hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:33 Pagina 1

Dr. Hans Max Hirschfeld

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:33 Pagina 2

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:33 Pagina 3

Meindert Fennema en
John Rhijnsburger

Dr. Hans Max Hirschfeld
Man van het grote geld

2007 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:33 Pagina 4

Voor Charlotte Honsbeek

De publicatie van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van abn Amro.
© 2007 Meindert Fennema
Omslagontwerp Suzan Beyer
Foto omslag Spaarnestad Photo
www.uitgeverijbertbakker.nl
isbn 978 90 351 3139 2
Uitgeverij Bert Bakker is onderdeel van Uitgeverij Prometheus

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:33 Pagina 5

Inhoud

Woord vooraf
1 Hans Hirschfeld ontdekt het saint-simonisme
(1916-1925)
2 Bij de Javasche Bank (1925-1931)
3 Directeur-generaal van Handel en Nijverheid
(1931-1939)
4 De machtigste secretaris-generaal in oorlogstijd
5 Gezuiverd van bijna alle blaam (mei 1945december 1946)
6 Architect van het Europese Herstelprogramma
(1947)
7 Simultaan schaken: het Europese Herstelprogramma
en de Indonesische kwestie (januari-juli 1948)
8 De verdeling van de Marshallhulp in Nederland
(zomer 1948-voorjaar 1949)
9 Het wonderbaarlijke herstel van de betalingsbalans
(november 1948-oktober 1949)
10 Hoge commissaris in Jakarta
(oktober 1949-augustus 1950)
11 Hirschfelds vertrek als regeringscommissaris
(september 1950-september 1952)
12 Achttien commissariaten

7

13
41
66
103
135
158
181
202
219
235
271
296

Epiloog

315

Noten
Lijst van afkortingen

335
387

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:33 Pagina 6

Bibliografie
Register
407

391

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:33 Pagina 7

Woord vooraf

Deze biografie van Hans Max Hirschfeld heeft een lange weg afgelegd. Zij vond haar oorsprong in een gezamenlijk afstudeerproject van de Universiteit van Groningen en de Universiteit van Amsterdam, geleid door prof. dr. H. Baudet en de eerste auteur van
deze biografie. Dat onderzoeksproject heeft geresulteerd in een
gezamenlijke publicatie, Het Nederlands Belang bij Indië (1983). Bij
het onderzoek in de archieven van de ministeries van bz, ez, Financiën en Overzeese Gebiedsdelen, was mij opgevallen hoe belangrijk Hirschfeld in de onderhandelingen over de dekolonisatie
van Indonesië was geweest. Bovendien werd mij duidelijk dat
Hirschfeld nog belangrijker was geweest voor de onderhandelingen over de Marshallhulp. De conclusie drong zich op dat deze
man, die als waarnemend secretaris-generaal van Economische
Zaken, Landbouw en Voedselvoorziening tijdens de bezetting een
twijfelachtige bekendheid had gekregen, na de oorlog een nog
grotere, maar veel minder bekende rol gespeeld had.
Om die reden heb ik in 1983 een van de leden van het onderzoeksteam, John Rhijnsburger, gevraagd of hij ervoor voelde om een
dissertatie te schrijven over de betekenis van Hirschfeld voor de
wederopbouw van Nederland. Met bescheiden financiële steun
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo, toen nog zwo) en van prof. dr. Ernst van der Beugel,
ging Rhijnsburger aan het werk en wist een indrukwekkende hoeveelheid archiefmateriaal te verzamelen. Maar bij het schrijven
van het proefschrift ontstond helaas stagnatie, die deels te maken
had met problemen op het persoonlijke vlak. Uiteindelijk zou
Rhijnsburger in 1999 overlijden zonder zijn proefschrift voltooid
7
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te hebben. Kort voor zijn dood vroeg hij mij of ik zijn boek wilde
afmaken. Ik heb dat toegezegd, maar moest om mijn belofte gestand te doen wachten tot ik een langere periode bevrijd zou zijn
van de onderwijsverplichtingen die mijn functie als hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam nu eenmaal met zich meebrengen. Wéér schoot nwo te hulp met een vervangingssubsidie
waardoor ik in de jaren 2004 en 2005 vrij ongestoord aan het
boek kon werken. Daarvóór had ik, in 2001, op het Netherlands
Institute for Advanced Study (nias) delen van hoofdstuk 4 en
hoofdstuk 12 kunnen schrijven. En bij het Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie (niod) werd ik als gastonderzoeker
gastvrij ontvangen.
Ik had besloten het manuscript van Rhijnsburger om te werken
tot een volledige biografie en dus ook Hirschfelds studentenjaren,
zijn verblijf in Batavia als rechterhand van mr. L.J.A. Trip (toen
president van de Javasche Bank), zijn rol als onderhandelaar met
Hitler-Duitsland, zijn betekenis voor Nederland in bezettingstijd,
zijn optreden als Hoge Commissaris in Jakarta en zijn commissariaten bij de Rotterdamse Bank en vele andere grote bedrijven, in
het verhaal te betrekken. Dat maakte mijn taak niet gemakkelijker. Maar gelukkig kon ik daarbij gebruikmaken van recent onderzoek naar de rol van Hirschfeld vóór en na de Tweede Wereldoorlog. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de studie van Arie van
der Zwan over Hirschfeld, In de ban van de Macht, die zich richtte
op Hirschfelds rol als onderhandelaar met Duitsland. Hoewel ik
het grondig oneens ben met zijn stelling dat Hirschfeld opkwam
voor het Duitse belang, was het boek van Van der Zwan toch nuttig door zijn gedetailleerde behandeling van Hirschfelds rol als
onderhandelaar. Daarnaast kon ik beschikken over de doctoraalscripties van Robin de Bruin, over Hirschfelds visie op Duitsland
tussen 1946 en 1949 en van Rutger Boot, over de rol van Hirschfeld bij de onderhandelingen met Duitsland tussen 1932 en 1934.
Boot stelde mij bovendien de banden van de interviews die hij met
oud-medewerkers van Hirschfeld gevoerd had ter beschikking. In
zijn dissertatie over de Nederlands-Indonesische betrekkingen
1950-1952 beschrijft Hans Meijer Hirschfelds optreden als Hoge
Commissaris in 1950. Het proefschrift van Joggli Meihuizen over
de bestraffing van economische collaboratie na de Tweede We8
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reldoorlog bevat een nauwkeurige beschrijving van Hirschfelds
zuiveringsproces in 1946 en zijn optreden in de dagen onmiddellijk na de Duitse inval. Het boek van Hein Klemann, Economie en
Samenleving in jaren van oorlog en bezetting, overtuigde mij van het
belang van Hirschfeld voor de voedselvoorziening tijdens de oorlog. De Drees-biografie van Hans Daalder laat de ambivalentie
zien van de sociaaldemocraten ten opzichte van Hirschfeld. Zij
beschouwden hem vaak als een economische collaborateur (in dat
opzicht past de biografie van Arie van der Zwan in een lange traditie), maar toch meenden zij dat hij onmisbaar was bij de wederopbouw. Drees zelf was een van de eersten in zijn partij die
Hirschfeld positiever zou gaan waarderen. Drees en Hirschfeld
waren het op meer punten eens dan de buitenwereld wist.
Zelf kom ik, net als Van der Zwan, uit de linkse hoek en ik deelde
aanvankelijk het oordeel over Hirschfeld van linkse intellectuelen. Maar door de studie van Hirschfelds rol ná de oorlog kwam
ook de betekenis van zijn rol ín de oorlog in een ander daglicht te
staan. Zijn optreden volgde een historische logica die men achteraf gemakkelijk kan bestrijden, maar die op het moment zelf moeilijk te doorbreken was. Zijn joodse collega-onderhandelaar met
Hitler-Duitsland, L.A. Ries, die in 1936 ontslagen was op grond
van nooit bewezen ontucht met een minderjarige jongen, schreef
na de oorlog over Hirschfeld: ‘Hy heeft een enorme horse sense en
is een onphilosofies pragmaticus, hetgeen er altyd toe leidt, dat later, als alles voorby is, de flinke principiëlen hem te pakken krygen.’ De schrijvers van deze biografie behoren niet tot die ‘flinke
principiëlen’ die met de wijsheid achteraf een moreel oordeel willen vellen.
Deze biografie is veeleer een zoektocht naar de betekenis van
Hirschfeld voor Nederland en naar het denken van deze onzichtbare man die door zijn naaste collega’s en anderen die direct met
hem te maken hadden, onder wie ook zijn tegenspelers, vaak op
handen gedragen werd. Niet alleen bij de Duitsers met wie hij
vóór en in de oorlog moest onderhandelen stond hij zeer goed
aangeschreven. Ook Sukarno had groot respect voor Hirschfeld.
‘De man van het grote geld’ noemde Sukarno hem bij zijn aantreden als Hoge Commissaris in Jakarta.

9
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Bij het schrijven van dit boek heb ik veel hulp gehad. Allereerst van
Albert Kersten, die een biografie over Luns voorbereidt en die bijna vanaf het begin bij het Hirschfeld-project betrokken was. Hij
heeft de beide auteurs van dit boek gestimuleerd om door te gaan.
Hij heeft mij zijn zeer gewaardeerde vriendschap aangeboden.
Een tweede persoon die mij geholpen heeft is Johan de Vries,
de nestor van de Nederlandse bankgeschiedenis met wie ik de fascinatie voor de persoon Hirschfeld deelde en die mij, als economisch historicus, tijdens het schrijven van dit boek met raad en
daad heeft bijgestaan. Door Hirschfeld zijn wij vrienden geworden. Datzelfde geldt voor Joggli Meihuizen, die mij het restant van
Hirschfelds bibliotheek in bruikleen gaf.
Maar het aantal collega’s en direct betrokkenen dat mij heeft geholpen is veel groter dan ik ooit had durven denken. Ik noem ze in
alfabetische volgorde: David Barnouw, Joop van den Berg, Tom van
den Berge, Mevrouw W. Boersma-Trip, Rutger Boot, Ulbe Bosma,
Hessel Bouman, Hans Daalder, Ton de Graaf, Sjoerdje van Heerden, Nico van Horn, Joop de Jong, Hein Klemann, Wim van der
Kooij, Susan Legêne, Herman de Liagre Böhl, Elsbeth LocherScholten, Hans Meijer, Sierk Plantinga, Hans Renders, Ries Roowaan, Kees Schaepman, Boudewijn Smits, Jan Willem Stutje,
Seijer Troost, Hans Vervoort, Harry van Wijnen en Jan Rutger van
Zwet.
De meeste dank ben ik echter verschuldigd aan Els Hirschfeld,
zelf ook geïnteresseerd in haar beroemde oom, die zij als meisje
maar heel weinig gezien had, maar die haar op latere leeftijd steeds
meer ging intrigeren. Zij verschafte mij toegang tot het fotoalbum
van de familie, tot de plakboeken die haar vader, Heinrich Hirschfeld, had bijgehouden en tot de familieverhalen die mij iets meer
zicht gaven op het privéleven van Hirschfeld, dat hij zelf altijd zo
zorgvuldig had afgeschermd. Zij heeft mij ook geholpen bij het archiefonderzoek naar de wortels van haar familie, die deels in Riga
lagen, deels in Bremen. Hirschfeld zelf was een eerstegeneratieimmigrant en bovendien van joodse afkomst. Dat laatste maakte
zijn rol als onderhandelaar met nazi-Duitsland extra bijzonder.
Ten slotte een verantwoording van de arbeidsdeling tussen de
twee auteurs. Bij zijn overlijden liet John mij een aantal concepthoofdstukken na die betrekking hadden op de periode 1946-1951.
10
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Die heb ik als basis gebruikt voor de hoofdstukken 6 tot en met 9.
De hoofdstukken 1, 2, 12 en 13 daarentegen zijn volledig door mij
geschreven en de hoofdstukken 3, 4, 5, 10 en 11 grotendeels, ook al
waren er voor die hoofdstukken wel teksten van John Rhijnsburger beschikbaar. Dit boek is dus waarlijk een coproductie geworden en een monument voor een veel te vroeg gestorven jongen. Ik
draag het daarom op aan zijn weduwe, Charlotte Honsbeek, die
onder de moeilijkste omstandigheden het vertrouwen in de goede
afloop van het boek nooit verloren heeft.
M.F.
Aerdenhout, mei 2007
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1
Hans Hirschfeld ontdekt het
saint-simonisme (1916-1925)

Toen Hans Hirschfeld zich in 1916, op 17-jarige leeftijd, inschreef
als student aan de Rotterdamse Handelshogeschool moet hij een
zucht van verlichting geslaakt hebben. De uitstekende cijfers die hij
voor het eindexamen hbs gehaald had stonden niet in verhouding
tot de wijze waarop hij aan zijn schooltijd terugdacht. Want ook al
behoorde hij tot de besten van zijn klas, een populaire leerling was
hij nooit geweest, ook niet toen zijn schoolresultaten nog te wensen
overlieten. Niet alleen zijn joodse naam was een handicap geweest,
ook zijn Duitse afkomst was beslist geen aanbeveling bij zijn klasgenoten. En zijn karakter schoot hem ook al niet te hulp. Een ongemakkelijke combinatie van verlegenheid en eerzucht maakte Hans
tot een in zichzelf gekeerde jongen. Op de rijks-hbs aan de ’s-Gravendijkwal had hij weinig vrienden gemaakt.
Hans Hirschfeld was op 29 mei 1899 in Bremen geboren; zijn ouders verhuisden vier maanden later naar Rotterdam, waar vader
Mendel Leib een boekingskantoor opende voor trans-Atlantische
reizen van de Cunard Line en de White Star Line. Eigenaar van dit
Anglo-Kontinentale Reisebüro was zijn vroegere chef, die in
Hamburg agent was van verschillende stoomvaartlijnen.1 Mendel
Leib Hirschfeld was in 1869 geboren in Jakobstadt in het huidige
Letland, als oudste zoon van Meyer-Schauel Abramow Hirschfeld
en Henny Aschne Wulfson. Zijn ouders zouden nog zeven kinderen krijgen. Het gezin groeide op in de havenstad Riga in een
joodse gemeenschap waar men gewend was aan openlijk antisemitisme. Mendel Leib was op 16-jarige leeftijd in de leer gegaan
bij een scheepvaartbedrijf van een zekere Karlsberg, die in Hamburg het agentschap had van de Engelse maatschappij Cunard en
13
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White Line. In Bremen ontmoette hij zijn toekomstige vrouw,
Clara Dorothea Julie Schaper. Zij was de dochter van Dorothea
Wilhelmina Friedericke Heiser en Heinrich Wilhelm Ludwig
Schaper, die bij zijn huwelijk in 1875 in het bevolkingsregister van
Wunsdorf ingeschreven stond als Lokomotivheizer.2 In 1895 was
Clara Schaper in het stadje Achim, vlak bij Bremen, bevallen van
een zoon, Alfred. De vader van Alfred was onbekend; hij had althans zijn zoon niet erkend. Na de bevalling keerde zij met haar
baby terug naar Bremen. Daar woonde ze bij haar ouders in de
Hornestrasse. Het stigma van gevallen vrouw droeg ze met opgeheven hoofd, hoewel het leven van een ongehuwde moeder haar
zwaar viel en ze vaak neerslachtig was.
Mendel Leib vatte een grote genegenheid op voor de melancholieke Clara. Dat ze al een kind had van een ander, dat ze uit een
eenvoudige werkmansfamilie kwam en dat ze bovendien niet
joods was, dat alles stond zijn liefde voor haar niet in de weg. Die
liefde werd echter niet onmiddellijk beantwoord. Voor Clara was
het moeilijk zich aan de joodse handelsman uit Riga te binden. Zij
kwam uit een lutherse gemeenschap van ambachtslieden (haar
broer was bakker) waar het antisemitisme sterk ontwikkeld was.
Als ongehuwde moeder had Clara het al moeilijk, maar trouwen
met een jood was in die kleinburgerlijke gemeenschap misschien
nog wel erger.
Haar ouders hadden echter geen bezwaar tegen een mogelijke
verbintenis met de charmante Mendel Leib, die zich in Bremen
Max liet noemen. Hij was een gulle en vriendelijke man, die in beteren doen was dan de familie Schaper. Bovendien maakten vader
en moeder zich zorgen om hun dochter. De kans op een goede
partij uit het eigen milieu was door de ongewenste geboorte van
Alfred klein geworden. En de vriendelijke Max wist hun dochter
vaak uit haar sombere stemmingen te halen.
Clara voelde zich op haar gemak bij Max en liet zich zijn complimenten en kleine geschenken graag welgevallen. Door zijn aandacht en attenties voelde ze zich weer jong en aantrekkelijk. Maar
ze realiseerde zich dat ze zich door een huwelijk met Max Hirschfeld buiten haar gemeenschap zou plaatsen. Hoewel ze weinig
sympathie koesterde voor die gemeenschap – de normen van fatsoen hadden haar tot paria gemaakt – was de stap naar een huwelijk met Max Hirschfeld toch groot. En ze was in de liefde al een
14
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keer bedrogen; dat maakte haar schuw. Bovendien, zou deze nieuwe aanbidder, die weldra haar minnaar werd, haar zoon Alfred
werkelijk accepteren? Uiteindelijk zwichtte Clara voor de charmes
van Max Hirschfeld. Op een goede dag benaderde Max Hirschfeld
zijn chef met de vraag: ‘Herr Karlsberg, Ich habe eine Shikse geschwängert. Was soll ich tun?’ Waarop de joodse Karlsberg droog
antwoordde: ‘Dann solst du ihr heiraten.’3 Op advies van zijn baas
vroeg Max Clara inderdaad ten huwelijk. Zij stemde toe, onder
voorwaarde dat daaraan geen ruchtbaarheid zou worden gegeven.
En ze wilde weg uit Bremen. Max stelde haar voor in Londen te
trouwen, waar hij ook voor zaken moest zijn. Max had namelijk het
plan opgevat om, met steun van zijn baas, in Rotterdam een passagebureau te beginnen, maar wilde zich tevens verzekeren van het
agentschap van de Cunard Line en de White Star Line.
Het huwelijk tussen Max Hirschfeld en Clara Schaper werd voltrokken op 28 oktober 1898 in Londen. Geen van de ouders was bij
het huwelijk aanwezig. De getuigen waren onbekenden, mogelijk
ambtenaren van de burgerlijke stand. Clara was bij haar huwelijk
inderdaad zwanger van haar tweede zoon, die Hans Max Hirschfeld gedoopt zou worden. Maar eerst, op 11 januari 1899, werd Alfred in Bremen wettelijk erkend als zoon van Max Hirschfeld.4
Clara bleef na het huwelijk nog enige tijd in Bremen, waar
Hans op 29 mei 1899 geboren werd. Op 20 september vestigde
het hele gezin zich aan de Spoorsingel 24, achter het station. Het
eerste adres van Max en Clara Hirschfeld was een nette behuizing
op een rustige plek waar Alfred buiten kon spelen terwijl Clara
met Hans op schoot voor het raam zat. De Spoorsingel beviel hun
kennelijk goed, want de Hirschfelds zouden er tot 1910, op verschillende adressen, blijven wonen. Voor Max, die veel reisde, was
een huis vlak bij het station aantrekkelijk.
Het Anglo-Kontinentale Reisebüro boekte voor veel Europese
emigranten een enkele reis naar de Nieuwe Wereld. Dat was booming business in een tijd van hongersnood en etnische conflicten.
In het bijzonder Duitse en Oost-Europese joden zochten in die
tijd een goed heenkomen. Het aantal landverhuizers dat vanuit
Rotterdam vertrok, steeg van 12.500 in 1898 tot 30.000 in 1900
en van 45.000 in 1902 tot 60.000 in 1907.5 In tien jaar was het
aantal landverhuizers vervijfvoudigd. Het ging de passagebu15
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reaus voor de wind en het aantal boekingen dat Hirschfeld deed
voor de Cunard Line en de White Star Line nam spectaculair toe.
Het waren grote namen in de koopvaardij. De White Star Line bezat grote schepen als de Celtic en de Baltic. Het vlaggenschip, dat
in 1912 de Titanic gedoopt werd, zou zich een huiveringwekkende
plaats in de geschiedenis veroveren.
Het gezin werd in Rotterdam uitgebreid met nog twee kinderen: zoon Heinrich en dochter Else. Tijdens zijn vele zakenreizen
schreef Max trouw vijf ansichtkaarten naar huis. Eén voor Clara
en één voor elk van de kinderen. Veel kon hij aan de opvoeding
van zijn kinderen niet bijdragen, maar hij deed wat hij kon en zijn
kaarten en brieven tonen Max als een zorgzame vader.
De kaarten kwamen uit heel Europa, maar de Baltische landen
werden door Max niet bezocht. Hij wierf zijn klanten vooral in
Duitsland, Italië, Oostenrijk-Hongarije en Polen. Pas in 1928 zou
Max nog eenmaal naar zijn geboortegrond, Letland, terugkeren.6
Max Hirschfeld had zich in korte tijd opgewerkt van een arme immigrant tot een welvarende handelsman en hij kon zich in 1910
een huis aan de deftige Mathenesserlaan veroorloven. Het zeer
ruime hoekhuis, genummerd 371b, telde zeven kamers verdeeld
over twee verdiepingen. Er was een kamer voor elk van de vier kinderen en voor een inwonende dienstbode. Kort daarna koos Mendel Leib Hirschfeld voor het Nederlanderschap. Het naturalisatiebesluit verscheen op 5 februari 1912 in het Staatsblad.
De familie leidde vanaf 1910 het leven van de gegoede burgerij,
met jaarlijkse vakanties in Oostenrijk, Spa, Luxemburg, Trier en
Wiesbaden. In augustus 1910 gingen Max en Clara samen met
Else op vakantie: de zonen logeerden bij opa en oma in Bremen.
Hans ontving op 9 augustus 1910 een kaart uit de Harz: ‘Hier ist
es sehr schön, mit diesem Wagen sind wir nach Romkerstahl gefahren. W.g. Dein Papa.’7 Er zouden nog veel kaarten volgen, want
vader was veel op reis.
Alfred had er moeite mee om zich aan te passen aan het leven in
Rotterdam en voldeed niet aan het ideaalbeeld dat zijn moeder
zich van haar oudste zoon had gevormd. Toen hij in 1901 naar de
lagere school moest, sprak hij nog geen woord Nederlands en hij
bezat niet de intellectuele capaciteiten om die taalachterstand snel
16
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Verzoek tot naturalisatie van vader Mendel Leib (Max) Hirschfeld, gericht aan de koningin. Gedagtekend op 2 juni 1911. Bron: persoonlijk archief Els Hirschfeld.
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weg te werken. Op de lagere school bleef Alfred een zwakke leerling en dat werd daarna niet veel beter. Clara leed zichtbaar onder
Alfreds wanprestaties op school. De conflicten daarover vormden
een bron van onrust in het gezin. Hoewel ze aanvankelijk vreesde
dat het tussen Max en Alfred niet zou boteren, bleek in Rotterdam
dat zijzelf het gedrag van haar oudste zoon niet kon accepteren. Al
in 1911, hij was toen 16 jaar, vertrok Alfred voor een paar maanden
naar Canada. Eind 1913 besloot Alfred het ouderlijke huis definitief te verlaten en zich in Toronto te vestigen.8
Het vertrek van de oudste zoon drukte zwaar op Clara en Hans
zag het als zijn taak om dat verlies goed te maken. Daar kwam bij
dat de Eerste Wereldoorlog een terugslag betekende voor het passagebureau van Max Hirschfeld. Het bedrijf had ernstig te lijden
onder de duikbotenoorlog. Het aantal geboekte passages daalde
zo dramatisch dat zij het enige jaren zuiniger aan moesten doen.
Godzijdank hoefden ze het nieuwe huis aan de Mathenesserlaan
niet op te geven, maar vakanties schoten er de laatste twee jaar
voor het eindexamen van Hans steeds bij in. Het bedrijf van
Hirschfeld werd op 28 juli 1914 omgevormd tot een nv, de AngloContinentale Transport Maatschappij, dat kantoor hield aan de
Coolsingel 19a. Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedroeg 60.000 gulden.9
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de nieuwe nv, die
Max waarschijnlijk grotendeels met eigen geld gesticht had, in de
oorlogsjaren met verliezen te kampen had. Het kan ook zijn dat
Max Hirschfeld in de Eerste Wereldoorlog nieuwe activiteiten ontplooide. Tijdens de Eerste Wereldoorlog floreerden veel Rotterdamse havenbedrijven. De Steenkolen Handels Vereniging (shv)
aan de Boompjes deed het uitstekend. En er waren vele andere
handelshuizen die in de Eerste Wereldoorlog grote oorlogswinsten maakten. Het enige wat men met zekerheid kan vaststellen is
dat Max Hirschfeld in het economische leven een echte survivor
was, een karaktereigenschap die Hans van zijn vader geërfd moet
hebben maar die hij, anders dan zijn vader, niet alleen in het economische maar ook in het ambtelijke leven zou inzetten.
Hans vervulde in het gezin, waar vader lange dagen op zijn kantoor
doorbracht en daarnaast veel reisde, een centrale rol. Het was een
18
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rol die hij beslist niet ambieerde en die hem eigenlijk ook niet erg
lag. Hij was een einzelgänger, die dat op de Mathenesserlaan niet
mocht zijn. Hij had aanvankelijk zijn moeder moeten beschermen
tegen de woede-uitbarstingen van zijn vier jaar oudere broer, maar
na diens vertrek naar Canada moest hij plotseling zelf de rol van
oudste zoon vervullen. Voor zijn eenzame en depressieve moeder
was hij vaak de vervanger van zijn afwezige vader. Die taak, hem
veel te vroeg opgelegd, maakte hem snel volwassen, maar liet weinig ruimte om een zelfstandig gevoelsleven te ontwikkelen. De
zorg voor zijn moeder eiste alle aandacht op. Met zijn jongere
broer Heinrich kon hij het gelukkig goed vinden. Heinrich trok
zich de moeilijkheden thuis minder aan. Hij kon zich verschuilen
achter zijn oudere broer en accepteerde daarom diens autoritaire
optreden. Het vier jaar jongere zusje Else adoreerde Hans. Intuïtief voelde zij aan dat haar grote broer de taak van plaatsvervangend
hoofd van het gezin tegen zijn wil opgedrongen was. Hij oefende
die taak desondanks met bijzondere toewijding uit en Else was
hem daarvoor dankbaar. Zij had het karakter van haar moeder en
vond het moeilijk om zich te handhaven in een vreemde omgeving. Bij haar oudste broer voelde ze zich veilig.
Toen de oorlog uitbrak, moest Hans niet alleen zichzelf, maar
vooral ook zijn moeder en zusje beschermen tegen de anti-Duitse
sentimenten die de Eerste Wereldoorlog in Rotterdam losmaakte.
Clara Schaper had zich het Nederlands nooit goed eigen gemaakt
en de voertaal was bij de Hirschfelds thuis vanzelfsprekend Duits.
Onder die omstandigheden achtte Hans het raadzaam om zijn
klasgenoten van de hbs niet bij hem thuis uit te nodigen. Het
maakte hem nog eenzamer op school. Vooral de eerste jaren op de
hbs waren voor Hans een nachtmerrie geweest. Van de eerste naar
de tweede klas was hij overgegaan met een herexamen voor Frans.
En hoewel hij zich in de tweede en derde klas enigszins gerevancheerd had, bleef hij tot de vierde klas een middelmatige leerling.
Pas in de vierde en vijfde klas kon Hans iets van zijn intellectuele
capaciteiten laten zien en bij het eindexamen eindigde hij als tweede van zijn klas.10 Dat had heel goed het einde kunnen betekenen
van zijn schoolloopbaan. Het lag immers voor de hand dat Hans
bij zijn vader in de zaak zou gaan werken. Misschien was de economische teruggang tijdens de Eerste Wereldoorlog voor Hans een
blessing in disguise, want het passagebureau maakte moeilijke tij19
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den door en werk voor een tweede man was er eigenlijk niet. Bovendien had zijn vader naast zijn joodse handelsgeest een al even
joods respect voor lernen. Het motief bij moeder Clara om Hans’
schoolprestaties te stimuleren was vooral gelegen in de sociale stijging die een goede opleiding met zich meebracht. De hoge cijfers
die Hans voor zijn eindexamen behaalde, maakten dit besluit om
hem te laten doorleren alleen maar gemakkelijker.
Aan zijn keuze voor een voortzetting van de opleiding aan de Rotterdamse Handelshogeschool kunnen verschillende overwegingen ten grondslag hebben gelegen. In de eerste plaats een praktische. De opleiding in Rotterdam was in vergelijking met de
universitaire opleidingen in Leiden en Amsterdam kort: men kon
al na twee jaar een graad halen. Daarnaast was de opleiding ook op
de praktijk gericht. Zij was – althans voor de buitenwereld – gericht op de handel en zou de studenten klaarstomen voor een
functie in het bedrijfsleven. En ten slotte was er nog een derde
motief. Door in Rotterdam te gaan studeren kon Hans thuis blijven wonen. Dat was voor moeder Clara en zuster Else een zeer geruststellende gedachte. De Rotterdamse Handelshogeschool bevond zich op loopafstand aan de Pieter de Hoochweg. Hans kon
vanuit de Mathenesserlaan rechts afslaan de Heemraadsingel op,
die aflopen tot de Coolhaven, dan de brug over die Delfshaven met
het centrum verbond en zo de Pieter de Hoochweg in.
De Rotterdamse Handelshogeschool bestond in 1916 nog maar
drie jaar. Aanvankelijk, in 1913, was het de bedoeling om van de
handelshogeschool met een tweejarige opleiding een op de praktijk gerichte opleiding te maken. De drijvende krachten achter de
nieuwe hogeschool, de reder J.A. Ruijs, de graanhandelaar C.A.P.
van Stolk en mr. W.C. Mees AWzn waren het daarover wel eens.11
Maar de kersverse rector magnificus, prof. dr. G.W.J. Bruins,
stuurde al snel aan op een universitaire status van de opleiding.
De tweejarige opleiding werd gelijkgesteld aan het kandidaatsexamen en al in 1914 werd een doctoraalexamen ingesteld dat toegang bood tot het doctoraat. Hans Hirschfeld was een van de allereersten die van deze mogelijkheid ten volle gebruikmaakte. Hij
behoorde tot de eerste lichting wetenschappelijk geschoolde economen afkomstig uit Rotterdam. De studie was – voor die tijd niet
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uitzonderlijk – sterk gericht op de institutionele inrichting van de
economie. Staathuishoudkunde was een centraal vak waarin vooral de economische orde en de economische politiek beschreven
werden. De studie mocht dan wel niet voor de handel opleiden
maar zij was wel zeer beleidsgericht. Dat gold zelfs voor het vak
economische doctrines, waarin de grote politiek economen de revue passeerden. Adam Smith natuurlijk, de theoreticus van de invisible hand die meende dat in de moderne economie het najagen
van het eigenbelang uiteindelijk zou leiden tot een hogere welvaart voor iedereen. Diezelfde Adam Smith was ook de schrijver
van Theory of Moral Sentiments (1759) waarin hij benadrukte dat
een samenleving zonder vertrouwen tussen de burgers onderling
en zonder een moreel fundament nooit een markteconomie in
stand zou kunnen houden. Dan David Ricardo die met zijn leer
van de comparatieve voordelen de theoretische grondslag voor de
politiek van internationale vrijhandel had gelegd. James Mill, die
in zijn monumentale History of British India (1817) de studenten
het belang van een rechtvaardige en op bescherming van de productie gericht belastingstelsel voor de koloniën bijbracht. En ten
slotte natuurlijk de grote Eugen von Böhm-Bawerk, die in zijn net
gepubliceerde tijdschriftartikel ‘Macht oder ökonomisches Gesetz’ (1914) de grenzen van de markteconomie aftastte.12 Van hem
leerde Hirschfeld dat een markt niet kan bestaan zonder macht, of
die nu economisch of politiek van aard was. Maar ook leerde hij
dat het gedrag van ondernemers niet alleen door de wetten van de
markt, maar ook door hun eigen machtsstreven bepaald wordt.
Van zijn colleges maakte Hirschfeld zeer systematisch aantekeningen, die een halve eeuw later nog goed van pas kwamen toen
J.H. van Stuijvenberg zijn feestbundel schreef ter gelegenheid
van het vijftigjarige bestaan van de Economische Hogeschool.13
Maar van al die grote economisch denkers maakte de eigenzinnige Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825) de meeste indruk
op de jonge Hirschfeld. Saint-Simon benadrukte het economisch
belang van maatschappelijke organisatie en zijn volgelingen zouden indruk maken met hun ambitieuze infrastructurele projecten
die door middel van een nieuw soort financieringsmaatschappijen
tot stand werden gebracht. Het Panamakanaal was aan het fantastische brein van de jonge Saint-Simon ontsproten en het Suezkanaal zou door een van zijn volgelingen, Ferdinand de Lesseps, ook
21
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werkelijk gerealiseerd worden. Het saint-simonisme lag niet alleen
in Frankrijk, maar ook in andere West-Europese landen ten grondslag aan het moderne bankwezen zoals dat in de negentiende eeuw
was opgekomen. Het idee van de Crédit Mobilier, de moderne investeringsbank, was in de saint-simonistische beweging ontstaan.
Als personage was Saint-Simon in bijna alles het tegendeel van
de jonge Hirschfeld. Hij was een flamboyante Franse graaf, wiens
familie zich erop beriep af te stammen van Karel de Grote. Heel
wat anders dan de stille migrantenzoon die door Ernst Heldring
in 1931 – bij zijn benoeming tot directeur-generaal van Handel en
Nijverheid – nog zou worden omschreven als ‘een onaanzienlijk
Joodje’.
Van Saint-Simon bestaat het verhaal, ook door Hans Hirschfeld
aangehaald, dat hij al op 15-jarige leeftijd elke dag werd gewekt
door een bediende met de woorden: ‘Levez-vous monsieur le
Comte, vous avez grandes choses à faire.’14 De jonge graaf zou inderdaad grootse daden verrichten. Hij kreeg in 1777, op dezelfde
leeftijd waarop Hirschfeld zich inschreef aan de Rotterdamse
Handelshogeschool, een militaire post aangeboden. Op 19-jarige
leeftijd werd hij bevorderd tot de rang van kapitein. Daarna vocht
hij onder bevel van George Washington bij Yorktown tegen de Engelsen. Weer een jaar later zou hij ernstig gewond raken in de Slag
om Dominica en werd hij gevankelijk naar Jamaica afgevoerd. Bij
de Vrede van Versailles, in 1783, werd hij vrijgelaten en hij vertrok
naar Mexico, waar hij de onderkoning het voorstel deed om in de
landengte van Panama een kanaal te graven dat de Atlantische
Oceaan met de Pacific zou verbinden.
In 1787 vertrok Saint-Simon naar Spanje om daar de Spaanse
regering te adviseren over een kanaal dat Madrid met de Atlantische Oceaan zou moeten verbinden. Maar voordat Saint-Simon
een begin had kunnen maken met het graven van dit wel zeer lange kanaal, brak de Franse Revolutie uit. Saint-Simon haastte zich
terug naar Parijs om daar zijn bijdrage te leveren aan de revolutie.
Want met de komst van de Franse Revolutie was de 30-jarige
Claude-Henri pas in zijn element. Zijn eigen rol in het revolutionaire proces zag hij in het organiseren van een wetenschappelijk
instituut voor maatschappelijke verbetering. Omdat hij voor een
dergelijk instituut geld nodig had besloot hij te gaan handelen in
geconfisqueerde kerkelijke goederen en de kroondomeinen die
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de revolutionaire regering te koop aanbood. Hij deed dat samen
met de Pruisische graaf Von Redern. Als vastgoedmagnaat zou hij
in korte tijd zeer rijk worden.
Saint-Simon was Hirschfelds alter ego. H.P.G. Quacks biografische schets van Saint-Simon en de biografie van Georges Weill
vormden voor de eenzelvige Hans een geheime schuilplaats waar
hij droomde over zijn held.15 Saint-Simon had al vroeg in zijn leven
succes. Hirschfeld lukte dat pas op latere leeftijd, en op een veel bescheidener schaal, maar ook onder veel moeilijker omstandigheden. Terwijl de eerste vierentwintig jaar van Hirschfelds leven zich
afspeelden binnen een straal van twee kilometer van zijn ouderlijk
huis aan de Mathenesserlaan, had Saint-Simon al twee continenten bereisd. Tegenover het saaie en beperkte leven van de jonge
Hirschfeld was dat van Saint-Simon van een stormachtige vitaliteit. Hirschfeld was nog een verlegen student toen Saint-Simon al
een man van de wereld was. Terwijl Hirschfeld moest opboksen tegen het alom aanwezige antisemitisme, was Saint-Simon een
hooggeboren zondagskind. Hirschfeld zou zijn bescheiden fortuin
pas op het eind van zijn leven verwerven. Saint-Simon maakte al op
jonge leeftijd een groot fortuin in het vastgoed, maar hij zou dat
ook weer snel verspelen en uiteindelijk in armoede sterven.
Hun levenslopen spiegelden zich op een wonderlijke manier.
Na afloop van de Franse Revolutie stortte Saint-Simon zich op de
studie en de tweede helft van zijn leven zou hij zijn dagen slijten
binnen de muren van de Parijse binnenstad, arm en vaak onbegrepen. Voor Hirschfeld zou het reizen pas beginnen na zijn vijfentwintigste, toen hij naar Nederlands-Indië vertrok om daar hoofd
van de afdeling Economische Statistiek van de Javasche Bank te
worden. Vanaf dat moment werd Hirschfeld steeds meer een man
van de wereld, een diplomaat met een grootse visie, die achter de
schermen de grondslagen zou helpen leggen voor het Verenigd
Europa waar Saint-Simon ooit van gedroomd had. Hirschfeld zou
ten slotte eindigen als een zeer gewaardeerde en welgestelde verzamelaar van commissariaten. Ook hun karakters waren volledig tegengesteld: de doldriestheid van de Franse graaf contrasteerde met
de behoedzaamheid van Hirschfeld. Tegenover het aanstekelijke
enthousiasme van Henri-Claude stond de koele berekening van
Hans. Tegenover de manische depressiviteit van Saint-Simon
stond Hirschfelds onwaarschijnlijke evenwichtigheid.
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En toch was Hirschfeld wel degelijk gevoelig voor de aanstekelijke megalomanie van de Franse graaf. Hij zag, net als Saint-Simon, de maatschappelijke vooruitgang als het werk van maatschappelijke genieën, die als ondernemers, als wetenschappers of
als staatslieden het productieve vermogen van de gemeenschap
tot grote hoogte konden opstuwen. Meer nog dan een inspiratiebron was de studie van het leven van Saint-Simon een ontsnapping aan de sleur van het dagelijkse leven. De monotonie van een
leven dat zich afspeelde tussen de Mathenesserlaan en de Pieter
de Hoochweg, ingeklemd tussen een liefhebbende maar depressieve moeder en de afstandelijke hoogleraren die om hun eigen
onzekerheid te maskeren vaak autoritair en veeleisend waren.
Zijn angst om te falen maakte dat hij zich geen enkele frivoliteit
veroorloofde in zijn studie. Thuis was hij de steun en toeverlaat
van zijn moeder en zuster. Op de hogeschool was hij een modelstudent, die weinig vrienden maakte. De enige medestudent met
wie hij vriendschap sloot was Han Kaag, die als rooms-katholiek
aan de Handelshogeschool ook tot een minderheidsgroep behoorde. Henricus Antonius Kaag zou, na verdere studie in Berlijn, Wenen en Freiburg de Universiteit van Tilburg helpen oprichten en
daar hoogleraar worden.16 Hij werd een belangrijke speler in de
katholieke elite.
Van de maatschappelijke onrust die al in zijn middelbareschooltijd toenam, had Hans niet veel gemerkt. Hijzelf behoorde tot de
groep die zich wat betreft zijn levensonderhoud geen zorgen hoefde te maken en hij werd door zijn moeder zeer beschermd opgevoed. Het bedrijf van zijn vader had zwaar te lijden onder de gevolgen van de oorlog, maar vader Max wist toch voor voldoende
inkomen te zorgen.
Hans had zich op de middelbare school geheel op de studie geworpen en de activiteiten van zijn vader interesseerden hem maar
matig. Wel was hij geïnteresseerd in het verloop van de Eerste Wereldoorlog. Het was Hirschfeld opgevallen hoezeer in het publieke
debat over de oorlog een moralistische en volkenrechtelijke benadering de boventoon voerde. De oorlogsvluchtelingen die vanuit
België naar Rotterdam kwamen, riepen bij de meeste Nederlanders anti-Duitse sentimenten op. Hans was daar als zoon van
Duitse immigranten om voor de hand liggende redenen niet blij
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mee. Maar ook zijn karakter dreef hem meer in de richting van
een realistische benadering van de oorlogshandelingen, zoals hij
die bij de oud-minister van Oorlog Hendrik Colijn vond. Maar
diens pogingen om de militair-strategische noodzaak van de Duitse schending van de Belgische neutraliteit te verklaren, leidden
tot heftige reacties. Colijn werd er onmiddellijk van verdacht voor
de Duitsers partij te trekken.17 Hirschfeld vond dat grote onzin;
hij had een hekel aan het moralisme dat de volkenrechtelijke benadering van de Nederlandse neutraliteit in zich droeg. De suggestie dat Nederland neutraal kon blijven omdat men altijd voorvechter geweest was van de beginselen van het volkenrecht vond
hij ergerlijk naïef.
In zijn studententijd kreeg hij ook meer oog voor de sociale conflicten die zich in en rond de haven afspeelden. Samen met Han
Kaag, die zich als katholiek emotioneel betrokken voelde bij de sociale kwestie, volgde hij de havenstaking van 1917 op de voet. Inzet
was de zogenoemde havenpool van losse havenarbeiders die bij tijdelijke werkloosheid een uitkering zouden moeten ontvangen.
Het was een vorm van vakorganisatie waar Kaag geheel achter
stond. Maar de grote bij de Scheepvaartvereniging Zuid (svz) aangesloten ondernemers (Holland-Amerika Lijn, Steenkolen Handels Vereniging en Rotterdamsche Lloyd) voelden niets voor zo’n
havenpool omdat zij werkten met vast personeel dat bij onvoldoende werk toch al een – overigens lage – uitkering ontving van het eigen bedrijf. Hans had wel begrip voor de grote havenondernemingen, die immers zelf een sociaal vangnet hadden gespannen en er
niets voor voelden mee te moeten betalen aan de ondersteuning
van de werkloze havenarbeiders van andere ondernemers. De discussie die de twee vrienden hierover voerden kwam steeds terug op
de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk was voor het welzijn van
de arbeiders. Hirschfeld meende dat dat in eerste aanleg een zaak
was van de individuele ondernemers. Zij zouden sociale ondernemers moeten zijn die de arbeiders ook door moeilijke tijden heen
zouden moeten helpen. Zijn grote voorbeeld was D.G. van Beuningen, die niet alleen een spectaculaire innovatie had bewerkstelligd
bij het bunkeren van kolen, maar ook zijn kolensjouwers, die
vreesden door de invoering van de nieuwe bunkerschepen brodeloos te worden, werk en inkomen had gegarandeerd. Voor Hirschfeld was de onderneming de organisatie waarbinnen de sociale
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voorzieningen georganiseerd moesten worden. Kaag ontkende dat
niet, maar hij meende dat die zorg voor elkaar op het niveau van de
bedrijfssector georganiseerd zou moeten worden. Kaag koos hierin de kant van de vakbonden. Het havenconflict zou ten slotte gewonnen worden door de bonden, die de scheepvaartvereniging
dwongen om de kosten te dragen van een havenpool met een omvang van 4500 havenarbeiders.
Er heerste in de winter van 1917/1918 honger in Rotterdam; in
dat voorjaar stierven velen aan de Spaanse griep. Nog veel ingrijpender in de denkwereld van Hirschfeld en Kaag was de revolutie
die zich in 1918 in Duitsland voordeed en die zowel in Berlijn als
later in München met harde hand werd neergeslagen. Was het in
de maatschappelijke onrust rond de haven vooral Kaag die
Hirschfeld inwijdde in de sociale kwestie, hier was het Hans die
Kaag veel leerde over de situatie in Duitsland. Bij hem thuis was
die situatie immers steeds onderwerp van gesprek.
Vader Max Hirschfeld had weinig sympathie voor de communistische opstandelingen en stond een harde aanpak voor. Maar
Hans zag de Spartakusopstand onder leiding van Karl Liebknecht
in Berlijn en de radenrepubliek in München als een gevolg van
het falen van de elite in Duitsland. De laffe vlucht van keizer Wilhelm ii naar Nederland was daar het symbool van. De Duitse ondernemers hadden zich veel te weinig gelegen laten liggen aan
het armoedevraagstuk. Het Duitse nationalisme mocht dan door
de oorlog kunstmatig versterkt zijn, een werkelijk doorleefd idee
van wat een volksgemeenschap betekende ontbrak. Ondernemers
namen niet alleen veel te weinig economisch initiatief – zij leunden liever op de Duitse staat zoals die door Otto von Bismarck in
het leven geroepen was. Ze waren volstrekt niet sociaal voelend en
hadden geen besef dat zij voor hun arbeiders verantwoordelijkheid droegen. Alleen bij een aantal grote Roerondernemingen
was een dergelijk besef aanwezig, zo meende Hirschfeld. Met zijn
emotieloze betogen wist hij zijn vader soms tot razernij te brengen. De oude Max zag uit het verzet van de arbeiders alleen maar
chaos voortkomen en dat moest ten koste van alles worden voorkomen. Wanorde zou tot geweld leiden en het geweld zou zich onvermijdelijk ook op de joden richten. Voor de preoccupatie van
zijn vader met het joodse vraagstuk kon Hans maar weinig begrip
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opbrengen. Hij voelde zich helemaal niet joods en van het jodendom had zijn vader zich ook nooit iets aangetrokken. De cynische
manier waarop hij meestal over de joodse vluchtelingen sprak,
stond in schril contrast met de emotionele wijze waarop zijn vader
in november 1918 de revolutie in Duitsland in verband bracht met
de jodenvervolging die hij altijd als een typisch Oost-Europees
probleem gezien had. In verhouding tot de pogroms in Rusland
was het Duitse antisemitisme in 1918 immers nog betrekkelijk
mild.
De sociale onrust in Rotterdam werd door het gezin Hirschfeld
vanuit dat Duitse perspectief gezien. Ook hier stonden vader en
zoon lijnrecht tegenover elkaar. Hoewel zij beiden geweld en chaos verafschuwden, zocht Hans veel meer dan zijn vader naar de
sociaaleconomische oorzaken daarvan. Het feit dat de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (sdap) bij de eerste Tweede-Kamerverkiezingen na de invoering van het mannenkiesrecht in 1918,
43 procent van de stemmen haalde was een uitdrukking van een
diepgevoelde klassenhaat. In Rotterdam was de stemming grimmig. De socialisten meenden dat meer dan de helft van de Rotterdammers al achter het socialisme stond. Als de revolutie vanuit
Duitsland naar Nederland zou overslaan, zou die ook hier kans
van slagen hebben. Op zaterdag 9 november meldden de ochtendbladen dat keizer Wilhelm ii was afgezet. Diezelfde dag werd
vanaf het balkon van de Rijksdag de republiek uitgeroepen. Vrijwel terzelfder tijd deed Karl Liebknecht vanuit het keizerlijk slot
hetzelfde, zij het dat Liebknecht de ‘socialistische’ republiek uitriep.18 Dat laatste versterkte bij de leider van de Nederlandse socialisten, Pieter Jelles Troelstra, het idee dat er ook in Nederland
iets moest gebeuren. En niet alleen Troelstra, maar ook de burgemeester van Rotterdam, A.R. Zimmerman, en de voorzitter van
de havenwerkgevers, H.P. Nijgh, waren onder de indruk van de
gebeurtenissen in Duitsland. Nog diezelfde zaterdag hadden zij
een onderhoud met de leiders van de sdap in Rotterdam, wethouder J. Brautigam en fractievoorzitter A.W. Heijkoop. Het gesprek
met Nijgh vond plaats in zijn huis op de Heemraadssingel; dat
met Zimmerman in het stadhuis op de Coolsingel. Nijgh bleek
bereid tot verregaande concessies op het terrein van de arbeidsverhoudingen in de haven. Zimmerman besprak met de sdap’ers
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de voorwaarden waaronder een eventuele machtswisseling vreedzaam zou kunnen verlopen. Hij drong erop aan dat de revolutionairen de elektrische centrale, de waterleiding en de gasfabriek
zouden ontzien.19 In die stemming werd door de sdap-leiding besloten om een openbare vergadering te beleggen op maandag 11
november in het ‘Algemeen Verkooplokaal’ op de Goudsesingel,
waar Troelstra zou spreken. De zaal was uren van tevoren tot de
laatste plaats bezet. Tijdens zijn rede riep Troelstra: ‘Wij komen
hier om te spreken op het ogenblik, dat ook ons, de arbeidersklasse, de macht in handen zal geven.’20
Hirschfeld en Kaag volgden de gebeurtenissen op een afstand.
Zij verafschuwden het revolutionaire taalgebruik van Troelstra,
maar sloten zich evenmin aan bij de burgerwacht die, gewapend
en wel, door de stad patrouilleerde. Van een revolutie moesten zij
niets hebben, maar dat er iets moest veranderen stond voor hen
vast. Zij juichten daarom de daaropvolgende maatregelen van de
regering toe, in het bijzonder de invoering van de invaliditeitswet,
de ouderdomswet en de arbeidswet die kinderarbeid verbood. Uiteindelijk bleek de actiebereidheid van de arbeiders veel kleiner
dan zowel de Rotterdamse elite als de Rotterdamse socialisten
hadden gedacht. Troelstra’s ‘poging tot revolutie’ werd voor de
sdap-leider een persoonlijke afgang, waarvan hij zich nooit meer
volledig herstelde.
Hirschfeld had zich nooit aangetrokken gevoeld tot het marxisme.
Hij moest niet veel hebben van revolutionair geweld en geloofde al
helemaal niet dat arbeiders zelf een industriële maatschappij zouden kunnen leiden. Zijn meritocratisch temperament bracht hem
steeds dichter bij het gedachtegoed van Saint-Simon. Het kiesrecht
zou in de ogen van Hans Hirschfeld alleen gebruikt mogen worden om de beste talenten te selecteren voor bestuurlijke posten.
Hoewel hij zich aanvankelijk aangetrokken voelde tot SaintSimons stoutmoedige levensstijl, raakte hij meer en meer geboeid door diens grootse maatschappijvisie. Saint-Simon stelde
zijn vertrouwen in vooruitziende bankiers die, eventueel met
steun van de staat, grote projecten tot stand zouden brengen waarmee de productieve krachten in de volksgemeenschap tot ontwikkeling konden komen.
Alles draaide bij Saint-Simon om de productie. Het beeld dat
28
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Saint-Simon schetste van de toekomstige maatschappij was dat
van een bijenkorf waar iedereen naar vermogen bijdroeg aan de
maatschappelijke productie en waar men verlost was van de nutteloze ‘hommels’ die in de feodale maatschappij de dienst uitmaakten.
‘De filosofie van de achttiende eeuw was revolutionair,’ schreef
Saint-Simon in 1820, ‘die van de negentiende eeuw moet gericht
zijn op organisatie.’ Hans Hirschfeld was het daar honderd jaar
later nog volkomen mee eens. Hij meende dat de boodschap van
Saint-Simon ook voor de twintigste eeuw nog veel zeggingskracht
had. Het maatschappelijke leven moest zo georganiseerd worden
dat de productieve krachten zich optimaal konden ontplooien. De
gedachte dat de levensomstandigheden van het proletariaat snel
verbeterd moesten worden, deed natuurlijk aan Marx denken,
maar anders dan Marx achtte Saint-Simon – en in zijn voetspoor
Hans Hirschfeld – een nieuwe sociale revolutie overbodig, zo niet
schadelijk. Want niet het proletariaat moest de leiding nemen in
de opbouw van de nieuwe maatschappij, maar de bankiers. De
bankiers, daarmee doelde Saint-Simon niet op de kredietverleners die de handel mogelijk maakten, maar op de leiders van een
nieuw soort bankwezen, het Crédit Mobilier, dat kapitaal bijeen
moest brengen voor grote infrastructurele projecten. Daarnaast
waren er investeringsbanken die zelf grote risico’s moesten nemen om het moderne grootbedrijf te stimuleren. Die banken waren de commandotorens van de nieuwe economie. De bankiers
waren degenen met de meest vooruitziende blik: ‘Les banquiers,
voilà les vrais chefs de la classe industrielle,’ had Saint-Simon gezegd. Hirschfeld koos het als motto voor zijn eerste wetenschappelijke artikel in het prestigieuze Duitse Zeitschrift für Volkswirtschaft Sozialpolitik und Verwaltung, waarin Böhm-Bawerk
negen jaar eerder zijn befaamde ‘Macht oder ökonomische Gesetz’ had gepubliceerd. ‘Men kan dus zeggen,’ zo concludeerde
Hirschfeld daarin, ‘dat de saint-simonistische bankiers door middel van hun bankorganisatie een sociaal ideaal nastreven dat gebaseerd is op een wereldbeschouwelijke grondslag.’21
Hirschfelds visie van een georganiseerd kapitalisme, waarin bankiers en wetenschappelijk geschoolde ingenieurs en economen
29
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een leidende rol zouden moeten vervullen was in het Rotterdam
waarin hij opgroeide zeker niet wereldvreemd. Juist in Rotterdam
waren het vaak de bankiers die maatschappelijke initiatieven namen voor een betere organisatie van de havenstad waar niet alleen
de ondernemers, maar de hele samenleving van zou profiteren.
Men was aan het begin van de twintigste eeuw bezig met de uitbreiding van de Rotterdamse haven. De kolenmagnaat D.G. van
Beuningen had zich, in 1911, als eerste gevestigd aan de net uitgegraven Waalhaven. Bij de bouw van de kaden was al rekening gehouden met een verrijdbare kraanbrug, die het hele terrein kon
bestrijken. Er was ook een spoorwegverbinding.22
In 1920, ter voorbereiding van zijn proefschrift over het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, consulteerde
Hirschfeld dr. Antoine Plate, die hem vertelde dat zijn vader Ferdinand de Lesseps al in 1839 had ontmoet en dat deze – destijds consul van Frankrijk in Rotterdam – toen sprak over zijn plannen voor
het graven van het Suezkanaal. ‘Hij blijft,’ schreef Hirschfeld, ‘gedurende lange tijd contact houden met de belangrijkste Rotterdamse kooplieden.’23 Daarnaast noemde Hirschfeld Alexander
Mendel, Lippmann, Rosenthal en Co te Amsterdam en Ed van
Geetruyen in Rotterdam.24 Antoine Plate zelf was in 1873 oprichter
van de Noord-Amerikaanse Stoomvaartmaatschappij – voorloper
van de Holland-Amerika Lijn (hal). Zijn zoon Auguste zou als directeur van de Rotterdamse woningdienst de hand hebben in de
voortvarende Rotterdamse stadsontwikkeling, voornamelijk aan
de zuidoever van de Maas. En de Rotterdamse sociale woningbouw
had meer te danken aan de Rotterdamse bankiers dan aan de Rotterdamse socialisten. K.P. van der Mandele, directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging, had zijn vriend en leermeester, prof.
mr. C. van Vollenhoven, in een brief laten weten dat hij naast zijn
bankzaken en zijn activiteiten als consul van Finland vooral tijd
wilde vrijmaken voor de ontwikkeling van de tuinstad Gravenhof,
voor de Handelshogeschool en voor het blad Economisch Statistische Berichten.25 Hij was, samen met de families Mees, Hintzen en
Nolst Trénité, de drijvende kracht in de Rotterdamse stadsvernieuwing. En hun aanpak was verrassend modern: hoewel de woningbouwcorporaties die ze opzetten stuk voor stuk sociale projecten
waren, was hun uitgangspunt steeds dat ze in beginsel rendabel
dienden te zijn. Het was liefdadigheid met een sluitende begro30
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ting. Ook in de sociale woningbouw dienden het particulier initiatief en een zakelijke bedrijfsvoering de grondslag te zijn van het gemeentelijk beleid. Mét de socialisten zagen deze bankiers de noodzaak van maatschappelijke ordening, maar anders dan de eersten
achtten zij de overheid niet de meest geschikte instantie om die ordening vorm te geven. Ook de Handelshogeschool zelf was een
voorbeeld van de daadkracht der Rotterdamse industriële klasse.
Zonder actieve bemoeienis van Rotterdamse bankiers en grootindustriëlen was die in 1913 niet van de grond gekomen.
Hirschfeld raakte er, samen met Kaag, van overtuigd dat de moderne industriële samenleving naar een nieuwe vorm van bestuur
neigde. Kaag had in de eerste plaats belangstelling voor de sociale
kwestie; Hirschfeld richtte zich vooral op de financieel-economische aspecten van de nieuwe maatschappelijke ordening. Juist die
fixatie maakte Hirschfeld een zeer geschikte kandidaat voor het
opzetten van een onderzoeksafdeling bij de Rotterdamsche Bank.
Hirschfeld werd in 1920 een van de persoonlijk medewerkers van
de jonge K.P. van der Mandele. Zijn nieuwe werkkring bracht

Foto van het ouderlijk gezin. V.l.n.r. Hans Hirschfeld, Vader Max, broer Heino en
moeder Clara. Rond 1917. Alfred Hirschfeld heeft het ouderlijk huis al verlaten.
Else staat niet op de foto. Bron: persoonlijk archief Els Hirschfeld.
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hem naar het hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver), gevestigd aan de Boompjes. Hij kwam nu bijna
dagelijks in aanraking met de Rotterdamse haven, want aan diezelfde havenkade bevonden zich ook de kantoren van de firma
Müller en de Rotterdamse vestiging van de Steenkolen Handels
Vereniging (shv). Rond 1900 woonden er nog altijd vooraanstaande Rotterdammers, zoals dr. J.M. Dutilh, de families Suermondt, Hoynk van Papendrecht, de douairière Van Nispen tot
Pannerden, notaris J.J.L. Mees, dr. C. Winkler Prins, de zeilmaker
Hendrik Veder en de opperrabbijn dr. B.L. Ritter.26 Voor de jonge
Hirschfeld was dat een wereld waar hij duidelijk niet toe behoorde, maar hij was vastbesloten die wereld tot de zijne te maken.
Ondertussen werkte Hirschfeld aan zijn dissertatie en toen hij die
af had – de promotie was op 15 december 1922 – volgde een benoeming bij de Amsterdamse vestiging van de Robaver. Het zag
ernaar uit dat Hirschfeld binnen die bank carrière zou maken.
Maar eind 1924 waren zijn kansen verkeken, toen de Robaver verzeild raakte in een financiële crisis. De plannen voor een onderzoeksafdeling sneuvelden in de volgende bezuinigingsrondes, en
voor een snelle carrière als topbankier had Hirschfeld te weinig
ervaring. Maar Hirschfelds imago als theoreticus en wetenschappelijk geschoold econoom was in 1924 al gevestigd, zowel door
zijn in 1922 gepubliceerde dissertatie als door zijn artikelen in het
katholieke dagblad De Maasbode, die weliswaar op een breder publiek gericht waren, maar toch met een professorale pen waren
geschreven. Dat Hirschfeld ook bij de Nederlandsche Bank (dnb)
niet aan de slag kwam wijt Van der Zwan, in zijn recente studie
over Hirschfeld als onderhandelaar met Duitsland, aan zijn joodse afkomst.27 Dat is heel goed mogelijk, maar zijn aanstelling bij
de Javasche Bank, die de president van de Nederlandsche Bank,
mr. G. Vissering (die in 1922 zitting had in de promotiecommissie van Hirschfeld), voor hem regelde, was voor een jongeman
van zijn leeftijd en ervaring een zeer goede positie die voor zijn
persoonlijke leven, maar ook voor zijn latere carrière, van cruciale betekenis zou blijken te zijn.
In zijn dissertatie had Hirschfeld zijn belangstelling voor het
saint-simonisme gecombineerd met een historisch-institutionele
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beschrijving van het Nederlandse bankwezen tussen 1855 en
1866. Hij toonde dat ondanks de noodzaak van structurele hervormingen in het bankwezen het idee van het Crédit Mobilier de
Nederlandse bankiers niet aansprak mede vanwege de fraudegevoeligheid van die instelling. Zelf was hij minder onder de indruk
van die fraudegevoeligheid. Of liever: hij woog de nadelen af tegen de onmiskenbare voordelen voor de economische ontwikkeling van het industrieel zwakke Nederland. Daarbij kwam een
nauwelijks verholen bewondering voor de ‘mannen van de daad’
die hun speculatiewinsten ten dienste stelden van de industriële
ontwikkeling. In een bijlage schreef Hirschfeld een levensschets
van de roemruchte Langrand Dumonceau, die in België de grondslag legde voor het moderne bankwezen met steun van de Katholieke Partij en de zegen van paus Pius ix. Deze intrigerende figuur, die in 1826 als zoon van een herbergier in Waals Brabant
geboren was, zou op het toppunt van zijn macht, in 1868, van keizer Frans Josef de titel van baron krijgen en was daarvoor al door
de paus tot pauselijk graaf benoemd.28 Maar op dat moment had
zijn laatste uur als bankier eigenlijk al geslagen. De door hem opgerichte banken begonnen verlies te lijden. In zijn vlucht vooruit
richtte hij nieuwe financieringsmaatschappijen op waarvoor hij
in de brochures leugenachtige informatie verschafte. In 1870
volgde een reeks van faillissementen, en hoewel de Belgische regering Langrand Dumonceau tot het uiterste verdedigde, kon zij
niet voorkomen dat hij door het Openbaar Ministerie vervolgd en
uiteindelijk, in 1878, tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld
werd. Hij was intussen naar Brazilië uitgeweken. Hirschfeld is
over de aard van Langrands delicten zeer summier. Wat Langrand
fout gedaan had, lijkt hem minder te interesseren dan wat hij
goed deed.
Na 1860 werd in Nederlands-Indië een begin gemaakt met de opheffing van het cultuurstelsel dat de Indische economie in de negentiende eeuw goeddeels bepaald had. De koloniale handel
moest nu naar nieuwe wegen zoeken. Maar voor het opzetten
van particuliere cultuurmaatschappijen was de hulp van meer op
langetermijninvesteringen gerichte banken onontbeerlijk. Daarnaast dreigde Nederland, door het ontbreken van een spoorwegnet en van moderne outillage van de Nederlandse havens, zijn po33
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sitie van stapelmarkt en die in de doorvoerhandel met Duitsland
te verliezen. Vanuit deze dreiging verklaarde Hirschfeld het ontstaan van de Rotterdamsche Bank in 1863 en de oprichting van de
Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid, in datzelfde
jaar. ‘In deze Crédit Mobilier Maatschappij,’ schrijft Hirschfeld,
‘treft men Isaac Pereire in het bestuur aan en onder anderen Chevalier als een belangrijk aandeelhouder.’ Isaac Pereire was een van
de gangmakers van het Crédit Mobilier in Frankrijk en Michel
Chevalier was een leerling van Saint-Simon.
In de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid waren
saint-simonistische ideeën dus van directe invloed, en dat zou leiden tot de oprichting van de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen, de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij en de Nederlandsch-Indische Handelsbank. ‘Dit alles,’
schreef Hirschfeld, ‘ging niet zonder crisis gepaard, mede ten gevolge van fouten begaan door de leiders. Deze crisis (1864-1866)
spaarde echter de grondslagen van hetgeen men heeft willen bereiken. Ook in latere jaren, bleef de band met de koloniën en met
het achterland in het bankwezen overwegen. Dit komt weer duidelijk tot uitdrukking bij de oprichting van de Amsterdamsche
Bank in 1871 en bij de door Lodewijk Pincoffs geleide Rotterdamsche Handels-vereeniging (rhv). Deze laatste onderneming
maakte zich met medewerking van eenige plaatselijke banken en
bankiers, ondanks de latere crisis, verdienstelijk voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.’29
Het is typerend voor Hirschfelds visie en werkwijze dat hij de
beruchte Pincoffs-Krach van 1879 slechts in een bijzin aanduidde en dan nog in de meest neutrale bewoordingen. Want ‘de latere crisis’ die Hirschfeld terloops aanduidde was niet minder dan
een omvangrijke en veelbesproken fraudezaak. De crisis werd ingeleid met een briefje van Pincoffs’ zakenvriend Marten Mees,
waarin deze vroeg om meer informatie over kortlopende kredieten die een andere door Pincoffs opgerichte firma, de Afrikaanse
Handels-Vereeniging (ahv), bij buitenlandse banken had opgenomen. Het was algauw duidelijk dat de ahv grote schulden had.
Nader onderzoek wees uit dat Pincoffs fraudeerde: hij sluisde
grote sommen van de Rotterdamsche Handels-Vereeniging
(rhv) naar de ahv, door de rhv grote pakketten aandelen in de
34
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ahv te laten nemen voor een veel te hoge prijs. Er was bovendien
sprake van ‘wisselruiterij’ waarbij Pincoffs via stromannen de
ene lening met de andere afloste. Ten slotte ontbrak het evenmin
aan knoeierijen, zoals het flatteren van balansen en het vervalsen
van de boekhouding. Toen Pincoffs met de noorderzon naar
Amerika vertrok, liet hij de Afrikaanse Handels-Vereeniging en
de rhv in faillissement achter, waardoor veel Rotterdamse families geruïneerd waren.30
In Amsterdam liep het niet goed af met de ‘Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid’, die in 1863 was opgericht.
De raad van commissarissen vormde een internationaal gezelschap met klinkende namen: Isaac Pereire en Charles Mallet uit
Parijs, Langrand Dumonceau uit Brussel en uit Amsterdam Julius Bunge, Joseph Cahen, André Willem van Eeghen en Leo Lippmann. Ook het Tweede-Kamerlid mr. Rutger Jan graaf Schimmelpenninck was van de partij.
De voorzitter van de raad van commissarissen was Frans van
Heukelom, president van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. De president-directeur was Alexander Mendel, die zijn mededirecteuren een jaarsalaris aanbood van 8000 gulden en bovendien ‘een niet te versmaden tantième in de winsten’, aldus een van
die mededirecteuren, Adriaan Gildemeester, die een zwager was
van Allard Pierson.31 ‘Onze eerste zaken zouden zijn de oprichting van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, van de Exploitatie-Maatschappij van Staatsspoorwegen en van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij.’ Mr. H.P.G. Quack,
schrijver van het omvangrijke en veel verkochte standaardwerk
De Socialisten en secretaris van de Kamer van Koophandel, werd
directeur van de Exploitatie-Maatschappij van Staatsspoorwegen.
Adriaan Gildemeester mocht met Mendel mee naar Parijs. ‘Met
hem bezocht ik Isaac Pereire, Hottinguer en Co. en andere bankiers van de eerste rang. Later dineerde ik bij Mendel met
Langrand Dumonceau, van wie men zeide, dat hij: “de sleutels
had van alle welgevulde brandkasten van Europa”.’32 De zaken
gingen aanvankelijk zeer naar wens: in het eerste jaar werd een dividend uitgekeerd van meer dan 10 procent. Dat bleek tevens de
laatste keer te zijn. Binnen twee jaar na oprichting zat de Algemeene Maatschappij volkomen aan de grond. En op de beurs
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werd zij voortaan aangeduid als de ‘Maatschappij voor Zwendel en
Nijverheid’.33 Van het gestorte kapitaal van 10 miljoen was vier jaar
later ruim 7 miljoen verdwenen. Mendel was toen allang weg,
maar niet nadat hij via Langrand Dumonceau een bedrag van 1
miljoen doorgesluisd had naar zijn schoonzoon in New York, die
naar de naam Marx luisterde.34 Hirschfeld schrijft in zijn proefschrift over het optreden van Mendel: ‘Van zijn laatste reis naar Parijs keerde hij niet meer terug, hij ging naar Londen om zijn maatschappij voor altijd in den steek te laten. Op 25 October hadden
zijn mede-directeuren te Amsterdam zekerheid van zijn vlucht.’35
Het feit dat Alexander Mendel en Lodewijk Pincoffs, net als
Hirschfelds vader, joods waren, wakkerde antisemitische gevoelens bij veel gedupeerden aan. Het staat vast dat Mendel en Pincoffs door hun optreden het de joodse zakenlui die later een rol
wilden spelen in het Nederlandse bedrijfsleven niet gemakkelijker hebben gemaakt. Voor de organisatie van het bedrijfsleven
heeft de Pincoffs-affaire bijgedragen aan de verbetering van externe controle van de boekhouding. In 1883 werd daartoe in Rotterdam het Bureel van Boekhouding ‘Confidentia’ opgericht, dat
onder zijn referenties – niet toevallig – Marten Mees als eerste
vermeldde. Amsterdam volgde in 1893 met het Bureau van Verificatie, Arbitrage en Administratieve Controle. De bij deze instellingen betrokken mannen stichten daarop in 1895 het Nederlands
Instituut van Accountancy (niva).36
Waarom uitte Hirschfeld zo weinig kritiek op de zwendelpraktijken van Mendel en Pincoffs? Voor de hand ligt te veronderstellen
dat hij, als zoon van een joodse vader, deze zaken niet graag opnieuw oprakelde. Maar het praktisch verzwijgen van de Pincoffsaffaire past ook in zijn wetenschapsopvatting, waarover hij in De
Maasbode van 27 november 1923 schrijft: ‘De taak der theoretische economie is het onderzoek naar de factoren die de welvaart
der menschen beheerschen, waarbij in het bijzonder aandacht
aan de steeds terugkeerende verschijnselen geschonken wordt.
[…] Men abstraheert van het bijkomstige, om de steeds terugkeerende gebeurtenissen op te sporen, waartusschen men een causalen band tracht te leggen.’
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In deze wetenschapsopvatting viel de Pincoffs-affaire als een bijkomstige gebeurtenis te beschouwen, waarvan men moest abstraheren. Hirschfeld wilde immers de factoren in de ontwikkeling van
het bankwezen opsporen die de welvaart in Nederland op langere
termijn zouden bevorderen. Achteraf moest Hirschfeld concluderen dat de initiatieven van Alexander Mendel en Lodewijk Pincoffs
daar een bijdrage aan hadden geleverd, terwijl hun frauderen in
economisch opzicht van beperkte invloed was geweest. Deze wetenschapsopvatting van Hirschfeld maakte dat hij weinig oog had
voor de morele kant van de economische geschiedenis. Voor hem
telden slechts de economische kosten-en-batenrekening. Hirschfeld besefte dat overigens terdege, want in het hierboven aangehaalde artikel in De Maasbode schreef hij: ‘Nu volgt uit den aard van
de methode der theoretische economie, dat zij van de werkelijkheid abstraheert. Het beeld, dat zij dus van die werkelijkheid ontwerpen kan, is niet de werkelijkheid zelf. Het is derhalve hoogst gevaarlijk dat abstracte beeld zelf als ideaal voor de realiteit te
beschouwen. […] De maatstaf of iets wenselijk is of niet, wordt niet
bepaald door het feit of we met een steeds terugkeerend verschijnsel te maken hebben of dat een verschijnsel zich slechts een enkele maal voordoet.’ Deze waarschuwing is, zoals we nog zullen zien,
door Hirschfeld zelf niet altijd ter harte genomen. Met name tijdens de Duitse bezetting lijkt hij zijn eigen waarschuwing vergeten te zijn.
Na zijn benoeming in het bestuur van de nieuwe Amsterdamse vestiging van de Rotterdamsche Bankvereeniging verhuisde Hirschfeld naar Amsterdam waar hij een woning huurde aan de Jan Willem Brouwersstraat, pal naast het Concertgebouw. Ook in de
Amsterdamse vestiging zou hij zich vooral met de studie van het
bankwezen bezighouden, zoals blijkt uit een in 1924 gepubliceerd
artikel in de Revue Economique Internationale, ‘Amsterdam comme
centre financier international’. In dat artikel beschrijft hij hoe de
financiële markten in Amsterdam expanderen eerst als gevolg
van de Nederlandse neutraliteit tijdens de oorlog, maar vooral
daarna als gevolg van de opleving van de internationale handel.
Het was nu zaak, aldus Hirschfeld, om de financiële instellingen
op maat te snijden van de nieuwe financieringsbehoeften. Dat
leidde in 1924 tot de oprichting van de Nederlandsche Accept37
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Maatschappij, de Internationale Crediet Compagnie, de Internationale Bank te Amsterdam en de Wolfinancierings-Maatschappij. In drie van de vier joint ventures nam de Rotterdamsche
Bankvereeniging deel. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat Hirschfeld zelf betrokken was bij de oprichting van deze
maatschappijen.
De uitdrukkelijke aanbeveling van Hirschfeld het Duitse bankwezen in Amsterdam niet te discrimineren, wijst erop dat Hirschfeld invloed probeerde uit te oefenen op het beleid van de Nederlandsche Bank. Maar bij de argumentatie voor de opheffing van
de discriminatie van de Duitse banken wijst niets op een grote
mate van Deutschfreundlichkeit. En al evenmin deed Hirschfeld
een beroep op het principe van de vrijhandel in abstracto. Het
hoofdargument bij Hirschfeld was dat het Nederlandse belang de
opheffing van die discriminatie vereiste. ‘Wat de concurrentie betreft is een toestand waarbij Hollandse banken de internationale
zaken moeten delen met de Duitsche banken, nog altijd beter dan
het verplaatsen van een groot deel der internationale zaken naar
Londen.’37
Hirschfeld verzette zich tegen de bankregel dat alleen internationale handel mocht worden gefinancierd die via Amsterdam
wordt geleid. Hirschfeld meende ‘dat het een logische consequentie van een internationale geldmarkt is, dat er ook transacties worden gefinancierd, waarbij de goederenbeweging buiten dit centrum omgaat. Het begrip internationale geldmarkt sluit feitelijk
reeds in, dat hier alleen naar de aard van de zaken gekeken wordt
en niet naar de nationaliteit van personen of instellingen die deze
zaken tot stand brengen. […] Datgene wat […] de Nederlandsche
Bank primair achtte, dat namelijk het zoogenaamde “Nederlandsch Belang” reeds aanwezig moet zijn, zal juist omgekeerd
door een aanvang te maken met de financiering, op den duur bereikt kunnen worden. De voordeelen van Nederland ook als transitoland zullen dan nog meer waardeering kunnen vinden.’38
Hirschfeld legt hier de theoretische basis voor een commercieel
internationalisme waarvoor hij zijn leven lang op de bres zal staan,
maar dat pas na 1945 tot ontwikkeling zal komen. In de jaren dertig is Hirschfeld getuige van de opkomst van het economisch nationalisme, zowel van Nederlandse kant, als het om de Indische
handel gaat, maar veel meer nog van Duitse kant, dat na 1930
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steeds meer in de richting gaat van een op geopolitieke overwegingen gebaseerde economische autarkiepolitiek. De gevolgen daarvan waren verschrikkelijk. Toch zou Hirschfeld later, als onderhandelaar van Nederland met Duitsland, een grote rol spelen in de
bilateralisering van de economische betrekkingen en de afbraak
van de vrijhandel. Pas na de oorlog zou hij bij de eerste pogingen
om te komen tot een gemeenschappelijke markt in Europa zelf een
cruciale rol spelen. En hij zou in het onderhandelingsproces daarover de betekenis van een institutionele inbedding van zo’n vrijhandelszone steeds weer benadrukken. Tegen die tijd had Hirschfeld een ambtelijk leven achter de rug dat richtinggevend was voor
het economische beleid, en zo vol gevaren dat de term ambtelijk eigenlijk niet passend is.
Ten tijde van de publicatie van Hirschfelds artikel over Amsterdam als financieel centrum, in juli 1924, was de Robaver in financiële moeilijkheden geraakt. De bank had te veel risico’s genomen
en kon slechts door persoonlijk ingrijpen van Colijn voor een faillissement behoed worden.39 Colijn schreef, buiten medeweten
van zijn kabinet, een overheidsgarantie uit. Maar daarbij was een
reddingsoperatie nodig van de hele Nederlandse financiële wereld
onder leiding van de Nederlandsche Bank. Voor Hirschfeld waren
de gevolgen groot. Hij moest op zoek naar een nieuwe baan en
vond die via tussenkomst van de president van de Nederlandsche
Bank, G. Vissering, bij de op te richten onderzoeksafdeling van de
Javasche Bank. Vissering zelf had geen behoefte aan een onderzoeksafdeling, ook al was hij betrokken geweest bij Hirschfelds
dissertatie en had hij met waardering kennisgenomen van
Hirschfelds artikelen. Dat hij bij de Nederlandsche Bank zelf geen
plaats kreeg was voor Hirschfeld misschien een teleurstelling,
maar de functie bij de Javasche Bank die hij op voorspraak van
Vissering wél kreeg was er een die alleen aan zeer veelbelovende
jongelieden vergeven werd. De Javasche Bank fungeerde als de
centrale bank van Nederlands-Indië. Hirschfeld zou daar, in 1925,
als hoofd van de afdeling Economische Statistiek bij de Javasche
Bank de eerste wetenschappelijk geschoolde econoom worden en
de rechterhand van mr. L.J.A. Trip, een liberale katholiek. Hij verwierf daarmee een positie als financieel expert van NederlandsIndië. Een reeks van publicaties in het tijdschrift Koloniale Studiën
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getuigde daarvan. Bovendien was het sinds de benoeming van
N.P. van den Berg tot president van de Nederlandsche Bank, in
1889, bijna gebruik geworden dat de president van de Javasche
Bank na verloop van tijd president van de Nederlandsche Bank
zou worden. Dat zou ook gebeuren met Trip, die Hirschfeld naar
Batavia haalde.
Zoals vaker verschaften de koloniën aan intelligente en gedreven
buitenstaanders mogelijkheden die hun in het moederland niet
in die mate zouden zijn geboden.
In Batavia kon Hirschfeld zich ook in emotionele zin veel beter
ontplooien. Ver weg van zijn neerslachtige moeder kon hij vrijer
ademhalen. Want de Europese elite in Batavia mocht dan in veel
opzichten een kleine en soms benauwde gemeenschap zijn, voor
een vrijgezel met een invloedrijke positie tussen bedrijfsleven en
gouvernement waren de mogelijkheden om een aangenaam en
interessant sociaal leven op te bouwen veel groter dan in Nederland. Tegenover Loe de Jong liet Hirschfeld zich ook in die zin uit.
Hij was, zo vertrouwde hij De Jong toe, ‘steeds graag met een
knappe vrouw uitgegaan’. Het sociale leven in Batavia, dat destijds
veel mondainer was dan dat in Rotterdam, moet voor de verlegen
en gesloten Hirschfeld een openbaring zijn geweest. Hij was in
Batavia bovendien een man van aanzien, iets waarvan hij in Nederland slechts had kunnen dromen.

40
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2
Bij de Javasche Bank (1925-1931)

Eind september 1925 scheepte Hans Hirschfeld zich in op de Jan
Pietersz. Coen, die van de Javakade uit Amsterdam naar Batavia
vertrok. Hij werd uitgezwaaid door vader Max en moeder Clara,
door zijn broer Heino en zijn zusje Else. Alfred Hirschfeld woonde inmiddels op Sumatra met zijn Indische vrouw Pauline van
Broekhuyzen. Het afscheid viel vooral Clara en Else zwaar. Een
verblijf in Indië stond destijds bijna gelijk aan een emigratie. Het
was een scheiding voor ten minste vijf jaar, want pas na vijf jaar
had de Indië-ganger recht op een halfjaar verlof. Voor Max Hirschfeld was het vertrek van zijn tweede zoon iets wat nu eenmaal bij
het leven hoorde. De grootvader van Hans Hirschfeld was ten tijde van de Eerste Wereldoorlog gedeporteerd en in 1917 in Rusland
gestorven.1
De Jan Pietersz. Coen, de grootste mailboot van de Stoomvaart
Maatschappij Nederland, was gebouwd in 1915 en van alle gemakken voorzien. Hans Hirschfeld reisde op kosten van de Javasche
Bank eersteklas. Het interieur van de eersteklashutten, van de
deksalons en de eetzalen, was ontworpen door de beroemde
scheepsarchitect Lion Cachet.2 Deze had voor zijn jugendstilontwerpen inspiratie gezocht in episodes uit het leven van Jan Pietersz. Coen. Tijdens de maaltijden had Hirschfeld zicht op het
oude stadswapen van Batavia. Hij genoot van de luxueuze inrichting en van de uitstekende maaltijden die de topkoks de passagiers elke dag voorschotelden. Het sociale leven aan boord was
zeer geanimeerd en Hans kon zich ook alleen heel goed vermaken. Hirschfeld leerde er mensen kennen met veel Indische ervaring en kennis van zaken. Aan boord raakte hij bevriend met P.C.
Bloys van Treslong Prins, de eerste redacteur van het Nederlandse
41
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Adelsboek.3 Die was in 1907 naar Batavia vertrokken en daar nu lid
van de Algemene Rekenkamer en van de gemeenteraad. Hij was
een rijke bron van informatie over het binnenlands bestuur op
Java. Bloys was geïnteresseerd in de oude Indische families en
had een bijzondere voorliefde voor de sociëteit ‘De Harmonie’ in
Batavia.4 Ook zijn andere tafelgenoten waren interessante gesprekspartners. W.M.F. Mansvelt, die van dezelfde leeftijd was als
Hirschfeld, had net een studie afgerond over het ontstaan en de
ontwikkeling van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (nhm)
ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan.5 Betere gesprekspartners kon Hirschfeld zich ter voorbereiding op zijn positie bij
de Javasche Bank niet wensen. Maar omgekeerd was ook voor
Mansvelt de aanwezigheid van Hirschfeld een aangename verrassing. Hij kende de dissertatie van Hirschfeld en beiden waren van
mening dat er aan het bankwezen het nodige te verbeteren viel. In
Nederland, maar zoveel te meer nog in Indië. Mansvelt vond dat
de monopoliepositie die de nhm in de negentiende eeuw had gekend van een verlammende invloed was geweest op de ontwikkeling van de handel en scheepvaart.6 Pas na de afschaffing van die
bescherming en vooral ook door de opening van het Suezkanaal
in 1869, kwam de concurrentie in de scheepvaart op gang en
kwam ook de overgang van zeil- naar stoomvaart tot stand. De nv
Stoomvaart Maatschappij Nederland, opgericht in 1870, had daarbij een leidende rol gespeeld en de Jan Pietersz. Coen was wel een
schitterend voorbeeld van de moderne koopvaardij in de twintigste eeuw. Daar was iedereen het over eens. Hirschfeld en Mansvelt zouden veel debatteren over de vraag in hoeverre het handelsmonopolie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (nhm)
ertoe had bijgedragen dat de naamloze vennootschap in Nederland zo laat tot ontwikkeling kwam. Zo raakte Hirschfeld steeds
beter op de hoogte van het Indische bankwezen.
De eettafel van Hirschfeld, Bloys van Treslong en Mansvelt
werd gecompleteerd door Frans en Leo Trip, de twee oudste zonen
van Hirschfelds toekomstige chef bij de Javasche Bank en de verloofde van Frans, Wilhelmina Surie. Frans Trip had in Leiden zijn
kandidaatsexamen in de rechten behaald en mocht daarom, samen met zijn verloofde en zijn broer, een reis naar Indonesië maken. Leo ging mee als ‘chaperon’, waardoor de hele familie Trip
gedurende een halfjaar in Batavia herenigd zou worden.7
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Veel van hun medepassagiers werkten voor het Indische Gouvernement. Anderen gaven leiding aan cultuurmaatschappijen of
waren werkzaam in de handel. Maar op de Jan Pietersz. Coen reisde ook Jean-Louis Pisuisse, de befaamde cabaretier, in gezelschap
van zijn vriendin Jenny Gilliams. Zij hadden een tournee van bijna twee jaar door Nederlands-Indië voor de boeg en gaven ook enkele voorstellingen aan boord. Bloys van Treslong en Hirschfeld
waren beiden grote liefhebbers van Pisuisse en woonden alle
voorstellingen bij, ook die in de tweede klas. Bij het nummer
‘Mens durf te leven!’ kreeg Hans tranen in zijn ogen. Maar ook het
liedje ‘Proza en poëzie in de thee’ maakte diepe indruk.8
Hirschfeld benutte de lange zeereis om zich te verdiepen in de
Indische economie. Van zijn mentor, mr. G. Vissering, die van
1906 tot 1912 president van de Javasche Bank was geweest, had
Hirschfeld diens Muntwezen en Circulatiebanken in Nederlands-Indië meegekregen, een bewerking van een in 1913 verschenen studie.9 Ook kreeg hij van Vissering een studie van diens illustere
voorganger N.P. van den Berg, de eerste katholieke president van
de Nederlandsche Bank, die zijn loopbaan als bankier bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank was begonnen.10 Voorts beschikte hij over de studie over de cultuurbanken van de Duitse
koopman E. Helfferich, met wie hij nog veel te maken zou krijgen.11 De Rotterdamse dissertatie van Djie Ting Ham had hij in
manuscriptvorm meegekregen.12 Natuurlijk was Hirschfeld al
enigszins van het Indische bankwezen op de hoogte, want in zijn
eigen proefschrift had hij het ontstaan van de Indische banken behandeld. Hij wist van het ontstaan van de Nederlandsch-Indische
Escompto Maatschappij (1857), en van de Nederlandsch-Indische
Handelsbank, de Rotterdamsche Bank en de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging ‘Rotterdam’, die alle drie in 1863
werden opgericht. Toen Hirschfeld in 1920 bij haar opvolger, de
Robaver, in dienst trad waren de contacten met Indië vrijwel nihil.
De Nederlandsch-Indische Handelsbank kon slechts door een
reddingsoperatie vanuit Amsterdam op de been gehouden worden. Alleen de Internationale Crediet en Handelsvereeniging
‘Rotterdam’ wist zich te handhaven, en natuurlijk de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die haar belangen in de suikercultures juist op tijd had verminderd.13
Uit de dissertatie van Djie Ting Ham bleek dat de periode 191543
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1920 voor het Indische bankwezen gouden jaren waren, waarin
de jaarlijkse dividenden van de drie grootste banken ruim boven
de 10 procent uitkwamen.14 Hirschfeld zocht de verklaring voor
die reusachtige winsten in het gebrekkig functioneren van een kapitaalmarkt in Nederlands-Indië.15
De economische recessie die in 1921 inzette en die tot een
scherpe koersdaling van de aandelen van de grote banken leidde,
was in 1924 alweer grotendeels overwonnen. Hirschfeld zou in
zijn Indische periode een opgaande conjunctuur meemaken,
waar hij ook persoonlijk van profiteerde. Bij zijn vertrek uit Batavia, in 1931, bedroeg zijn salaris 12.000 gulden op jaarbasis. Daarmee zat hij als hoofd Economische Statistiek der Javasche Bank
ruim boven het inkomen van de hoogste ambtenaren op de ministeries in Den Haag.16
Op zijn reis naar Batavia leerde Hirschfeld ook wat Maleis. In de
havens die de mailboot aandeed genoot hij van de uitstapjes, vaak
in gezelschap van Bloys van Treslong en Mansvelt. Via Southampton zette de Jan Pietersz. Coen koers naar Genua, waar de laatste
passagiers aan boord kwamen en de reis pas echt begon.
Port Said was zijn eerste kennismaking met de Oriënt. Van het
ontstaan van het Suezkanaal was Hirschfeld door zijn studie van
het saint-simonisme natuurlijk goed op de hoogte. Bovendien
had hij in de scheepsbibliotheek een levensschets van Ferdinand
de Lesseps gevonden.17
Bij het standbeeld van Ferdinand de Lesseps, in de haven van Port
Said, bleef hij lang staan. Hij stond hier oog in oog met een van de
grootste mannen van de negentiende eeuw. Een man die zijn
droom had gerealiseerd door een tomeloze energie, door een vérziende blik en door een bespeling van de publieke opinie die achteraf gezien geniaal genoemd mocht worden. De Lesseps was niet
de bedenker van het Suezkanaal. Die eer kwam de civiel ingenieur
Lepère toe, die op instructie van Napoleon Bonaparte in 1799 een
rapport had geschreven over de mogelijkheid van een kanaal door
de landengte van Suez. In het plan van Lepère zou een kanaal gegraven moeten worden van Port Said naar Suez. Het grootste probleem dat Lepère voorzag was het hoogteverschil van het water in
de Middellandse Zee en de Rode Zee. Ook na het gedwongen vertrek van Napoleon uit Egypte had men in Frankrijk het idee van
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een kanaal dwars door de landengte niet losgelaten. Prosper Enfantin, de leider van de saint-simonistische beweging, pakte het
idee weer op. In 1846 zou Enfantin een commissie vormen van
ingenieurs die tot de conclusie kwam dat er geen niveauverschil
was tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee.18 Op basis van
hun rapportage werd een maatschappij gevormd met een kapitaal
van 150.000 franc.19 Maar het ontbrak Enfantin aan financieeleconomische expertise en de financieringsmaatschappij bloedde
dood.
Het was uiteindelijk Ferdinand de Lesseps die het vastgelopen
project weer vlot trok. Dat De Lesseps slaagde waar anderen vóór
hem mislukten was mede het resultaat van het feit dat hij een beroep deed op de openbaarheid. Niet bezwaard door de tegenwerking
van de Britse regering richtte hij zich rechtstreeks tot het Engelse
publiek, dat voor het tot de verbeelding sprekende kanaalproject
grote waardering had. Het geheime spel van de stille diplomatie
werd zo doorkruist door een nieuwe machtsfactor die in de loop van
de negentiende eeuw alleen maar sterker zou worden: de publieke
opinie. De Lesseps reisde heel Engeland, Schotland en Wales af om
propaganda te maken voor zijn kanaalplannen. Dit tot grote ergernis van de Britse regering, die om strategische redenen tegenstander was van een kanaal dat onder Franse invloed zou komen.
Free publicity werd een van de belangrijkste wapens in de strijd
om de publieke opinie. Dat gold nog sterker in Frankrijk, waar De
Lesseps de keizerin aan zijn kant wist, waardoor ook Napoleon iii
zich in de ogen van het grote publiek aan het kanaalproject van De
Lesseps gecommitteerd had.
De Lesseps was een van de eersten die een volkskapitalisme
praktiseerden. ‘J’ai réalisé un capital démocratique,’ riep De Lesseps uit toen zijn emissie van 200 miljoen franc in november 1858
binnen twintig dagen volgetekend was.20 In de ogen van zijn vijanden waren de aandeelhouders van de Kanaal Maatschappij ‘kelners die zich door krantenberichten hebben laten beetnemen’.21
Het Suezkanaal zou de wereldgeschiedenis veranderen. Het
had een onmiddellijk effect op de wereldhandel, vooral op de handel met Indië, en speelde een cruciale rol in de kolonisering van
Afrika. De opvolger van Mohammed Said, Pasja Isma’el, werd in
1875 door Egyptes schuldenpositie gedwongen de Egyptische aandelen in de Kanaal Maatschappij te verkopen aan Engeland. En zo
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was Engeland, ondanks het aanvankelijke verzet tegen het kanaalproject, toch een van de grootste aandeelhouders geworden. In
1882 werd de kanaalzone zelfs bezet door Britse troepen en deze
zone zou vanaf 1888 onder Brits protectoraat komen. ‘Frankrijk
bouwde het Suezkanaal in feite voor Engeland,’constateerde
Hirschfeld achteraf.22 Machtspolitieke factoren speelden volgens
hem een belangrijke rol bij het verdelen van bestaande rijkdom,
maar voor het creëren van nieuwe mogelijkheden en nieuwe rijkdom waren geniale individuen van doorslaggevende betekenis.
Het Suezkanaal was, meende hij, misschien wel het belangrijkste
resultaat van de saint-simonistische beweging geweest.
Port Said was ontstaan – zo vertelde Hirschfeld aan Bloys van
Treslong tijdens hun wandeling door de haven – bij het graven
van het Suezkanaal. Voor de duizenden arbeiders werd in Port
Said een woonoord gesticht. Het werd een vaste pleisterplaats
voor al het scheepverkeer naar Brits- en Nederlands-Indië. De Kanaal Maatschappij met haar imposante gebouw in de haven van
Port Said, maakte op Hirschfeld een grote indruk. Hij merkte op
dat de bunkering van kolen, anders dan in Rotterdam, nog door
sjouwers werd gedaan. Egyptische kolenkoelies wier arbeidsomstandigheden mensonterend waren. Hirschfeld realiseerde zich
eens temeer de enorme betekenis van D.G. van Beuningens introductie van de bunkerschepen in de Rotterdamse haven die deze
‘slavenarbeid’ overbodig had gemaakt. Niet het socialisme, maar
het kapitalisme zou de arbeiders bevrijden van hun ketenen; daarvan was Hirschfeld overtuigd.
Het Suezkanaal was oogverblindend mooi. Het was een kaarsrechte geul in een woestijngebied, waarin de Jan Pietersz. Coen
reusachtige afmetingen kreeg. Er waren gares aan de Afrikaanse
kust waar de schepen konden aanmeren om een tegenligger te laten passeren. Een dag na het vertrek uit Port Said bereikte de Coen
het Menselahmeer, vóór het graven van het Suezkanaal een onmetelijk moeras dat zich uitstrekte tot Kantara, waar het kanaal de
eeuwenoude karavaanweg uit Egypte doorsneed. Toen volgde het
schip een rechte lijn naar het zuiden tot het Krokodillenmeer,
waarna nog een korte reis door de onafzienbare woestijn tot de
Bittermeren restte. Aan het einde van het kanaal, bij Suez, bereikte de mailboot de Rode Zee, waar de hitte ondraaglijk werd. Het
was een voorproef op wat de passagiers in Indië te wachten stond.
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Een aantal dagen voor aankomst in Colombo wisten een paar
grappenmakers de goedgelovige passagiers ervan te overtuigen
dat Ceylon de vindplaats was van een heel bijzondere edelsteen,
de akarak, die maar in zeer kleine hoeveelheden gevonden werd.
De vraag naar deze wonderschone en zeldzame steen werd met de
dag groter en op de dag van aankomst waren er al astronomische
bedragen geboden voor een steen die niemand ooit gezien had en
die natuurlijk ook niet bestond. De psychologie van de consumentenvraag was niet iets waar Hirschfeld zich als student veel mee
beziggehouden had. Het begrip ‘snobgoed’ was in de staathuiskunde van 1925 nog niet bekend, maar dat de vraag naar een product kon toenemen als de prijs hoger werd, dat werd hem op de
rede van Colombo wel zeer aanschouwelijk duidelijk gemaakt.
Hirschfeld maakte in Colombo met Frans en Leo Trip, met Wilhelmina Surie en met Bloys van Treslong een uitstapje naar
Mount Lavinia met zijn oude Hollandse kerk, waar alle reisbeschrijvingen hoog van opgaven: dat mochten zij niet missen. Het
werd een prachtige tocht, die hen eerst door het Europese deel van
Colombo voerde, met gladgemaaide lanes en zeer ruim opgezette
villawijken. Daarna vervolgden ze hun weg door het ‘oosterse’
landschap waar in bijna elk bamboehuisje een winkeltje gevestigd
leek. Het was de eerste kennismaking met het Aziatische platteland, en Hirschfeld was onder de indruk van de nijverheid die hij
om zich heen zag. De Hollandse kerk interesseerde hem minder;
dat was meer iets voor Bloys van Treslong.
In Singapore liet Hirschfeld zich, op advies van Bloys, vier tropenkostuums aanmeten. Het katoen was afkomstig uit Java, maar
de kleermakers van Singapore waren hun collega’s in Batavia in
dienstverlening veruit de baas. Hij stond versteld van de snelheid
waarmee zij werkten. Een dag nadat hij de stof had uitgezocht en
hem de maat was genomen hingen de pakken al voor hem klaar.
Na het passen gingen de kleermakers snel weer aan het werk om
op de dag van vertrek zijn onberispelijke tropenkleding aan boord
te kunnen afleveren.
De reis eindigde in Tandjong Priok, de haven van Batavia, waar
honderden landgenoten de passagiers van de Coen stonden op te
wachten. Trip stond daar om zijn zoons en zijn aanstaande
schoondochter te verwelkomen. Maar ook Hirschfeld werd door
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zijn chef allerhartelijkst ontvangen. Trip bracht hem zelf naar Hotel des Indes om op verhaal te komen na de lange zeereis. En van
daaruit werd snel een comfortabele villa gevonden aan het Kebon
Sirih Park in Weltevreden, bij het Koningsplein. De veranda die
uitzicht gaf op een grote tuin had een oppervlakte die groter was
dan zijn gehele Amsterdamse woning aan de Jan Willem Brouwersstraat. En met de bedienden die hij door bemiddeling van
Trip had aangetrokken, kon hij zijn Maleise woordenschat oefenen. Hij voelde zich al spoedig op zijn gemak in deze nieuwe omgeving die hij uit de romans van Couperus kende.23
Voor een jongeman van 26 was het leven dat Hirschfeld in Batavia leefde van een ongekende weelde. Aanvankelijk reisde hij van
Weltevreden naar zijn kantoor aan de Kali Besar met het treintje
dat vanaf het Koningsplein naar de Kota reed, en vervolgens met
de stoomtram langs het Molenvliet naar de Kali Besar. De locomotief had geen machine, maar liep op stoom, die op beide eindpunten in een ketel geperst werd. Dat was, schrijft D.A. Delprat, ‘juist
genoeg om het parcours onder normale omstandigheden af te leggen. Wanneer in de Westmoesson te snelle condensatie ontstond,
gaf de pseudo-locomotief het voortijdig op, zodat het tramstel ergens onderweg bleef staan. De djongos, die met hun etensdragers
omtrent het middaguur naar de benedenstad gingen, bleven dan
steken, met alle bedenkelijke consequenties voor hun toeans.’24
Zijn werkkamer in het nieuwe kantoor van de Javasche Bank
aan de Kali Besar lag naast de kamer van de bankpresident. ‘Voor
dengene, die, zooals schrijver dezes, jaren lang werkte in het aan
de Presidentskamer grenzende vertrek, was de periode-Trip een
leerschool op velerlei gebied, die hem nog steeds dankbaar stemt,’
schreef Hirschfeld in 1947 in een voor zijn doen zeer persoonlijk
in memoriam.25 Trip was in vele opzichten een voortreffelijke
leermeester. Ook J.W. Beyen, die slechts twee jaar ouder was dan
Hirschfeld en die onder Trip op de Generale Thesaurie van het
ministerie van Financiën had gewerkt, beschouwde hem als zijn
belangrijkste leermeester. Beyen schreef in zijn memoires: ‘Trip
werkte als een dynamo, zonder pauzes. Hij fietste naar het ministerie en schreef met pen in een zeer snel, onafgebroken tempo de
ene nota na de andere, de ene ontwerp-Memorie van Antwoord na
de andere en, eens per jaar, de Miljoenennota.’26 Het zou ook de
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Het huis van Hans Hirschfeld in Weltevreden (Batavia) aan de Kebon Sirih. Bron:
persoonlijk archief Els Hirschfeld.

werkwijze van Hans Hirschfeld worden, alleen van de fiets zou hij
weinig gebruikmaken. Hij haatte alle vormen van lichaamsbeweging.
Trip was in 1923 toegetreden tot de directie van de Javasche Bank,
met de bedoeling om op 1 juli 1924 het presidentschap van E.A.
Zeilinga over te nemen. Zeilinga was een bankier pur sang geweest, wie het maken van winst ‘in het bloed zat’, zoals de toenmalige plaatsvervangend directeur van de Javasche Bank, D.A.
Delprat, in zijn journaal noteerde.27 Maar de private banken in
Nederlands-Indië waren niet blij met de commerciële activiteiten
die Zeilinga ontplooide en wilden van de Javasche Bank uitsluitend een circulatiebank maken. De Nederlandsche Bank, op zijn
beurt, vond dat de president van de Javasche Bank veel te zelfstandig optrad. Ook de verhouding met het Indische Gouvernement
was onder Zeilinga verstoord geraakt door een ernstig conflict
over de balans van het boekjaar 1921-1922. Direct bij zijn aantreden wist Trip de verstoorde verhoudingen met het Indische Gouvernement te normaliseren en ook de relatie met ‘de Turfmarkt’,
waar de Nederlandsche Bank toen nog gevestigd was, te verbeteren. Dat de oud-president van de Javasche Bank, Vissering, inmid49
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dels president van de Nederlandsche Bank was geworden droeg
daar zeker aan bij, evenals het feit dat deze zijn leerling en protegé J.W. Beyen als gedelegeerde op de Amsterdamse afdeling van
de Javasche Bank benoemd had. Een jaar nadat Trip tot president
van de Javasche Bank was benoemd, in juli 1924, vroeg hij Hirschfeld naar Batavia te komen. Volgens Beyen gebeurde dat mede op
zijn voorspraak.28 Hirschfeld werd daarmee de rechterhand van
Trip en hij zou dat gedurende de gehele ambtsperiode van Trip, tot
1929, blijven. Hirschfeld schreef daarover bij Trips overlijden: ‘De
vijfjarige periode van het presidentschap van Trip kan waarschijnlijk beschouwd worden als een van de meest gelukkige perioden
in de geschiedenis van de Javasche Bank. Wat Indië betreft zijn
het wellicht de jaren van de grootste welvaart geweest. Trip zelf zal
die periode wel beschouwd hebben als de meest gelukkige in zijn
leven.’29 Het lijkt erop dat in deze passage sprake is van projectie.
Die indruk wordt versterkt als Hirschfeld even verder schrijft dat
hij zich herinnert ‘hoe Trip mij eens in Batavia zeide, dat de taak
hem feitelijk een relatief rustig bestaan gaf. Als Thesaurier-Generaal had hij oneindig veel meer werk en ook meer zorgen gehad.’
En Hirschfeld vervolgt dan: ‘Het feit dat Trip destijds, in de kracht
van zijn leven niet overbelast was, heeft hem waarschijnlijk tot
zulk een voortreffelijk circulatiebankpresident gemaakt. Trip had
niet alleen tijd om over het te voeren bankbeleid na te denken,
doch hij had ook tijd om te studeeren en om adviezen in het algemeen belang te geven. De president van de Javasche Bank werd
ook buiten het bankwezen een centraal punt.’ Of het eerste waar
was weten we niet, maar het laatste was zeker niet te veel gezegd.
Na de gouverneur-generaal en de legercommandant was de president van de Javasche Bank de belangrijkste functionaris in Nederlands-Indië. Daarvan de rechterhand te zijn, maakte Hirschfeld
tot een belangrijk man in Batavia. En als wij het oeuvre van
Hirschfeld in Batavia overzien, vinden we daarin een bevestiging
van de stellingen die Hirschfeld over Trip ten beste gaf. Hij hield
zich inderdaad bezig met vraagstukken die het directe belang van
het bankwezen ver te boven gingen en hij leek daarbij allerminst
overbelast te zijn geweest. Hij leverde bovendien een belangrijke
bijdrage aan de jaarverslagen van de Javasche Bank, die onder Trip
uitgroeiden tot de belangrijkste bron van informatie over de Indische economie.
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Tussen 1913 en 1929 groeide de invoer van Nederlands-Indië met
50 procent en de uitvoer met 25 procent. In 1928 bedroeg de uitvoer ruim 1 miljard gulden; de invoer bedroeg in dat jaar 1,5 miljard. Deze economische hausse was in Indië een tijd van ‘potverteren’. Terwijl er in 1920 in Nederland zo’n 10.000 auto’s reden,
waren dat er op Java meer dan twee keer zoveel. En tien jaar later,
in 1931, reden er in Nederlands-Indië al 70.000 personenauto’s.
De aardolie-industrie en de rubber maakten gouden tijden door.
De Indische spoorwegen werden snel uitgebreid, mede onder invloed van deze nieuwe plantage-economie. In 1930 werden in Indië door spoor- en tramwegen 135 miljoen passagiers vervoerd.30
Het waren voor Nederlands-Indië, en dus ook voor de Javasche
Bank, voorspoedige jaren en Hirschfeld had een positie om te
pleiten voor een conjunctuurpolitiek die hij al eerder ook voor Nederland had voorgestaan.31
De departementen Financiën, Justitie, Binnenlands Bestuur,
Onderwijs, Openbaar Bestuur en Marine waren in Weltevreden
gevestigd, maar Handel en Nijverheid en Landbouw zetelden in
Buitenzorg. Aan het enorme Koningsplein in Batavia lagen het paleis van de gouverneur-generaal, het Museum van het Bataviaasch
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en de Rechtshoogeschool, die in 1924 was geopend. De sociëteit ‘De Harmonie’,
waar alleen de bestuurlijke en economische elite lid was, vormde
het culturele en intellectuele centrum van Batavia. Deze sociëteit,
opgericht in 1811 met steun van gouverneur-generaal Daendels,
was in Hirschfelds tijd een van de eerbiedwaardigste instellingen
van Batavia. Hans Hirschfeld werd daar door zijn vriend Bloys van
Treslong geïntroduceerd en hij behoorde er, mede door zijn economische en financiële kennis van zaken, algauw tot de inner circle.
Als vrijgezel at hij vaak in ‘De Harmonie’ en op het borreluur ontbrak hij vrijwel nooit.
Politieke ontwikkelingen in Indië waren in de jaren twintig zeer
turbulent. Mede onder invloed van de Eerste Wereldoorlog, die
het voor Nederland moeilijk maakte de verbinding met de koloniën te onderhouden, ontstond er een sterke behoefte aan een
grotere zelfstandigheid van Nederlands-Indië. Die behoefte bestond niet alleen, en aanvankelijk zelfs niet in de eerste plaats, bij
diegenen die op termijn voor Indonesië onafhankelijkheid wens51
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ten. Ook de Nederlandse bestuurlijke elite meende dat het Gouvernement een grotere mate van autonomie zou moeten krijgen.
Over de mate van autonomie van de Javasche Bank zou in 1922,
bij de vernieuwing van het octrooi, een conflict uitbreken, dat
door de Javasche Bank zou worden gewonnen. Langzaam maar
zeker groeide er in Batavia de overtuiging dat er een eigen Indisch
belang bestond, waar ‘Den Haag’ rekening mee diende te houden.
Dat besef stond overigens niet los van interne maatschappelijke ontwikkelingen in Nederlands-Indië die ertoe leidden dat de
inheemse bevolking meer rechten eiste en betrokken wilde worden bij de politieke besluitvorming. Een spectaculaire uiting van
dat streven was de oprichting, in 1912, van de Indische Partij door
E.F.E. Douwes Dekker, een achterneef van Multatuli, die als eerste onafhankelijkheidsbeweging al in 1913 verboden werd. Aan de
groeiende kritiek werd door gouverneur-generaal J.P. Graaf van
Limburg Stirum (met wie Hirschfeld later bevriend zou raken) tegemoetgekomen door in 1918 een Volksraad te installeren. Die
Volksraad, waarin overigens maar een deel van de leden gekozen
werd en die niet meer dan een adviserende rol kreeg toegewezen,
leidde in 1919 tot de oprichting van het Indo-Europeesch Verbond.32 Maar er waren ook tegengeluiden, zoals de befaamde
‘donderrede’ die M.B. van der Jagt op 18 november 1918 in de
Volksraad hield en die gericht was tegen de in 1912 opgerichte Sarekat Islam en tegen allen die het nieuwe ontluikende Indonesische nationalisme een warm hart toedroegen. Het ging hier in de
ogen van Van der Jagt om ‘het kweken van overdreven kunstmatige eisen, het inblazen van ontevredenheid en haat aan een eenvoudige en onwetende of halfwetende bevolking, het woelen en
werken onder de oppervlakte of het opruiend in het openbaar
spreken in bedekte, listige, de greep van de strafrechter ontglippende termen’. En wat de regering daartegen moet doen, daarover
liet Van der Jagt geen misverstand bestaan: ‘Er staan drastische
middelen ter harer beschikking; een scherp toezicht op de haatzaaiende pers, opheffing van opruiende, kwaadwillende plaatselijke verenigingen, toepassing der exorbitante rechten, de uitzetting van de onverbeterlijke agitator zonder meer.’33 Van der Jagt
vond Van Limburg Stirum veel te slap, veel te ‘ethisch’. Dat was in
conservatieve kring tot een scheldwoord geworden.
Zijn ‘donderrede’ kwam Van der Jagt te staan op een waarschu52
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wing van Van Limburg Stirum, maar door zijn veel conservatievere opvolger, mr. D. Fock, werd Van der Jagt, in 1922, toch tot resident benoemd.34 Binnen de Europese gemeenschap stonden de
‘ethici’ en de conservatieven dus scherp tegenover elkaar. Toen
Hirschfeld aankwam, hadden de conservatieven de overhand,
maar die zouden zij spoedig weer verliezen toen in 1926 een
vriend van Van Limburg Stirum, jhr. mr. A.C.D. de Graeff, als
gouverneur-generaal aantrad. De Graeff zou even lang in Nederlands-Indië blijven als Hirschfeld. Weliswaar trad hij een paar
maanden na zijn aantreden met harde hand op tegen een communistisch geïnspireerde opstand, maar dat zou zijn geloof in
een op samenwerking met de nationalisten gericht beleid niet veranderen.35 Toen hij begin 1927 een voorstel deed om in de Raad
van Indië meer Indonesiërs te benoemen, was de boot aan. Er
werd een handtekeningenactie gevoerd tegen het wetsontwerp
van De Graeff en de petitie werd door 20.000 mensen ondertekend. Die campagne werd geleid door de president van de Javasche Bank, mr. L.J.A. Trip. De Graeff schreef naar aanleiding
van die campagne aan zijn vriend Van Limburg Stirum: ‘Ik sta
hier vrijwel alléén; mijn enkele medestanders kunnen niet op tegen het marktgeschreeuw van het geheele Europeesche publiek en
vrijwel de geheele Europeesche pers.’ En hij trok daaruit de conclusie ‘dat de Europeaan nu wel heel duidelijk kleur heeft bekend en
heeft doen blijken dat denkende Inlanders niet bestaan, dat allen
inferieure wezens zijn tegenover wie het grootste wantrouwen geboden is, en dat “hen er onder houden” [woorden van Trip] het
wachtwoord moet zijn’.36
Hirschfeld schreef over de gespannen verhouding tussen zijn
directe chef en de gouverneur-generaal heel wat voorzichtiger dan
De Graeff deed in zijn particuliere correspondentie: ‘In de politiek
stond Trip aan den conservatieve vleugel, hetgeen wel eens tot meningsverschillen met den gouverneur-generaal, Jhr. Mr. A.C.D. de
Graeff, leidde, doch deze verschillen van inzicht bewogen zich op
een hoog peil, beiden waren alleen vervuld van het belang van Nederlandsch-Indië en zijn talrijke volkeren. Trip was, evenals De
Graeff, een man, die van Indië hield.’37 Hij toonde hier zijn diplomatieke gaven, want iemand die destijds in zo nauw contact stond
met de bankpresident moet ook van zijn kant de nodige kritiek op
De Graeff gehoord hebben. Het is moeilijk voorstelbaar dat die
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kritiek zich altijd ‘op een hoog peil’ bewoog. Anderzijds zullen de
leidende figuren in het Indische bestuur zich in hun openlijke
kritiek wel de nodige beperkingen hebben opgelegd. Hirschfeld
schreef over Trip dat deze veel gedaan had ‘voor de goede verhoudingen tusschen de leidende persoonlijkheden in Indië. De geregelde bijeenkomsten in de sociëteit “De Harmonie”, van de leden
van den Raad van Indië, de Voorzitter van den Volksraad, de Departementsdirecteuren, vooraanstaande figuren uit het bedrijfsleven enz., werden door Trip en Creutzberg, destijds Vice-President
van den Raad van Indië, gestimuleerd.’38 Maar ondanks deze bijeenkomsten raakten de gemoederen danig verhit. Onder het bewind van De Graeff kwamen de conservatieven steeds meer in de
oppositie, wat in 1929 leidde tot de oprichting van de Vaderlandsche Club. In datzelfde jaar zou Sukarno worden gearresteerd. De
Graeff verleende hem nog juist vóór zijn vertrek strafvermindering, waardoor Sukarno twee jaar later vrijkwam.39
Hirschfeld moet tijdens de bijeenkomsten in ‘De Harmonie’ gezien hebben in welk mijnenveld hij terecht zou komen als hij zich
politiek openlijk zou uitspreken. Hij besloot geen partij te kiezen
in de strijd tussen ethici en conservatieven, maar zich te concentreren op ‘zuiver economische posities’. Maar ook die waren, naar
spoedig zou blijken, niet van een politieke lading ontdaan. Het
pleit voor zijn diplomatieke talenten dat hij zowel met Trip als met
Van Limburg Stirum en De Graeff zijn hele verdere leven bevriend zou blijven. Met Trip zou hij tijdens de Duitse bezetting in
Nederland nauw samenwerken en de weinige verlofdagen die hij
zichzelf in die tijd gunde, bracht hij door op het landgoed van Van
Limburg Stirum op de Veluwe.
Een van de eerste taken waar Hirschfeld zich, op aanraden van
Trip, toe zette, was een studie naar het volkskredietwezen in Nederlands-Indië. Het ging hier om krediet dat aan de inlandse
bevolking werd verleend en waarvan een groot deel liep via de
zogenoemde dessabanken. Om het functioneren van die dessabanken te ondersteunen en tevens om daar een zekere mate van
controle op te kunnen uitoefenen had de regering een Dienst
Volkscredietwezen in het leven geroepen die bestond uit een aantal ‘Afdeelingsbanken’. Daarnaast was er een Centrale Kas, die als
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bankers bank van het volkskredietwezen zou moeten optreden.
‘Zonder dit officieel vast te leggen,’ schrijft Hirschfeld in het augustusnummer van Koloniale Studiën, ‘heeft men zich toen de afdeelingsbanken als instellingen gedacht, die o.a. gewestelijk als
centralen voor de dessa-instellingen zouden optreden. De positie
van de afdeelingsbanken is echter tweeslachtig gebleven, want
aan de eene zijde bleef men streven naar de gewestelijke centrale,
doch aan de andere zijde werd een credietbedrijf uitgeoefend, dat
in principe al heel weinig verschilde van dat der dessabanken.’40
Wat een ondersteunende en toezichthoudende instelling zou
moeten zijn, was in de ogen van Hirschfeld een regelrechte concurrent van de dessabanken geworden.
Maar waarom vond Hirschfeld dat nu erg? Niet zozeer omdat
hij concurrentie an sich verwerpelijk achtte, zelfs niet als deze
door quasi-overheidsinstellingen de particuliere banken aangedaan werd. Nee, Hirschfelds grootste bezwaar was dat de afdelingsbanken zich, net zoals de dessabanken, vooral richtten op
consumptief krediet, terwijl zij zich juist bij uitstek op productief
krediet zouden moeten richten. Er werd in zijn ogen door de afdelingsbanken in te sterke mate toegegeven ‘aan den hier ten lande
nu eenmaal bestaanden drang der inheemsche bevolking naar
consumptieve credieten’.41 Het consumptieve krediet droeg echter niet bij tot blijvende vergroting van de welvaart in de dessa. Bovendien werd deze foutieve kredietpolitiek van de afdelingsbanken ‘gevoerd met behulp van gelden, welke op economische
gronden voor een groot deel niet bij de afdeelingsbanken thuishooren’.42 Het grootste deel van hun inleg (ruim de helft) kregen
de afdelingsbanken namelijk van de dessabanken, die de afdelingsbanken – geheel ten onrechte – als overheidsinstellingen
zagen en daaraan een valse zekerheid ontleenden. En bijna een
derde van de inleg bij de afdelingsbanken was afkomstig van Europeanen. Ook dat was verkeerd. ‘De permanente deposito’s zijn
dus door een kring van economische subjecten opgebracht, welke zoo goed als geheel buiten het credietbedrijf staan. […] De gezonde tendens van uitwisseling van crediet en overtollige middelen uit kringen, die een economisch geheel vormen valt hier dus
niet waar te nemen. Ook hier ziet men dus een geheel andere
ontwikkeling dan bij de boerenleenbanken in Holland het geval
is.’43
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Het advies van Hirschfeld aan het Gouvernement was duidelijk: de afdelingsbanken moesten hun kredietpolitiek drastisch
wijzigen. Er moest ‘systematisch gestreefd worden naar een
qualitatieve verandering in de credietverleening, waardoor de afdeelingsbanken zowel centrale banken voor de gemeentecredietinstellingen zullen worden, als credietgever voor inlandsche bedrijven op productieve grondslag’.44
Daarnaast deed Hirschfeld ook nog een aantal voorstellen tot institutionele wijziging van het volkskredietwezen. Deze hadden tot
doel een controle van regeringswege mogelijk te maken zonder dat
dat zou leiden tot enige vorm van financiële aansprakelijkheid. ‘Is
regeringsaansprakelijkheid te verwerpen, dan vervalt tevens de
grondslag van de eisch, dat de administrateur eener afdeelingsbank ambtenaar zou moeten zijn, hetgeen niet wegneemt, dat het
wenschelijk zal zijn, de benoeming van administrateurs aan de
goedkeuring der Centrale Kas te onderwerpen.’45 Het was een consistent pleidooi voor het verlenen van microkredieten aan kleine
bedrijven op een gezonde economische grondslag, maar met een
zekere mate van overheidssturing.
Het artikel van Hirschfeld riep natuurlijk reacties op. Eén daarvan
was van dr. J.H. Boeke, ambtenaar en adviseur van de Dienst
Volkscredietwezen. Boeke moest toegeven dat Hirschfeld in ten
minste één opzicht gelijk had: ‘dat de Inlandse maatschappij aan
het crediet verslaafd is geraakt en dat de afdeelingsbanken groote
moeite zouden ondervinden wanneer zij plotseling haar vorderingen gingen innen zonder nieuwe leensommen uit te geven.’46
Maar hij bestreed de strikte scheiding die Hirschfeld aanbracht
tussen consumptief en productief krediet: ‘Theoretisch valt op die
onderscheiding niets aan te merken maar bij toepassing als criterium in de praktijk zoveel te meer. Gesteld een Inlander heeft zijn
buffel geslacht om een slametan te vieren, tegen de tijd van de
grondbewerking moet hij zijn vee aanvullen en gaat hij een leening aan voor aankoop van een karbouw. De leening is dus productief. Indien hij echter zijn veestapel intact laat en voor het feest
leent, is die leening consumptief.’47
Vervolgens geeft Boeke nog een aantal voorbeelden van krediet
waarbij ook op theoretische gronden het onderscheid tussen consumptief en productief moeilijk te maken is: wat als het gaat om
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een krediet voor de bouw van een huis, voor de aankoop van een
naaimachine of een fiets of een rijpaard? Waaronder moesten kredieten voor maatregelen van hygiëne, voor de beveiliging van have
en goed worden gerangschikt? ‘Zijn dat wellicht consumptieve
credieten en, zoo ja, moeten zij dan van de hand gewezen worden? Er is geen bankadministrateur die daarop een antwoord zou
willen geven.’48 In zijn repliek gaf Hirschfeld aan een heel eind
met Boeke mee te kunnen gaan, vooral natuurlijk waar deze toegaf dat het krediet dat door de afdelingsbanken gegeven wordt
voornamelijk consumptief was. ‘Met de omschrijving van productief door de heer Boeke kan ik mij in hoofdzaak vereenigen. Het
voorbeeld van de karbouw, die voor de slametan geslacht wordt en
die daarna vervangen wordt door een met behulp van “productief”
crediet te kopen nieuwen karbouw, ontlokt aan den eenen kant
een glimlach. De karbouw wordt immers geslacht in anticipatie
op de mogelijkheid later crediet te kunnen krijgen om een nieuw
dier te koopen. Dit crediet staat dus in direct verband met den slametan en heeft niets met productiviteit te maken.’49 Het antwoord van Hirschfeld getuigde van een grote mate van zelfverzekerdheid, die gemakkelijk als arrogantie kon worden opgevat,
vooral als men weet dat Boeke dertien jaar ouder was dan de inmiddels 27-jarige Hirschfeld en een zeer vooraanstaand bestuursambtenaar was. Boeke was de schrijver van een gezaghebbend
proefschrift over de Nederlands-Indische economie en zou drie
jaar later in Leiden tot hoogleraar in de Indische staathuishoudkunde benoemd worden.
In augustus 1927 zette Hirschfeld zijn aanval op Boeke voort.
Deze keer attaqueerde hij de stelling van Boeke, die hij al in zijn
proefschrift had ontwikkeld, dat de Indische economie aan andere wetmatigheden gehoorzaamde dan de Europese. Hirschfeld
was het daar volstrekt mee oneens en illustreerde dat met een analogie die hij aan het kaartspel ontleende: ‘De verschillende deelnemers hebben hun aandeel in de kaarten; deze zijn de gegeven
voorwaarden. Met deze kaarten in handen zal het spel volgens de
daarvoor geldende regelen, dus algemene wetten, een bepaald en
geen ander verloop hebben. Geeft men den spelers andere kaarten in handen, dan zal het spel volgens dezelfde regels verloopen,
doch met een ander resultaat.’ En hij voegde daar in een noot aan
toe: ‘Op het feit, dat niet alle “spelers” over dezelfde mate van in57
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zicht beschikken, kom ik hieronder terug.’50
In dit zeer abstracte, maar magistrale artikel verdedigde
Hirschfeld dus de stelling dat de zogenoemde ‘Inlandse economie’ aan dezelfde wetmatigheden onderhevig was als de Europese economie en dat er voor het concept van een ‘duale economie’
zoals door Boeke ontwikkeld, geen theoretische basis bestond. De
praktische consequentie daarvan was, in de ogen van Hirschfeld,
dat men de inlandse boeren in wezen niet anders diende te behandelen dan Europese cultuurondernemers. ‘De irrigatie, landbouwvoorlichting enz. die thans reeds toegepast worden, hebben
nog niet tot de gewenschte resultaten geleid. Dit is een teleurstelling voor Dr. Boeke. Men kan hier echter slechts één conclusie uit
trekken, n.l. dat men in één generatie van irrigatie en landbouwvoorlichting nog niet alles mag verwachten, m.a.w. dat in de economische politiek vóór alles geduld geoefend moet worden. Kan
men echter geen geduld oefenen, dan moet in de oogen van den
ongeduldige de Inlander blijkbaar ongeschikt zijn om door zelfstandige arbeid van nieuwe, gunstiger voorwaarden gebruik te
maken.’51
Het standpunt van Hirschfeld was duidelijk: hij geloofde in de
mogelijkheden van economische vooruitgang en sloot daar in
principe niemand van uit, maar dit alles binnen de mogelijkheden
die de internationale markt oplegde. Wie tegen die wetmatigheden
in wilde gaan, zou bedrogen uitkomen. Dat Europese begrippen in
de koloniale economie ‘met hun benen in de lucht staan’, zoals
Helfferich beweerd had, daar geloofde Hirschfeld niets van.52 Hij
stond stevig in de liberale traditie van James Mill tot Saint-Simon
en wees een aparte positie van de inlandse boeren resoluut van de
hand. Hij keerde zich daarmee tegen de meest toonaangevende
economen in Nederlands-Indië, zoals Boeke, Helfferich en Van
Gelderen. Geen wonder dat J.W. Meyer Ranneft, lid van de Volksraad en in 1928 benoemd tot resident te Semarang, in een reactie
op het artikel van Hirschfeld sprak over een ‘ongemotiveerde hooghartige stelligheid’ van ‘de jongste schrijver over Indisch-economische onderwerpen’.53 Meyer Ranneft gaf een zeer korte samenvatting van de stelling van Hirschfeld. ‘De quintessens is, dat de
wetten der algemeene economie volstrekt primair zijn; al het andere, alles wat hier in Indië anders is dan de uitkomsten van het werken met de bekende hypothese is “uitzondering”. En dus kennelijk
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van minder belang.’54 Bij die laatste zin heeft Hirschfeld in de kantlijn geschreven: ‘die conclusie gaat niet op.’55 En inderdaad,
Hirschfeld was beslist niet van mening dat lokale omstandigheden, ‘het bijzondere’, van minder belang waren; hij meende
slechts dat het specifiek Indische niet principieel anders was dan
het specifiek Europese. De suggestie dat Hirschfeld het specifiek
Indische element in zijn analyses zou verwaarlozen wordt door
Meyer Ranneft niet aannemelijk gemaakt.
Voor wie zo’n wereldbeschouwing aanhing, ging Meyer Ranneft verder, was de zaak eenvoudig: ‘Over enkele tientallen jaren
zou al die afwijking, zou al dat graadverschil verdwenen zijn en de
wereld genivelleerd. Wereldvrede – vrije concurrentie – en ieder
op de wereld algemeen ontwikkeld. Gelukkig – of helaas! – gelooft
daar op dit moment wel niemand meer in.’56 Het is een polemische overdrijving, maar dat Hirschfeld ten diepste een liberale
vooruitgangsoptimist was, daar had hij wel gelijk in. Op het met
instemming citeren van het pessimistische cultuurrelativisme
van Oswald Spengler, zoals Meyer Ranneft zelf deed, zou men
Hans Hirschfeld niet gemakkelijk betrappen.57
Inmiddels had Hirschfeld zelf, eveneens in het aprilnummer van
Koloniale Studiën, de degens gekruist met een andere geleerde, dr.
B.J.F. Steinmetz. Deze had in het decembernummer kritiek geleverd op het muntadvies van de Javasche Bank, dat grotendeels door
Hirschfeld geschreven was. Dat muntfonds was in het leven geroepen om eventuele verliezen te dekken die zouden ontstaan bij de
ontmunting van de Indische geldomloop. De Javasche Bank echter
pleit ervoor om dat muntfonds ook te gebruiken ter handhaving van
de pariteit van de wisselkoersen ‘indien die pariteit in gevaar wordt
gebracht door ophooping in de kassen van De Javasche Bank van uit
het verkeer teruggevloeide zilveren munten, welke tot ieder bedrag
wettig betaalmiddel zijn’.58 Het bezwaar dat Steinmetz hiertegen inbracht was principieel van aard. Steinmetz meende dat een interventie in de wisselkoersen een zaak van de Indische overheid en
niet een zaak van de Javasche Bank was. Hirschfeld was het daar
niet mee eens: ‘Waar de circulatiebank zich bezig houdt […] met een
gezond fiduciair ruilmiddel en de daarmede verbandhoudende
handhaving van de pariteit van den wisselkoers, is het volkomen logisch, dat zij zich ook inlaat met problemen, de teeken- en pasmunt59
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circulatie betreffende, aangezien de regeling dier circulatie van
grooten betekenis is op het terrein harer werkzaamheden.’59
Dat was zijn principiële argument. Maar ook op praktische
gronden vond hij een uitbreiding van de taken der Javasche Bank
wenselijk: ‘Tot goed verstand van zaken wijzen wij erop dat de Javasche Bank bij de belegging van het muntfonds een uitvoerende
taak zou hebben, aangezien het hier werkzaamheden betreft
waarvoor zij beter geoutilleerd is dan het Gouvernement.’60 We
zien hier een typisch voorbeeld van de institutionele expansiedrang die zo kenmerkend zou worden voor Hirschfelds ambtelijke loopbaan. Steeds zou hij voor zijn instelling of afdeling op basis van gebleken technische competentie nieuwe taken opeisen.
Het was een argument waar men maar moeilijk omheen kon, en
omdat Hirschfeld zijn zaken altijd goed op orde had, werd zijn
streven naar uitbreiding van taken en bevoegdheden bijna altijd
door zijn superieuren gehonoreerd. In dit geval had de uitbreiding van taken en bevoegdheid een duidelijk economisch doel: zij
waren bedoeld om van de Javasche Bank een werkelijk Centrale
Bank te maken, met een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien
van de stabiliteit van de Indische gulden.
Door zijn polemieken in Koloniale Studiën, maar ook door zijn bijdragen aan het jaarverslag van de Javasche Bank, had Hirschfeld
zich, in drie jaar, ontwikkeld tot een autoriteit op het terrein van
het volkskredietwezen, de economische politiek en de valutamarkten.
Vlak voordat het artikel van Meyer Ranneft zou verschijnen, in
april 1928, was Else Hirschfeld in Batavia aangekomen. Het leven
samen met haar moeder – vader Max was nog steeds veel op reis –
had haar eenzaam gemaakt. Verkering had ze niet en ze verlangde
hevig naar een weerzien met haar broer. Op 28 februari stapte zij
aan boord van de Christiaan Huygens die haar in enkele weken
naar Batavia bracht. Zij vond een broer terug die in korte tijd een
man van de wereld geworden was en die in Batavia ook een man
van aanzien was. Hij had toegang tot de hoogste kringen en leek
zich daar bijzonder op zijn gemak te voelen. Dat hij omstreden was
verbaasde haar, want zij kende Hans niet als een man met uitgesproken meningen. Maar de rust waarmee hij zijn positie verde60
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digde tijdens de debatten die in ‘De Harmonie’ georganiseerd werden, stelde haar gerust. Hans was zichzelf gebleven. Hij was nog
even zorgzaam als vroeger en zij genoot met volle teugen van haar
verblijf in Batavia, dat meer dan een jaar zou duren. Eindelijk had
Hans een vrouw in huis die hem de companionship bracht waar het
hem drie jaar aan ontbroken had. Weliswaar was hij in Batavia beslist niet alleen geweest. Hij was een jonge man met een voor zijn
leeftijd belangrijke positie en in de society van Batavia was hij een
aantrekkelijke partij. Maar voor een vaste verbintenis schrok hij terug en hij was daarom blij dat zijn zusje hem gezelschap kwam
houden.
Hij nam Else overal mee naartoe. De meeste indruk maakte wel
het feest dat de 76-jarige generaal C.J. Snijders werd aangeboden
in de sociëteit ‘Concordia’. De duizend gasten, waarvan de dames
in elegante avondkleding, en het galaconcert ter afsluiting van de
feestelijkheden, maakten op Else grote indruk.61 Ook de viering
van het honderdjarig bestaan van de Javasche Bank was een onvergetelijke gebeurtenis. De toespraak van Trip, die voor een deel
gebaseerd was op een bijdrage van Hans in Koloniale Studiën, het
optreden van de gouverneur-generaal, maar vooral het feit dat beide heren haar op bijzonder hoffelijke wijze begroet hadden en
zeer geïnteresseerd geïnformeerd hadden naar de toestand in
Rotterdam raakte haar diep. Else deelde in het aanzien dat Hans
had verworven en zij was zichtbaar trots op hem. Hun weerzien
kreeg een bijzondere glans in de koloniale uitbundigheid waar
Hans op onopvallende wijze in deelde. Hij was, vond Else, hartelijker en voorkomender geworden en was in dat opzicht meer op
zijn vader gaan lijken. De in Rotterdam zo teruggetrokken jongeman had in de Indische high society zijn draai gevonden en was
in kleine kring vaak bijzonder geestig.
In de zomer van 1928 zouden Hans en Else een reis door Java
maken. Het was voor Hans zijn eerste vakantiereis. Zij reisden
ook naar Sumatra, waar ze een bezoek aan Alfred en Pauline in
Padang brachten. Hans maakt van de gelegenheid gebruik om
een aantal vestigingen van de Javasche Bank te bezoeken.
Terug in Batavia wachtte hem zijn werk op het kantoor aan de
Kali Besar. Maar aan schrijven zou hij voorlopig niet meer toekomen. Want al bleef hij tot het einde van zijn periode bij de Javasche Bank hoofd afdeling Economische Statistiek, hij kreeg
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langzaam maar zeker meer verantwoordelijkheden. Die werden
alleen maar groter toen in juli 1929 Trip naar Nederland vertrok.
‘Na zijn vertrek,’ schreef Hirschfeld, ‘zouden de moeilijke jaren
op economisch gebied in Indië komen. Zijn opvolger, Van Buttingha Wichers, heeft deze moeten doorworstelen.’62 Bij die worsteling was Hirschfeld vanzelfsprekend nauw betrokken. Zowel
door de overdracht van het presidentschap in juli, als door de Wall
Street-Krach in oktober van 1929 had Hirschfeld meer bankwerk,
zodat er voor studie geen tijd meer was. Hij was bovendien adviseur van de gouverneur-generaal geworden en van verschillende
departementshoofden in Buitenzorg en Weltevreden.
In Koloniale Studiën verschenen van zijn hand nog maar weinig
bijdragen, die bovendien nogal technisch van aard waren. In februari 1930 verscheen nog een korte bijdrage van polemische
aard gebaseerd op een voordracht die Hirschfeld op 6 januari had
gehouden tijdens een bijeenkomst in ‘De Harmonie’. Die bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van de verschijning, in
1929, van het boek van J.J. Schrieke, De Indische Politiek, waarin
Schrieke een pleidooi hield voor een tolunie tussen Nederland en
Nederlands-Indië.63 Jaap Schrieke was van 1922 tot 1927 ‘Regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken’ bij de Volksraad. Hij
voerde daar het woord namens de Indische regering. In november 1929 was hij benoemd tot directeur van het departement van
Justitie in Batavia.64
Op die bijeenkomst van 6 januari waren vier inleiders: A.J.
Schabeek, C. van den Bussche, H.M. Hirschfeld en F.M. baron
van Asbeck. Van den Bussche was directeur van het departement
van Financiën in Batavia en zou in 1938 nog korte tijd minister
van Koloniën worden. Van Asbeck was hoogleraar aan de Rechtshogeschool en zou later in Leiden een leerstoel hoogleraar volkenrecht bekleden. Hirschfeld trad dus op in een illuster gezelschap.
Hij bestreed de argumentie van Schrieke als zou een dergelijke
tolunie leiden tot een grotere markt voor Nederlandse producten.
‘Nu worden Nederland en Indië in den vorm eener tolunie als één
markt voorgesteld, terwijl men in feite heeft te maken met twee
ver uiteen gelegen markten, van totaal verschillende structuur.’65
Hirschfeld herhaalde hier een argument dat al eerder door J. van
Gelderen naar voren was gebracht in hetzelfde tijdschrift.66 Ook
de andere heren leken niet veel te voelen voor een tolunie en daar62

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 63

Hans Hirschfeld voor de tempel van Borobudur, Nederlands-Indië, 1929. De foto
is genomen door zijn broer, Heino Hirschfeld. Bron: persoonlijk archief Els
Hirschfeld.

mee stierf het idee van Schrieke een zachte dood. Hirschfeld
moest van de sociaaleconomische ideeën van Schrieke ook al niet
veel hebben; ze lagen hem te veel in het verlengde van de opvattingen van Boeke. Schrieke behoorde tot de school der Hollandse
oriëntalisten. Over zijn staatkundige voorstellen, die een voorafschaduwing waren van de unieconstructie die Van Mook zestien
jaar later zou voorstellen, daarover had Hirschfeld in 1930 nog
geen duidelijke opvattingen.67 Hij kon ook niet vermoeden dat dezelfde Schrieke elf jaar later in Den Haag als nsb’er door de Duit63
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sers zou worden benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en dat zij de vier jaar daarop directe collega’s zouden zijn.68
In 1930 hield Hirschfeld zich nog bijna uitsluitend bezig met
monetaire zaken, die voor de Javasche Bank natuurlijk een grote
urgentie hadden. Hij schreef een gedetailleerde ‘Kroniek’ over het
herstel van de gouden standaard in Japan69 en een boekbespreking over Geld und Gold in Asien.70
Maar ook verscheen er nog een voordracht die hij op 6 juni
1930 had gehouden voor de Afdeeling Staathuishoudkunde van
het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen
onder de veelzeggende titel ‘Zijn restrictie-maatregelen ten aanzien van de productie om prijsdaling te bestrijden wenschelijk?’71
Het antwoord van Hirschfeld was kort en goed: nee! Nee, omdat
dergelijke restricties door één land toegepast, alleen maar effectief waren als dat betreffende land een zeer groot deel van de wereldmarkt beheerst. Nee, omdat het restrictiebeginsel zou neerkomen op een ‘negatie van de stuwende en regelende krachten der
kapitalistische maatschappij. Bij alle maatregelen die men voorstelt om prijsdaling tegen te gaan moet men zich gebonden achten aan de grenzen, die het huidige productiestelsel met zich
meebrengt, de schaduwzijden heeft men te aanvaarden, zoolang
aan het algemeene beginsel niet getwijfeld wordt.’72 Dat was duidelijke taal.
Voor Nederlands-Indië ging het in het bijzonder om een plan,
door E. Helfferich gelanceerd, om de Europese rubberondernemingen tot een vrijwillige productiebeperking te bewegen door de
vorming van een kartel, terwijl de inheemse rubberproducenten
– waarvan Helfferich aannam dat die tot een vrijwillige productiebeperking niet te bewegen zouden zijn – een uitvoerheffing zouden krijgen opgelegd. Het oordeel van Hirschfeld was negatief en
zijn argumentatie paste geheel in de economische wereldbeschouwing die hij aanhing. ‘Voor de Europeesche ondernemingen wordt op grond van de restrictiegedachte de survival of the fittest verworpen, terwijl men bij de inheemsche cultuur de selectie
op grond van dat […] beginsel versnellen wil.’73 Hirschfeld was
daar, op grond van het gelijkheidsbeginsel, mordicus op tegen. Zo
bleef hij ook in een periode van economische depressie een uitgesproken voorstander van een liberaal economisch beleid. Van
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ideeën die tegen het kapitalistische beginsel indruisten of de gelijkheid van economische subjecten niet respecteerden, moest hij
niets hebben. Hij hield in Indië een gepaste afstand tot de economische ideeën van mensen als Schrieke en Helfferich, die zich
niet lang daarna tot het nationaalsocialisme zouden bekeren.
Aan het eind van zijn kritiek op Helfferich citeerde Hirschfeld
Werner Sombart over de heilzame werking van een economische
depressie: ‘Die Schwierigkeit des Marktes drängt zur Oekonomisierung aller wirtschaftlichen Vornahmen, zur Anwendung
der Vorteilhaftesten Technik.’ En hij voegde daaraan toe: ‘Troost
brengt deze uitspraak niet, maar zij is de overweging ook in verband met het restrictievraagstuk ten volle waard.’74
Zijn laatste ‘Kroniek’, in december 1930, met als titel ‘Het restrictievraagstuk’, kreeg een motto mee van Ludwig Mises: ‘Die
grosse Krise, unter der die Weltwirtschaft seit der Beendigung des
Krieges leidet, wird von Etatisten und Sozialisten als Krise des Kapitalismus bezeichnet. In Wahrheit aber ist es ein Krise des Interventionismus.’75
Zo zien we een bankier in het volle besef van de ernst van de crisis, die zijn liberale overtuiging rechtovereind houdt en daarbij
bereid is tegen de stroom op te roeien. Hirschfeld boog niet naar
links en hij boog niet naar rechts. Het was deze man die in januari 1931 door de katholieke minister T.J. Verschuur gebeld werd
met de vraag of hij ervoor voelde in Den Haag directeur-generaal
te worden van een nieuw op te richten afdeling voor Handel en
Nijverheid van het ministerie van Economische Zaken. Zijn eerste reactie was: ‘Weet U dat ik pas eenendertig ben?’76
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3
Directeur-generaal van Handel
en Nijverheid (1931-1939)

Aan het telefoontje dat Hirschfeld op 23 januari 1931 van minister
Verschuur kreeg, was op het departement van Economische Zaken het nodige voorafgegaan.
In de jaren twintig was er onder de politieke elite nog overeenstemming over de noodzaak van monetaire stabiliteit en een sluitende overheidsbegroting. De prioriteit van het monetaire evenwicht werd bevestigd door het streven naar herstel van de gouden
standaard, dat in 1925 met succes werd bekroond.1 Die gouden
standaard was direct verbonden met de terugkeer naar het vrije
handels- en betalingsverkeer zoals dat ook voor de Eerste Wereldoorlog had bestaan. De Nederlandse neutraliteitspolitiek en de
Britse wereldheerschappij vormden de politieke basis van deze
vrijhandel. Nederland profiteerde daar meer van dan de omringende landen. De arbeidsproductiviteit ging met sprongen omhoog en de industriële export steeg tussen 1923 en 1930 jaarlijks
met 6,8 procent.2 Maar al in de jaren twintig waren er tekenen
die wezen op verschuivingen in de internationale economie die
zouden leiden tot verstoring van het politieke evenwicht. Het vredesverdrag van Versailles had Duitsland opgezadeld met een ondraaglijke schuldenlast. Daarnaast was er de opkomst van de vs
als economische wereldmacht. Hirschfeld had in Batavia de opkomst van de vs als afzetgebied voor rubber en olie van nabij
meegemaakt en ook Japan als een geduchte concurrent leren
kennen. De vs waren bovendien als internationale crediteur van
steeds groter belang geworden. Dat werd pijnlijk duidelijk toen
in 1928 veel van dat Amerikaanse krediet plotseling uit Duitsland werd teruggetrokken. Het gevolg was een aanzienlijke inkrimping van de wereldhandel, vooral in agrarische producten.
66
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Maar juist in die periode nam in Nederland de industriële productie sterk toe.
De wereldcrisis die met de beurskrach van Wall Street op 24 oktober 1929 werd ingeleid, had op de economie van Nederland niet
onmiddellijk grote invloed, maar droeg er wel toe bij dat Verschuur, die in augustus van dat jaar minister van Economische
Zaken was geworden, zijn plannen om het ministerie te versterken met meer energie ter hand nam. Verschuur was van mening
dat Nederland een veel actievere handelspolitiek zou moeten voeren. Er was wereldwijd een protectionistische geest ontstaan, die
Nederland niet straffeloos kon negeren. De devaluatie van het
pond, in september 1931, was voor Nederland niet alleen een monetaire, maar ook een politieke klap, die des te harder aankwam
omdat de Engelse regering noch de Bank of England Nederland
van tevoren op de hoogte had gebracht van hun voornemen de
gouden standaard te verlaten. Zij kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel en was een klap voor de Nederlandse export
naar het sterlinggebied. Toch hield de regering-Colijn vast aan het
streven naar monetair evenwicht door handhaving van de gouden
standaard.
De opgelegde herstelbetalingen dwongen Duitsland tot een restrictief invoerbeleid dat voor de Nederlandse landbouwexport
naar Duitsland desastreuze gevolgen had. Deze was in korte tijd
gehalveerd, terwijl de Nederlandse import uit Duitsland niet verminderd was. Er was dus een tekort op de handelsbalans ontstaan, dat echter gecompenseerd werd door een overschot op de
kapitaalrekening, want er stroomde veel Duits vluchtkapitaal naar
Nederland. Ten opzichte van Engeland was het omgekeerde het
geval. Hier was sprake van een overschot op de handelsbalans.
Nederland exporteerde in 1930 70 procent meer naar Engeland
dan het uit Engeland importeerde, maar dat overschot werd gecompenseerd doordat de Nederlandse banken veel gelden in de
City hadden uitstaan.3
Hoewel er dus geen acute onevenwichtigheid was op de lopende rekening, was er toch sprake van een zodanige scheefgroei van
de handelsbalans dat minister Verschuur een voortzetting van de
traditionele vrijhandelspolitiek voor onmogelijk hield. Maar een
67
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actieve handelspolitiek vereiste een veel betere organisatie. Die
viel van oudsher onder het ministerie van Buitenlandse Zaken,
maar was daar in de ogen van Verschuur niet in goede handen.
Noch het ministerie van Buitenlandse Zaken (bz) in Den Haag,
noch de gezanten, die geacht werden de Nederlandse handelsbelangen in den vreemde te verdedigen, deden veel aan handelsbevordering.4 Het ontbrak bz aan economische expertise en Verschuur had
er, gezien de ambtelijke cultuur op bz, weinig vertrouwen in dat dit
op korte termijn zou veranderen. Men keek bij bz neer op handelsbevordering. ‘Diplomaten verkopen geen kazen,’ zo vatte de latere
minister E.N. van Kleffens deze houding bondig samen.5 Daarom
stuurde Verschuur aan op een versterking van zijn eigen ministerie
van Economische Zaken.
Bij zijn aantreden trof Verschuur naar eigen zeggen op zijn departement niet meer aan dan een ‘snoepwinkeltje’.6 In de Tweede Kamer liet Verschuur zich, op 6 december 1929, wat parlementairder
uit: ‘De outillage, waarover de Regering beschikt, is buitengewoon
gering en is zeker onvoldoende.’7 Verschuur had aanvankelijk het
plan om op het ministerie een nieuwe afdeling te creëren die zich
in het bijzonder moest bezighouden met de economische voorlichting. Die afdeling zou in de visie van Verschuur direct, dus zonder
tussenkomst van bz, in contact moeten kunnen treden met de Nederlandse gezantschappen en consulaten-generaal. Dat idee viel
bij Buitenlandse Zaken vanzelfsprekend niet in goede aarde. Bovendien had de minister van bz, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland,
in de gaten dat Verschuur ook de onderhandelingen over de handelsverdragen met andere landen onder Economische Zaken wilde brengen. In een nota die Verschuur op 3 september 1930 naar
de Kamer stuurde, schreef hij: ‘Wat aan het apparaat der Regeering
ten aanzien van economische zaken, d.w.z. aan het Departement
van Arbeid, Handel en Nijverheid ontbreekt, dat zijn de op hoog
praktisch en wetenschappelijk niveau staande economisch adviseurs. […] Tegelijkertijd wordt op deze wijze verkregen, dat de Regeering ten dienende dage beschikt over krachten, die zij als onderhandelaars kan benutten.’8 Verschuur beoogde een tweeledige
vernieuwing. Tot dan toe was het immers gebruik dat bilaterale onderhandelingen gevoerd werden door de gezanten. Vaak hadden
zij totaal geen verstand van economische zaken. Om dat te illustre68
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ren schrijft Hirschfeld over de Nederlandse gezant in Londen, jhr.
R. de Marees van Swinderen, dat deze, toen Engeland de gouden
standaard verliet, meende dat Engeland daarmee ‘automatisch tot
de zilveren standaard was overgegaan!’ Hirschfeld eindigt deze
anekdote met een uitroepteken.9
Om het gebrek aan economische kennis op te vangen werden
de ambtenaren van bz bijgestaan door externe deskundigen die
vaak afkomstig waren uit het bedrijfsleven. In die tijd waren dat
mensen als H. Colijn van de Shell, E. Heldring van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (ksnm) of F.H. Fentener van Vlissingen van de Steenkolen Handels Vereniging (shv).
Het gevaar van dergelijke adviseurs was natuurlijk dat zij hun specifieke bedrijfsbelangen zouden laten prevaleren boven het landsbelang. Maar Verschuur paste wel op om dat argument in het
openbaar naar voren te brengen. Daarom bracht hij het argument
van de continuïteit in stelling. ‘Ontvalt ons een Colijn en is een
Heldring niet meer beschikbaar, waar blijft dan de mogelijkheid
om onze vertegenwoordiging bij conferenties en bij het sluiten
van verdragen goed te bezetten […]?’ Deze zinsnede gaf duidelijk
aan waar Verschuur naartoe wilde: hij wilde beschikken over éigen deskundigen. Het tijdperk waarin onbezoldigde overheidsadviseurs het economisch beleid bepaalden liep ten einde.10 Daarnaast speelde Verschuurs protectionistische oriëntatie een rol.
Dat hij er bovendien op uit was de katholieke ondernemers een
stem te geven in de economische politiek werd al helemaal niet
naar buiten gebracht.
Behalve bz waren ook andere ministeries beducht voor de expansiedrift van Verschuur en stelden voor zijn plannen te realiseren
door een interdepartementale dienst in het leven te roepen. Toen
Verschuur op 30 oktober met aftreden dreigde kreeg hij binnen
het kabinet toch zijn zin. Hij kondigde daarop een departementale reorganisatie aan die de instelling behelsde van een directoraatgeneraal van Handel en Nijverheid en van een Economische Voorlichtingsdienst. Daarnaast zou er een Economische Raad komen
met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven wie een adviserende
rol was toegedacht.
In december 1930 kreeg Verschuur groen licht voor de reorganisatie van zijn departement en ging hij op zoek naar een geschik69
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te directeur-generaal. Hij zocht hij eerst L.J.A. Trip aan, maar die
wachtte op een andere functie. Ook de oud-directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (nhm) en de Twentsche Bank,
E.D. van Walree, de directeur-generaal van arbeid, C.J.Ph. Zaalberg, en M.P.L. van Steenberghe, die Verschuur in 1934 zou opvolgen, weigerden.11 Hirschfeld werd waarschijnlijk genoemd
door zijn studievriend H.A. Kaag, die Verschuur als adviseur terzijde stond. Mogelijk werd hij ook getipt door Trip, die Hirschfeld
in Batavia had leren waarderen. Duidelijk is in ieder geval dat
Hirschfeld zijn benoeming te danken had aan zijn connecties met
katholieke bestuurders. Het was geen toeval dat ook de andere
kandidaten die Verschuur op het oog had, op Van Walree na, van
katholieken huize waren.12
Hirschfeld had op 3 februari, tien dagen na het telefoontje van
Verschuur, de functie van directeur-generaal Handel en Nijverheid geaccepteerd, maar zijn benoeming volgde pas elf maanden
later, op 28 december 1931. Hij had een jaarsalaris bedongen van
12.000 gulden, evenveel als hij bij de Javasche Bank verdiende, en
dat was aanzienlijk meer dan zijn – veelal oudere – collega’s in
soortgelijke functies bij andere ministeries.13 Uiteindelijk leidde
de departementale reorganisatie tot de oprichting van een nieuw
ministerie van Economische Zaken en Arbeid. Naast handel, nijverheid en scheepvaart ging ook de landbouw, die tot dan toe onder Binnenlandse Zaken viel, tot het werkterrein behoren. De
coördinatie van de handelspolitiek bleef berusten bij Buitenlandse Zaken dat voortaan dus Economische Zaken naast zich moest
dulden. Formeel kreeg deze verandering haar beslag op 1 mei
1932.14
Al in de zomer van 1931 was Hirschfeld naar Nederland gekomen om zich te oriënteren op zijn nieuwe functie. Aanvankelijk
trok hij weer in bij zijn ouders, op de Mathenesserlaan in Rotterdam. Pas in 1932 vestigde hij zich in Den Haag op de Breitnerlaan
24; zijn zuster Else zou twee jaar later, in mei 1934, bij hem intrekken, toen hun ouders in Zürich gingen wonen.15 Vader Max had
zich uit zijn reisbureau teruggetrokken en moeder Clara hoopte
in Zwitserland wat op te knappen van haar onverklaarbare ziektes
en de neerslachtigheid die haar in Den Haag bleven achtervolgen.
Else wilde niet alleen in het ouderlijk huis blijven wonen. Een hu70

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 71

welijkskandidaat had zich nog steeds niet aangediend en het samenwonen met Hans was haar in Batavia heel goed bevallen. Ook
voor Hans was het een aantrekkelijke optie om zijn zuster, op wie
hij zeer gesteld was, in huis te nemen, zodat hij van de huishoudelijke beslommeringen verlost was. Else zou tot zijn dood
Hirschfelds huisgenote blijven, eerst nog drie jaar op de Breitnerlaan, daarna op de Waalsdorperweg, een paar straten verder in de
richting van de Alexanderkazerne. Daar zouden zij samen blijven
wonen totdat de hongerwinter hen noopte weer bij hun ouders in
te trekken.
In het najaar van 1931 maakte Hirschfeld een groot deel van de
parlementaire behandeling van de reorganisatieplannen van Verschuur in Den Haag mee.16 Daarnaast oriënteerde hij zich ook internationaal. Op 21 september, toen de Bank of England zonder
waarschuwing vooraf de gouden standaard verliet, verbleef
Hirschfeld in Londen. In een terugblik schreef hij daarover: ‘Het
was geenszins een doelbewuste monetaire politiek, die werd nagestreefd, doch men was gedwongen tot deze maatregel over te
gaan. Ik ontmoette in die dagen in de Londensche City velen, die
er zo over dachten.’17 Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat
dit oordeel juist was. De positie van het pond sterling was onhoudbaar geworden omdat de Europese banken, de Nederlandse voorop, hun kredieten in ponden massaal teruggetrokken hadden.18
De Nederlandsche Bank, die wél een grote hoeveelheid sterlingkredieten had aangehouden, schoot er een groot bedrag bij in
en de president, G. Vissering, die daarvoor verantwoordelijk was,
moest aftreden. Als zijn opvolger werd L.J.A. Trip aangezocht, en
zo werkten Trip en Hirschfeld weer samen, ook al was de ambtelijke afstand tussen hen wat groter geworden en liepen hun opvattingen over de monetaire politiek soms uiteen. Trip was, anders
dan Hirschfeld, een fervent voorstander van de gouden standaard.
Hirschfeld beschouwde Trip niettemin als zijn raadsman op financieel-economisch terrein en dat zou tot de dood van Trip, in
1947, zo blijven.
Hirschfelds takenpakket was aanvankelijk drieledig: de zorg voor
de handelspolitiek, de zorg voor Nederlandse bedrijfsbelangen en
de economische voorlichting.19 Dat laatste werd al snel ondergebracht bij een speciale dienst onder leiding van T.P. van der Kooy,
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een scherpzinnige man van gereformeerden huize, die grote bewondering voor Hirschfeld had. In de praktijk kwam voor Hirschfeld de handelspolitiek voorop te staan. Bij Hirschfelds aantreden
beschikte de overheid over een Crisisinvoerwet en een Crisisuitvoerwet waarmee quota aan de in- en uitvoer per product konden
worden gesteld. Nederland huldigde het beginsel van de meestbegunstiging. Een tariefsverlaging voor het ene land moest in principe doorgegeven worden aan elk ander land. Buitenlandse Zaken
hechtte zeer aan dit uitgangspunt, maar vanuit Economische Zaken werd dit beginsel langzaam maar zeker ondergraven. De handelsbetrekkingen kregen in toenemende mate een bilateraal karakter. In juli 1932 kwam een clearingwet tot stand, een wetgeving
waar Hirschfeld nauw bij betrokken was. De wet gaf de regering
de bevoegdheid regels te stellen voor het betalingsverkeer met
landen die dat verkeer aan banden hadden gelegd. Deze clearingwet had vooral betrekking op Duitsland. Eind 1933 volgde de Retorsie-wet. Deze maakte het mogelijk eenzijdig maatregelen te nemen ter beperking van het handelsverkeer. Dat jaar vond er ook
een wijziging van de Crisisinvoerwet plaats die een contingentering per land mogelijk maakte. Die laatste wijziging maakte een
‘voor wat hoort wat’-politiek mogelijk. Volgens Hirschfeld markeerde de introductie van het reciprociteitsbeginsel, waarbij voor
elke concessie een concessie van de ander moest staan, het begin
van de actieve handelspolitiek.20 Toch werd uiteindelijk alleen
met België op basis van de Crisisinvoerwet onderhandeld; de
meeste wetten fungeerden vooral als stok achter de deur.21 Dat
gold niet voor de clearingwet die in relatie tot Duitsland goede
diensten bewees.
Waarom voelde Hirschfeld zich zo thuis in zijn nieuwe functie als
directeur-generaal van Handel en Nijverheid? Hirschfeld kon, ondanks zijn leeftijd, bogen op een brede kennis van de Nederlandse economie. Zijn korte loopbaan bij de Robaver had hem in contact gebracht met nagenoeg alle sectoren van de Nederlandse
economie. Hij was als bankier werkzaam geweest in zowel
Amsterdam als Rotterdam.22 De zes jaren bij de Javasche Bank
hadden hem inzicht verschaft in de koloniale economie en hem
ingewijd in de spelregels van de monetaire politiek. Zijn Duitse
achtergrond zou hem van pas komen in de onderhandelingen
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met het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn.
Veel internationale ervaring had hij natuurlijk niet en hij moest
het vak van onderhandelaar nog leren. Een andere handicap was
zijn gedeeltelijk joodse afkomst, of beter gezegd: het latente antisemitisme in Nederlands leidende kringen.23 E. Heldring, de invloedrijke voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
in Amsterdam, kwalificeerde Hirschfeld in zijn dagboek als ‘een
onaanzienlijk Joodje’, toen hij van diens benoeming hoorde.24
Vooral bij de steile antirevolutionair J.A. Nederbragt, de directeur
Economische Zaken van bz en daarmee zijn tegenspeler, waren
de vooroordelen over het jodendom diepgeworteld. In een bespreking van Mein Kampf schreef Nederbragt: ‘[I]n rein-menselijke beoordeling van de Joden kan ik eventueel heel ver met Hitler
accoord gaan.’25 Zijn joodse afkomst zou Hirschfeld blijven achtervolgen. F.H. Fentener van Vlissingen, directeur van de shv en
voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel, en oudminister F.E. Posthuma, die zich opwierp als de verdediger van
het landbouwbelang, zouden er na de machtsovername van Hitler, in 1933, bij Verschuur op aandringen ‘de Jood Hirschfeld’ niet
meer als onderhandelaar naar Berlijn te sturen. Verschuur bleef
echter achter Hirschfeld staan.26
Hirschfeld zelf liet zich weinig gelegen liggen aan zijn joodse
achtergrond, maar voor zijn carrière in de ambtenarij was zijn afkomst misschien ook wel een blessing in disguise.27 Hij had wel
banden met de katholieke ondernemers, maar wortelde niet in
een van de kampen die de Nederlandse politiek en de Nederlandse samenleving voor de oorlog verdeeld hielden. Dat gaf hem de
mogelijkheid om als bruggenbouwer te fungeren.28 In feite kon
hij als geen ander voor ondogmatisch doorgaan. De handelsproblemen waar hij bij zijn aantreden mee te maken kreeg waren veel
groter dan Verschuur ooit had kunnen voorzien. In plaats van een
systematisch handelsbeleid te kunnen voeren gebaseerd op de
economische inzichten die hij zich als jonge doctor met enige
praktijkervaring eigen had gemaakt, moest Hirschfeld voortdurend achter de feiten aan lopen. Die feiten werden goeddeels bepaald door de economische wereldcrisis en de politieke ontwikkelingen in Duitsland, die voor Nederland verstrekkende gevolgen
zouden hebben. Zij versterkten bij Hirschfeld zijn neiging praktische oplossingen te zoeken.
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Bij het aantreden van Hirschfeld verkeerde de landbouwexport in
grote problemen. De Nederlandse landbouw was voor zijn afzet
sterk afhankelijk van het buitenland. Door de internationale crisis
zag de regering zich genoodzaakt de boerenstand te hulp te schieten.29 De Nederlandse landbouwmarkt werd via subsidies en toeslagen afgeschermd tegen dumping.30 Ter wille van het behoud
van de agrarische productie en de politieke stabiliteit – de regering-Ruys de Beerenbrouck steunde voor een aanzienlijk deel op
het electoraat buiten de steden – steunde de overheid de landbouw.31 Tegelijkertijd werd een politiek van deflatie geïntroduceerd. Door daling van loonkosten, het terugschroeven van rente,
huren en belastingen probeerde de regering productiekosten te
beperken.32
Vervolgens kwam ook de scheepvaart in de problemen. In september 1932 werd, met steun van Handel en Nijverheid, de Benas
opgericht: de Maatschappij ter Behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen.33 Deze had tot doel de Nederlandse rederijen door de crisis heen te helpen. Dat gebeurde via kredietverlening, die echter alleen verstrekt werd als het bedrijfsleven overging
tot kostenverlagende maatregelen, waaronder loonsverlagingen.
In een later stadium zouden de loonkosten ook worden gesubsidieerd om zo de maatschappijen meer concurrerend te maken.
Hirschfeld nam samen met de toenmalige thesaurier-generaal van
Financiën, A. van Doorninck, zitting in het bestuur van deze maatschappij.
De ordening van de industrie kreeg pas gestalte na 1935, onder
leiding van minister H.C.J.H. Gelissen. Deze had zijn sporen verdiend in Limburg, waar hij een industriebank had opgericht. Hij
bedong zoiets ook te mogen doen op nationaal niveau.34 Zijn
komst markeerde de uitbreiding van de economische politiek tot
de industriepolitiek. Gelissen stond aan de wieg van de Mavif, de
Maatschappij voor Industriefinanciering. Hirschfeld zou ook
hierin een actieve rol spelen. Hij werd voorzitter van de raad van
bestuur van deze instelling.35 De Mavif bracht echter niet wat Gelissen ervan had verwacht. Doordat de voorwaarden waaronder zij
tot kredietverlening mocht overgaan nauwelijks verschilden van
die van het particuliere bankwezen kon de Mavif geen rol van betekenis spelen bij de verdere industrialisatie van Nederland.36
De ordening in de landbouw in de eerste helft van de jaren der74
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tig werd dus gevolgd door een ordening in de handel en industrie,
met dit belangrijke verschil dat de samenwerking in de laatstgenoemde sector een meer vrijblijvend karakter had. Hier geen verplicht lidmaatschap van een crisisorganisatie en ook geen direct
ingrijpen in het productieproces, maar wel productieafspraken,
prijsafspraken en andere regelingen die ter goedkeuring, en als
de partijen dat wilden ook ter algemeen verbindendverklaring,
aan de overheid werden voorgelegd. Dit behoorde ook tot het takenpakket van Hirschfeld, die zich zo tot ‘kartelmeester’ van de
Nederlandse industrie ontwikkelde.37
Op het directoraat van Handel en Nijverheid kreeg Hirschfeld in
1931 vijfendertig man onder zich.38 Het was vooral langs de weg
van de economische voorlichting dat het departement, door de
energieke Van der Kooy, werd uitgebreid. Nadat voorlichting was
ondergebracht in een aparte afdeling kwam de handelspolitiek te
vallen onder de Directie Handelsakkoorden. A.Th. Lamping kreeg
hier de leiding. Afgesproken werd dat Hirschfeld de onderhandelingen met Duitsland en Engeland voor zijn rekening zou nemen
en Lamping die met de andere landen.39 Ondertussen groeide het
directoraat gestaag. Hirschfeld zou in 1937 al tweehonderd ambtenaren tot zijn beschikking hebben. Toch lag de kracht van Hirschfeld als directeur-generaal niet in de permanente uitbreiding van
het ambtenarenapparaat. Zijn voorkeur ging uit naar een kleine
staf van competente en loyale medewerkers, met wie hij de grote
lijnen van het beleid kon uitzetten. Hirschfeld zou een aantal jonge ambtenaren opleiden die later bekend zouden worden als ‘de
Pietenclub’. Dat waren Piet van der Kooy, Piet van Berkum, Piet
Kuin en Piet Lieftinck. Van der Kooy was, zoals we zagen, hoofd
van de Economische Voorlichtingsdienst (evd). Van Berkum, die
in 1938 bij Kaag cum laude promoveerde op het proefschrift De betalingsbalans als uitgangspunt eener beschouwing over de meest recente structuurwijzigingen in het economisch leven, was verantwoordelijk voor de monetaire politiek en werd vanaf 1934 betrokken bij
de onderhandelingen over het betalingsverkeer met Duitsland.
Lieftinck, die in 1931 cum laude gepromoveerd was op het proefschrift Moderne struktuurveranderingen der industrie in de Vereenigde Staten van Amerika, werd hoofd van het wetenschappelijke bureau en secretaris van de Economische Raad. Kuin kwam, in 1933,
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vrij snel na zijn afstuderen aan de Economische Handelshogeschool in Rotterdam, via Van Berkum terecht op het Bureau Buitenlands Betalingsverkeer en reisde vanaf januari 1935 met
Hirschfeld als secretaris van de delegatie naar Berlijn voor de clearingonderhandelingen. Het feit dat Kuin lid was van de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij (sdap) deed voor Hirschfeld niet
ter zake. Weliswaar was Kuin, die zichzelf als ‘ethische jongeman’
betitelde (‘het enige soort Nederlanders waar Hirschfeld een hekel
aan had’) geen vriend van Hirschfeld, maar de werkverhoudingen
leden daar niet onder. Hirschfeld was wel ‘een slavendrijver’, maar
tegelijkertijd ook heel loyaal ten opzichte van zijn medewerkers.40
Ook de naoorlogse toponderhandelaar, directeur-generaal van
Buitenlandse Economische Betrekkingen (beb) en lid van de
Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal, D.P. Spierenburg, was door Hirschfeld opgeleid. De jonge
Spierenburg, die in 1935 bij de afdeling Handelsakkoorden werd
aangesteld, mocht in 1936 voor het eerst als secretaris van de handelsdelegatie mee naar Berlijn. Zijn voorganger was door Hirschfeld aan de kant geschoven omdat deze ‘de thee niet op tijd binnenbracht’ en het verslag te laat inleverde.41
Hirschfelds personeelsbeleid trok op de andere ministeries de
aandacht, getuige de grappen die daarover gemaakt werden: ‘Heb
je gezien dat op de afdeling van Hirschfeld de vlag uithangt? Er is
weer een referendaris meerderjarig geworden.’42 Ook de modernisering van de ambtelijke cultuur ging hem ter harte. Hoewel hij
hechtte aan vormelijkheid, had hij een hekel aan de ambtelijke parafencultuur. Wat mondeling kon worden afgedaan moest men
niet schriftelijk behandelen. ‘Spaar de telefoon niet,’ bond hij zijn
medewerkers op het hart.43 De reorganisatie van het departement
was in 1933 afgerond met de instelling van een Economische Raad
die bestond uit een vijftiental gerenommeerde ondernemers en
wetenschappelijk geschoolde economen.44 Zij dienden de minister gevraagd en ongevraagd van advies. Verschuur hechtte eraan
de ondernemers bij zijn beleid te betrekken.45 Hij liet hen graag,
zoals Hirschfeld het omschreef, aan de verantwoordelijkheid ‘mederuiken’.46 Ondernemers maakten soms nog deel uit van de onderhandelingsdelegaties naar het buitenland; met name naar Berlijn. Toch zou Hirschfeld steeds een grote afstand bewaren tot de
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Prof. dr. Jan E. de Quay overhandigt aan Hans Hirschfeld een eerste exemplaar van
een elektrisch apparaat. Prof. H.A. Kaag, vriend van beiden, kijkt toe. De foto moet
rond 1935 genomen zijn. Bron: anp, Spaarnestad Fotoarchief.

Economische Raad. Hij woonde de zittingen van de Economische
Raad zelden bij, en ook minister Verschuur en zijn opvolgers
Steenberghe en Gelissen lieten zich aan de adviezen van de Economische Raad weinig gelegen liggen. Dat was niet wat de leden
zich ervan hadden voorgesteld.47 Een van die leden, Ernst Heldring, meende dat ‘Verschuur de Raad op een dood spoor had gerangeerd’ en oordeelde over Hirschfeld als ‘een bekwaam man
maar reeds over het paard getild en ontbloot van manieren’.48
Maar dat vond Heldring ook van minister Verschuur. Hirschfeld
77

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 78

en zijn minister lieten hun oren beslist niet naar de Amsterdamse reder hangen, zoveel was duidelijk. Niettemin zou Heldring
zijn oordeel korte tijd later bijstellen. Hirschfeld was bij nader inzien ‘een prettig en eerlijk man. Hij zal een groote carrière maken.’49
Al voordat Hirschfeld officieel benoemd was, bleek hoezeer het de
Nederlandse regering ontbrak aan financiële deskundigheid. Nadat in het voorjaar van 1931 de Oostenrijkse Credit Anstalt in
moeilijkheden was gekomen ontstond er financiële paniek in
Midden-Europa. Om Duitsland en Oostenrijk financieel op de
been te houden werd op initiatief van de Amerikaanse president
Herbert Hoover, het Hoover Moratorium afgekondigd. Duitsland
en Oostenrijk kregen uitstel van betaling van de rente op de schulden die zij bij overheden en banken hadden uitstaan. Via bemiddeling van de Bank voor Internationale Betalingen werd met de
commerciële banken een akkoord gesloten dat de geschiedenis in
zou gaan als de Stillhalte-overeenkomst. Kortlopende kredieten
zouden tussen 1 september 1931 en 1 maart 1932 niet mogen worden opgeëist. Deze regeling zou voortdurend verlengd moeten
worden en er zouden nog vele Stillhalte-bijeenkomsten in Parijs
en in Berlijn volgen. De Nederlandse delegatie voor die Stillhaltebesprekingen bestond uit J.W. Beyen, directeur van de Robaver,
H.A. van Nierop, directeur van de Amsterdamsche Bank en J.M.
Telders, directeur van de Twentsche Bank.
Hirschfeld had met Beyen te maken gehad toen deze vertegenwoordiger in Amsterdam was van de Javasche Bank. Beyen had
respect voor Hirschfeld en dat gold omgekeerd in nog sterkere
mate. Ze waren even oud en stonden allebei bekend als briljante
economen. Bovendien waren ze allebei leerlingen van Trip. Ze tutoyeerden elkaar en via Beyen werd Hirschfeld op de hoogte gehouden van de gecompliceerde Stillhalte-onderhandelingen in de
zomer van 1931. Beyen had al voor hij aantrad connecties met de
wereld van de internationale onderhandelaars.50 Hirschfeld zelf
zou zich in 1932 voor het eerst bezighouden met het handelsoverleg met Duitsland, dat gevoerd werd door de briljante, maar soms
onbesuisde plaatsvervangend thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën, L.A. Ries. Zowel Ries als Hirschfeld gaf aan
deze onderhandelingen prioriteit boven de in zijn ogen vrijblij78
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vende afspraken met de zogenoemde Oslo-landen: België, Nederland en Luxemburg, plus de Scandinavische landen. Deze onderhandelingen vielen onder bz en werden gevoerd door Nederbragt,
die in april aan zijn minister schreef: ‘Ries en Hirschfeld maken
moeilijkheden over het beleid van Buitenlandse Zaken inzake de
buitenlandse handelsbetrekkingen.’51 De minister van Buitenlandse Zaken, Beelaerts van Blokland, hechtte daarentegen grote
waarde aan de Oslo-conventie die in december 1930 gesloten was,
in verband met de uitstraling die dit verdrag zou moeten hebben.
De grote landen zouden gaan inzien dat de kleinere landen een
eerste stap naar een grotere vrijhandel hadden genomen en daar
een voorbeeld aan nemen. ‘Zo’n effect is nooit merkbaar geweest,’
concludeert de economisch historicus Hein Klemann droogjes.52
Verschuur en Hirschfeld hadden de machtsverhoudingen in Europa kennelijk goed ingeschat en in de loop van 1932 werd hun gewicht in de Nederlandse handelspolitiek steeds groter, hetgeen bij
de kabinetsformatie in 1933 geformaliseerd werd toen het handelsbeleid vrij geruisloos van Buitenlandse Zaken naar Economische Zaken werd overgeheveld. Dat had de steun van Colijn, als
we afgaan op de Herinneringen van Hirschfeld: ‘In Londen, waar
Nederbragt en ik beiden als gedelegeerden optraden, heeft Colijn
de door Verschuur nagestreefde weg ingeslagen, waarbij Colijn
voornamelijk mij steunde. Nederbragt voelde de nieuwe stroming
en gaf mij zulks in een persoonlijk onderhoud spoedig te kennen.
Hij wilde zelfs Buitenlandse Zaken vaarwel zeggen, mits voor
hem een acceptabele oplossing zou worden gevonden.’53 Harder
en helderder kan de uitkomst van de competentiestrijd over de
handelspolitiek moeilijk worden samengevat.
De Economische en Monetaire Wereldconferentie in Londen in
juni 1933, waar Hirschfeld naar verwijst, is om meer dan één reden van cruciale betekenis. Deze werd algemeen gezien als een
uiterste poging om door internationale samenwerking het hoofd
te bieden aan de economische crisis. Die crisis had verschillende
aspecten. Er was een nijpend schuldenprobleem, waarvoor op de
Stillhalte-conferenties een oplossing gevonden moest worden.
Daarnaast waren de handelsbetrekkingen tussen verschillende
landen verslechterd. En ten slotte was door de devaluatie van het
Engelse pond sterling ook het monetaire stelsel in het ongerede
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geraakt. De conferentie in Londen had als doel deze drie problemen in hun samenhang te bespreken en een globale oplossing te
vinden die de vastgelopen institutionele arrangementen weer in
werking zou zetten. Colijn was als Nederlandse gezant bij de Volkenbond een van de initiatiefnemers geweest tot de wereldconferentie, en Nederland had in de persoon van Trip een werkzaam
aandeel in de voorbereiding. Nederland werd in Londen vertegenwoordigd door Colijn als delegatieleider, met als delegatieleden
Trip van de Nederlandsche Bank, Nederbragt namens bz en
Hirschfeld voor Economische Zaken. J.W. Beyen was aan de delegatie toegevoegd om zijn deskundigheid inzake de Duitse schuldenkwestie. Voor Hirschfeld waren het samenzijn met Trip en het
weerzien van Beyen een groot genoegen. En dat was wederzijds.
Voor Trip omdat hij samen met zijn twee favoriete leerlingen kon
optrekken, voor Beyen omdat hij Trip als vaderfiguur zag van wie
hij, sinds hij in 1918 op het ministerie van Financiën zijn assistent
geworden was, veel geleerd had. Trip en Beyen kwamen bovendien uit Utrecht, waar ze allebei rechten gestudeerd hadden. Beiden waren in zeker opzicht onconventioneel, op het arrogante af.
Trip had, toen hij in 1901 solliciteerde als adjunct-commies op de
Thesaurie, op de vraag wat hij het beste kon geantwoord: ‘Eigenlijk tennissen.’54 Beyen beweerde ‘een fysieke afkeer van cijfers’ te
hebben, hetgeen voor een bankier op z’n minst verwonderlijk
mag heten.55 Zowel Trip als Beyen had grote waardering voor
Hirschfeld om zijn intelligentie en om zijn werkkracht. Net als
Trip was Hirschfeld niet zonder gevoel voor humor.
Beyen vertelde Hirschfeld dat de Stillhalte-besprekingen zich
moeizaam voortsleepten en dat de meeste bankiers weinig geïnteresseerd leken in de grote lijnen van economisch beleid. Vanuit
Berlijn had Beyen bij Trip zijn hart al gelucht toen hij hem schreef:
‘Alle begrippen van meer algemeenen aard zoals het herstel van de
internationalen Gouden Standaard zijn de werkvrouw niet minder
eigen dan deze bankiers.’56 In Londen maakte hij Hirschfeld deelgenoot van de fijne kneepjes van de internationale diplomatie en
hij kon ook smakelijk vertellen over het luxe leven in het Berlijnse
Hotel Adlon, gelegen Unter den Linden, waar de internationale elite placht te verblijven. Beyen beschreef ook hoe hij op 30 januari
1933 daar getuige was van de manier waarop groepen sa’ers de
overwinning van Hitler vierden, op weg naar de Wilhelmstrasse
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om hun nieuwe Reichskanzler toe te juichen. Zij zongen het HorstWessel-lied. Voordat de Stillhalte-conferentie voorbij was brandde
de Rijksdag af. De schuldige bleek een verwarde radencommunist
uit Leiden, Rinus van der Lubbe, maar de brandstichting leidde tot
een golf van sa-terreur tegen Duitse communisten en socialisten.57
Hoewel Beyen zich niet uitliet over de maatschappelijke consequenties van Hitlers greep naar de macht, waren beiden het erover
eens dat de politieke ontwikkelingen in Duitsland niet veel goeds
voorspelden. Beyen bond Hirschfeld op het hart allereerst iets te
doen aan het grote importoverschot met Duitsland en aan de handelskredieten die de Nederlandse banken hadden verstrekt ten behoeve van de export naar Duitsland.58 Erg veel tijd besteedden zij
niet aan de politieke gebeurtenissen in Duitsland, want de wereldconferentie in Londen slokte veel van hun aandacht op.
Delegatieleider Colijn had veel gezag in de wereld van de internationale diplomatie en hij maakte een onuitwisbare indruk op
Hirschfeld door het gemak waarmee hij zich bewoog in dit internationale gezelschap.59 Hij was net premier geworden, hetgeen
zijn gezag op de conferentie nog versterkte. Tijdens een diner dat
de gezant De Marees van Swinderen ter ere van Colijn had georganiseerd zaten, behalve Trip, Beyen en Hirschfeld, ook Churchill, de Zuid-Afrikaanse generaal Smuts en Henry Deterding van
de Shell aan. Hirschfeld noteerde dat Colijns omgang met Churchill ‘bepaald amicaal’ was. ‘Beyen en ik maakten later de opmerking, dat Churchill en Colijn wel eens in de toon van jachtverhalen met elkaar spraken.’ Hirschfeld was ervan overtuigd ‘dat wij in
Colijn een Nederlands staatsman hadden, die in velerlei opzicht
met hoofd en schouders boven zijn buitenlandse collega’s uitstak’.60 Voor Hirschfeld was de conferentie van Londen de eerste
conferentie waar hij de ‘groten’ van de internationale politiek van
zeer nabij leerde kennen. Er waren Duitse diplomaten die hij in
de loop van zijn carrière nog vaker tegen zou komen. Dr. K. Ritter
van het Auswärtige Amt in Berlijn, dr. H. Posse van Economische
Zaken en dr. A. Walter, met wie hij in Berlijn nog veel te maken
zou krijgen, alsook Hjalmar Schacht, president van de Reichsbank. De Zwitserse diplomaat W. Stucki maakte op Hirschfeld de
meeste indruk. ‘Van hem leerde ik dat de onderhandelaar van een
klein land vooral niet bescheiden moest zijn tegenover de vertegenwoordigers der grote landen.’61
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De conferentie zelf werd een fiasco en bevestigde de wending
van de handelspolitiek in protectionistische richting. De sfeer was
van meet af aan bedorven doordat Duitsland vlak voor aanvang
van de conferentie een transfermoratorium, een verbod op de
overmaking van winsten en rentes naar het buitenland, had afgekondigd. Toen de Amerikanen, die in april 1933 in navolging van
Engeland de dollar ook loskoppelden van het goud, ook nog lieten
weten geen enkele garantie te kunnen geven voor het koersverloop van hun munt en zo dus ook te kennen gaven zich niet verantwoordelijk te voelen voor het wel en wee van de gouden standaard, was het pleit beslecht. ‘Ik herinner me heel goed,’ schreef
Hirschfeld later, ‘hoe in de eerste dagen na de opening van de conferentie uit gesprekken met dr. Colijn bleek, dat deze conferentie
tot mislukken gedoemd zou zijn.’62 Alle betrokkenen was het
toen wel duidelijk dat van een gezamenlijke terugkeer naar de
multilaterale orde van weleer voorlopig geen sprake zou zijn. Met
name de uitspraak van president F.D. Roosevelt, dat de gouden
standaard een fetish of the so-called international bankers was, zette
veel kwaad bloed bij de aanwezige politici en diplomaten.
Hirschfeld was in Londen overigens niet alleen maar toeschouwer, en zeker geen meeloper. Dat blijkt uit zijn beschrijving van
de ‘faux pas’ die de rechts-nationalistische Duitse minister van
Economische Zaken, dr. Alfred Hugenberg, die geen lid was van
de National-sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (nsdap), maakte door een ‘koloniaal memorandum’ aan Colijn te overhandigen
zonder zijn eigen delegatie daarvan op de hoogte te stellen. Dit
was uitgelekt en baarde veel opzien. Het viel Hirschfeld op dat
Hugenberg tijdens een daaropvolgende garden party op Windsor
Castle door iedereen genegeerd werd. Hirschfeld schrijft in zijn
Herinneringen: ‘De hier anekdotisch aangehaalde Hugenbergaffaire had zijn verdwijning op de conferentie ten gevolge. Wij zagen zijn politieke ondergang zich voltrekken.’63 Hirschfeld probeerde op die garden party Hugenberg te helpen door hem, heel
geraffineerd, aan mevrouw Colijn voor te stellen. Tot zijn verbijstering bleek toen dat Hugenberg geen Engels sprak en mevrouw
Colijn geen Duits!
In Londen was Hirschfeld tot de conclusie gekomen dat de samenhang tussen zijn verschillende beleidsterreinen, het mone82
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taire beleid, het kapitaalsverkeer en de handelsbalans, voorlopig,
zo niet voorgoed, verbroken was. Om die reden zou Nederland op
elk van deze beleidsterreinen een autonome politiek moeten voeren. Hoewel Hirschfeld een overtuigd liberaal was, zei zijn pragmatisch instinct hem dat de principes van de vrijhandel door de
crisis achterhaald waren. Het was nu zaak de Nederlandse belangen te beschermen in bilaterale afspraken. Zonder overheidssteun zou het Nederlandse bedrijfsleven niet overleven. De landbouw moest beschermd worden tegen buitenlandse maatregelen
die de exportmogelijkheden beperkten. De Twentse textiel moest
beschermd worden tegen buitenlandse dumping. De scheepvaart, die van nature belang had bij vrijhandel, moest door de
overheid ondersteund worden. En voor het bankwezen moest de
overheid in de bres springen door deel te nemen aan de onderhandelingen over de schuldaflossing van Duitsland. Hirschfeld
was ervan doordrongen dat de belangen van al deze verschillende
sectoren vaak tegenover elkaar zouden staan. Het was de overheid
die deze botsende belangen tegen elkaar moest afwegen. Daarom
moesten belanghebbende bankiers of ondernemers geen directe
stem in het beleid van Economische Zaken hebben.
Bij de vorming van het tweede kabinet-Colijn, in mei 1933, was al
afgesproken de handelspolitiek over te hevelen van Buitenlandse
Zaken naar Economische Zaken.64 Alleen onder die voorwaarde
bleef Verschuur aan. De aangezochte minister van Buitenlandse
Zaken, jhr. A.C.D. de Graeff, had bij zijn aantreden niet begrepen
dat zijn bevoegdheden op het terrein van de handelsakkoorden
drastisch waren beperkt. Verschuur en Hirschfeld hadden hierna
vrijwel alleen nog met het ministerie van Financiën te maken. Het
handhaven van de gouden standaard en het begrotingsevenwicht
bleven voor het kabinet beleidsbepalend. Binnen dat kader was de
handelspolitiek een afwegen van in- en uitvoerbelangen en de belangen van de zeescheepvaart, de Rijnscheepvaart, het kapitaalverkeer en de koloniale handel. Dat Economische Zaken de in- en
uitvoerbelangen zwaarder liet wegen dan de kapitaalbelangen
– dus de overmaking van winsten en rentes, die voor Financiën
het zwaarst wogen – lag in de arbeidsdeling van de twee ministeries besloten. Dat stond een goede verstandhouding tussen
Hirschfeld en zijn collega en tegenspeler bij Financiën L.A. Ries
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niet in de weg.65 De fricties tussen de twee ministeries zaten volgens Hirschfeld vooral in de lagere echelons; niet bij de ‘virtuozen’ aan de top.66
Dit wankel evenwicht werd in april 1935 doorbroken. Verschuur
was op 17 april 1934 om gezondheidsredenen afgetreden, en van
zijn opvolger, M.P.L. Steenberghe, was bekend dat hij een tegenstander was van Colijns politiek van de harde gulden.67 Bij zijn
aantreden had hij echter beloofd zich niet als zodanig te manifesteren. Toen ook België in 1935 zijn munt devalueerde, en van de
‘Goudblok’-landen alleen Nederland, Frankrijk, Italië en Polen
nog overbleven, vond Steenberghe een aanleiding om die belofte
te breken en openlijk te pleiten voor het loslaten van de gouden
standaard. Hirschfeld leverde daarvoor de argumenten in een
nota die een litanie van klachten over de gevoerde monetaire politiek bevatte.68 Bijna iedereen leek te lijden onder de te hoge waarde van de gulden, alleen de banken trokken er nog enig profijt
van, omdat zij hun rente in harde guldens ontvingen. Colijn betoogde, op zijn beurt, dat de voordelen van devaluatie veel geringer waren dan Steenberghe wilde doen geloven en dat het vasthouden aan de gouden standaard een Nederlands belang bleef.69
Zonder gouden standaard zou Nederland elk monetair houvast
verliezen en was er geen uitweg uit de crisis. Colijn was van mening dat de regering niet bij machte zou zijn de prijzen in de hand
te houden als ze de vaste goudwaarde van de gulden losliet.
Hirschfeld had in dit opzicht meer vertrouwen in de invloed van
de overheid op de prijsontwikkeling. Volgens hem zou de overheid in staat geacht moeten worden om de druk van de landbouwlobby te weerstaan.70 Colijn, die voor een aanzienlijk deel steunde
op een agrarisch electoraat, kon in zijn conflict met Economische
Zaken rekenen op de steun van de liberale minister van Financiën, P.J. Oud, die meer verstand had van staatsrecht dan van monetaire zaken. Uiteindelijk bleek Steenberghe alleen te staan en
moest hij aftreden. Het speet Hirschfeld dat zijn minister, met
wie hij op vriendschappelijke voet stond, moest vertrekken. Maar
zo was het parlementaire-politieke spel en zo waren de regels. ‘De
hoofdambtenaar,’ schreef Hirschfeld achteraf, ‘moet inzicht hebben in hetgeen politiek voor de minister of het kabinet aanvaardbaar is, doch hij moet daarbij zelf geen rol in de politiek willen
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spelen.’71 Hirschfeld had dus in zijn eigen visie een politieke inschattingsfout gemaakt, maar aftreden paste hem niet, want daarmee zou hij als ambtenaar een politieke daad stellen.
De gouden standaard bleef ook na het aftreden van Steenberghe, in april 1935, voorwerp van politiek en maatschappelijk
debat. Hoewel Hirschfeld tot de tegenstanders van de gouden
standaard behoorde, roerde hij zich niet. Dat paste niet bij zijn
ambtelijke status, zo meende hij. Bovendien bevonden de mensen tegen wie hij het meest opkeek, Colijn, Trip en Beyen, zich in
het andere kamp, dat van de ‘Goudclub’. Aan die ongemakkelijke
situatie kwam een eind toen in september 1936 Frankrijk devalueerde. Zwitserland volgde en Nederland dreigde nog als enige aan
de gouden standaard vast te houden. Daarop was het met het verzet tegen devaluatie van Colijn, Trip en Beyen gedaan.72 Op zaterdagnacht 26 september verliet ook Nederland de gouden standaard. Die zaterdagavond bracht Hirschfeld in Hamburg door
met Steenberghe, die hem, na zijn gedwongen aftreden als minister, nu als adviseur vergezelde. Hirschfeld schrijft daarover: ‘[D]e
emoties waren niet van de lucht. Ik telefoneerde die avond herhaaldelijk met Gelissen [de opvolger van Steenberghe] en vernam
tenslotte middernacht het besluit.’73 De gulden devalueerde met
22 procent en werd vervolgens zwevend gehouden.74 De waarde
mocht zich bewegen binnen een bepaalde bandbreedte ten opzichte van het pond sterling. Hiertoe werd het valuta-egalisatiefonds in het leven geroepen, dat ter beschikking gesteld werd aan
het ministerie van Financiën.75 Daarmee werd de zeggenschap
van de Nederlandsche Bank (dnb) over het wel en wee van de gulden verder ingeperkt. Door het loslaten van de gouden standaard
verloor de muntstabiliteit ook zijn axiomatisch karakter. Het was
nu een zaak van politieke afweging geworden. De waarde van de
gulden werd voortaan afgemeten aan andere doelstellingen van
beleid zoals de werkgelegenheid en de export. Alleen de sluitende
overheidsbegroting hield stand als theoretisch uitgangspunt dat
niet ter discussie werd gesteld.
Colijn gaf zijn streven naar een herstel van de voorbije liberale
orde echter nog niet op. Nu het niet meer in een groot, alle landen
overstijgend kader kon, zocht hij het in kleiner, regionaal verband.
De samenwerking van de Oslo-staten werd nieuw leven ingebla85
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zen.76 Zij moesten het streven naar internationale samenwerking
levend houden. Hirschfeld kreeg als economisch onderhandelaar
opdracht hier het voortouw te nemen. De Haagse conferentie van
voorjaar 1937 waar de betrokken landen elkaar een aantal handelspolitieke voordelen zouden gunnen, werd de eerste internationale
conferentie die hij voorzat.77 Maar de speelruimte was uiterst beperkt. De tariefsverlaging die de Oslo-landen met elkaar zouden
afspreken zouden ook worden opgeëist door Engeland en Duitsland met een beroep op het beginsel van meestbegunstiging.78
Hirschfeld wachtte niet af. Hij besloot, overigens zonder Colijn te
raadplegen, de tariefsverlagingen die in Den Haag werden afgesproken direct door te geven aan Engeland en Duitsland.79
Hirschfeld stond sceptisch tegenover de samenwerking tussen
de Oslo-landen. Hij zag er, anders dan Colijn, geen opmaat in tot
meer internationale samenwerking.80 Nederland bevond zich volgens hem ook niet in de positie het bilateralisme te doorbreken;
dat moest men overlaten aan de grote landen. Hirschfeld zou
daarom de Oslo-samenwerking weer terugdraaien toen bleek dat
Duitsland er bijzonder kritisch tegenover stond. In het najaar van
1937 ontpopte Hirschfeld zich als ‘saboteur’ van deze mede door
hemzelf opgezette samenwerking.81 Dat gebeurde met instemming van de opnieuw aangetreden minister Steenberghe, die zich
van meet af aan tegen Colijns internationalisme had verzet.82 Het
betekende voor Colijn opnieuw een nederlaag.
Hirschfelds eerste bemoeienis met Duitsland dateerde van 1932,
toen het in 1925 afgesloten douane- en kredietverdrag afliep.83 Nederland was bereid tot een verlenging van dit verdrag, maar wenste
in ruil daarvoor wel meer zekerheid voor de export naar Duitsland.
De Duitse handelspolitiek was in buitengewoon protectionistisch
vaarwater geraakt en vormde zo een regelrechte bedreiging voor de
Nederlandse landbouwexport.84 De onderhandelingen daarover
verliepen moeizaam. De Duitse politiek verkeerde in een impasse
omdat niemand in Berlijn een beslissing durfde te nemen. Pas in
het voorjaar van 1933, na het aan de macht komen van Hitler, werd
deze patstelling doorbroken. Het resultaat was een verlenging van
het verdrag tot eind van het jaar, waarbij Nederland genoegen nam
met een lagere rente in ruil voor het op peil houden van de export.85
In het najaar zou er verder onderhandeld worden. In zijn Herinne86
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ringen schrijft Hirschfeld dat deze onderhandelingen de indruk gaven ‘dat met het Derde Rijk gemakkelijker grondslagen voor onderhandelingen gevonden konden worden dan met het democratische
Duitsland van voordien het geval was geweest’.86
Maar die indruk bleek toch niet juist. Vlak voor de wereldhandelsconferentie in Londen kondigde Duitsland eenzijdig een deviezenmoratorium af. In Londen verzocht Colijn de bankier C.E. ter
Meulen, van het bankiershuis Hope & Co, daarover in Berlijn te
gaan onderhandelen. Colijn verzocht Hirschfeld om Ter Meulen
te vergezellen; Hirschfeld voelde zich nog te weinig ervaren om
alleen de Nederlandse overheid te vertegenwoordigen en stelde
voor om ook Ries aan de delegatie van Ter Meulen toe te voegen.
Al op de Londense conferentie vond overleg plaats met de Duitsers, die voorstelden om een speciale rekening bij de Reichsbank
te openen waar de Duitse debiteuren hun schuldaflossing konden
storten. De Reichsbank zou dan vervolgens de crediteuren het
geld doen toekomen. Maar de president van de Reichsbank,
H. Schacht, wilde geen uitspraak doen wanneer dat zou gebeuren.
In feite wilde Schacht dat geld zo lang mogelijk in kas houden zonder de mogelijke verliezen veroorzaakt door koersdalingen van de
mark te willen compenseren. Uiteindelijk zouden de schuldeisers
slechts maximaal 75 procent van de verschuldigde bedragen mogen incasseren, waarbij bovendien een deel in Schuldscheine die
slechts door extra import uit Duitsland verzilverd konden worden.
De Nederlandse delegatie was daarover bijzonder ontstemd. Trip
adviseerde Hirschfeld om, als de Duitsers niet toe zouden geven,
zelf tot een eenzijdige clearing over te gaan. Een dergelijke eenzijdige clearing werd bij Algemene Maatregel van Bestuur op 5 juli
1933 mogelijk gemaakt en deze dreiging zou in de verdere onderhandelingen met Duitsland enig effect sorteren.87
Ook Colijn zelf zou in het najaar van 1933, toen hij incognito in
Berlijn verbleef, aan de besprekingen met Duitsland deelnemen.
Of dat te maken had met het landsbelang dan wel met het feit dat
Colijn een minnares in Berlijn had, is achteraf moeilijk vast te
stellen.88 In ieder geval hield Hirschfeld zeer goede herinneringen over aan hun verblijf in Berlijn: ‘Menige avond hadden Colijn,
Ter Meulen, Ries en ik gesprekken in Hotel Adlon, waarbij talrijke politieke en historische problemen werden aangesneden.’89
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Hirschfeld was behalve ’s avonds in de lounge van Hotel Adlon
ook te vinden in het Berlijnse nachtleven. Terwijl de meesten van
zijn delegatieleden na het diner zo snel mogelijk hun kamer opzochten, placht Hirschfeld zijn hoed op te zetten en een van zijn
ondergeschikten uit te nodigen om samen van het uitgaansleven
te genieten. Ook werd hij soms afgehaald door een ‘voyante
dame’.90
In oktober 1933, terwijl de nazi’s via een staatsgreep hun heerschappij vestigden, stemde Nederland andermaal in met een verlenging van het kredietverdrag. De politieke ontwikkelingen in
Duitsland hadden totaal geen invloed op de economische onderhandelingen. De Duitsers beloofden daarbij hun betalingsverplichtingen na te komen in ruil voor een zusätzliche Export.91
Deze eerste transferovereenkomst, die Hirschfeld ‘zeer bevredigend’ noemde, oogstte met name in Engeland en de Verenigde
Staten veel kritiek. Nederland ging, samen met Zwitserland, als
eerste onder het Duitse deviezenjuk door. Dit werd Hirschfeld en
Colijn niet in dank afgenomen door Londen en Washington.92 In
Den Haag was men echter tot de slotsom gekomen dat de belangen van de betrokken landen te ver uiteenliepen om één lijn te
kunnen trekken in de economische onderhandelingen met Duitsland.93 Een verschil was natuurlijk ook dat de vs en Groot-Brittannië wel een vuist konden maken en Nederland niet. Maar met
Colijn was, aldus Hirschfeld, ook een premier aan de macht gekomen die meer ruimte wilde scheppen voor de kapitaalbelangen.94
Colijn hechtte sterk aan de overmaking van winsten en rentes op
het in Duitsland geïnvesteerde Nederlandse kapitaal. De belangen van de bankwereld en die van de landbouw wogen voor Colijn
zwaarder dan de principes van de vrijhandel. Voor Hirschfeld telde vooral dat de Nederlandse export naar Duitsland niet verder terug zou lopen. Ook voor hem wogen de landbouwbelangen zwaar,
en die konden niet worden beschermd door een vrijhandelspolitiek.95 Hij had zich in Berlijn laten kennen als een goede onderhandelaar, die de Duitse deviezenpolitiek als een gegeven aanvaardde. Daardoor werd hij ook door de Duitse onderhandelaars
gewaardeerd. Die onderhandelingen in Berlijn waren voor de Nederlandse delegatie ongehoord zwaar. Er werd, omdat er vaak over
praktische details onderhandeld moest worden, vreselijk hard ge88
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werkt. Bij het ontbijt werden de onderhandelingen van die dag
voorbereid, en ’s avonds werden, tijdens het diner, de resultaten
beoordeeld. Vaak moesten zijn medewerkers daarna nog een verslag schrijven van de besprekingen, die zij dan onder de deur van
zijn hotelkamer moesten doorschuiven. ’s Ochtends lag het stuk
dan weer op de ontbijttafel, voorzien van Hirschfelds paarse potloodstrepen en met zijn opmerkingen in de kantlijn.
Eind 1932 was met Duitsland een regeling getroffen voor de afwikkeling van de betalingen voor de im- en export naar Duitsland,
het zogenoemde Sonderkonto, waarbij Duitse kopers de betalingen van Nederlandse producten aan de Reichsbank moesten overmaken. Deze marken werden bij de Nederlandsche Bank op een
speciale rekening gestort, waaruit uitsluitend de import uit Duitsland zou kunnen worden betaald. Importeurs van Duitse producten konden deze Sonderkonto-marken dus bij dnb kopen. Zodoende raakte Duitsland aan de handel met Nederland geen
deviezen kwijt en omdat de import uit Duitsland de export naar
Duitsland verre overtrof zou dnb geen moeite hebben de Sonderkonto-marken kwijt te raken, ook al waren de Nederlandse importeurs niet verplicht hun betalingen in Sonderkonto-marken te verrichten.
Het systeem werkte enige jaren zeer bevredigend en de handelsbalans met Duitsland verbeterde zienderogen. In 1932 was de
dekking van de import uit Duitsland 44 procent geweest, maar
deze was in 1934 toegenomen tot 56 procent, ook al was deze verbetering vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan de toename van de
export van industriële grondstoffen en olieproducten.96 Maar
hoewel de dekkingsgraad van de import verbeterde, liep het saldo
op het Sonderkonto op, omdat veel importeurs hun Duitse waren
toch in guldens betaalden, waardoor de Sonderkonto-marken ongebruikt bleven. Uiteindelijk ontstond er een zodanig overschot
van Sonderkontomarken dat dnb deze met verlies moest verkopen. Het aantal onverkochte en onverkoopbare marken op het
Sonderkonto van dnb steeg met de dag, mede omdat de Nederlandse exporteurs graag bereid waren hun betalingen in Sonderkonto-marken te accepteren, in de – verkeerde – veronderstelling
dat deze door de Nederlandsche Bank gegarandeerd werden.
Hirschfeld vertelt in zijn Herinneringen dat hij in september 1934
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in Berlijn een grote pluimvee-exporteur op bezoek kreeg die hem
vroeg of hij zijn export nog kon voortzetten onder het Sonderkonto. ‘Ik vroeg hem hoe groot zijn saldo op deze rekening was. Dit
bleek tonnen te bedragen […]. Ik raadde hem toen [aan] zijn zaken,
in afwachting van het resultaat van de onderhandelingen, stop te
zetten.’ De exporteur wilde zijn lucratieve handel echter niet
graag stopzetten en zei: ‘Ik begrijp dat u dit standpunt moet innemen, doch geeft u mij dan tenminste een knipoogje.’ Maar dat
deed Hirschfeld niet. Op de dag dat een nieuwe – voor de Nederlandse exporteurs ongunstiger – clearingovereenkomst afgesloten werd, klopte dezelfde man, ‘hoogst geagiteerd’ weer bij
Hirschfeld aan en vroeg wat hem nu te doen stond. Hirschfeld
vroeg hem of hij zijn eerste advies had opgevolgd. Dat bleek niet
het geval. ‘Daarmee was de discussie voor mij beëindigd,’ schrijft
Hirschfeld.97 De anekdote illustreert de onmogelijke positie waarin de Nederlandse exporteurs zich bevonden. In zijn nota aan minister Steenberghe van 2 september 1934 noteerde Hirschfeld dat
het saldo op het Sonderkonto 37 miljoen mark bedroeg, waarbij
een bedrag van 44 miljoen aan ‘achterstallige goederenvorderingen’ op Duitsland opgeteld moest worden. In totaal, zo becijferde
hij, was Duitsland tegenover het Nederlandse bedrijfsleven ongeveer 115 miljoen Reichsmark achterstallig.98 Hirschfeld stelde
daarop een clearingovereenkomst voor die in de plaats zou komen
van het Sonderkonto en die op strakkere afspraken over de import
uit en de export naar Duitsland gebaseerd zou moeten zijn. De exportbelangen zouden moeten worden afgewogen tegen de belangen van Nederlandse beleggers. Hirschfeld probeerde de regering
duidelijk te maken dat een strikte scheiding tussen handelsbalans
en kapitaalrekening niet meer te maken was en dat een besluit
over het één bij implicatie een besluit over het ander was.
Zijn nota eindigde met de volgende zinnen: ‘Donderdag zal ik
een bespreking met den heer Schacht hebben. Indien de stand
van de onderhandelingen het toelaat of wenschelijk maakt, zal
overwogen moeten worden om Vrijdag of Zaterdag een bespreking in Den Haag te houden.’99 Veel tijd om met de minister, laat
staan met de ministerraad, te overleggen was er niet, want op
24 september 1934 zou de clearingovereenkomst in werking treden. Overigens was niet Hirschfeld, maar G.W.J. Bruins, directeur van het Nederlandsch Clearing Instituut, de inspirator van
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deze overeenkomst. Hirschfeld laat dat in zijn Herinneringen onvermeld. Had dat te maken met een botsing tussen prof. Bruins
en Hirschfeld in 1934, waarvan Hirschfeld wél uitvoerig verslag
doet? Bruins had zich, na de eerste clearingovereenkomst die
door Hirschfeld in de zomer van 1934 met Duitsland was gesloten, tegenover Colijn in zeer negatieve bewoordingen over dit verdrag uitgelaten, toen deze een bezoek bracht aan het door Bruins
geleide Clearing Instituut. Het instituut bevond zich op dat moment midden in een verhuizing. ‘Toen Colijn enige tijd door de
rommel gewandeld had,’ schrijft Hirschfeld, ‘ging hij bij ons zitten en riep uit: “Het is hier een janboel.” Bruins kreeg daarop vrijwel een zenuwinzinking en ontlaadde die in hevige kritiek op het
clearingverdrag, dat in technische zin niet juist zou zijn en dat
aan de soevereiniteit van ons land geen recht deed wedervaren!’100 Deze uitbarsting van Bruins droeg ertoe bij dat het clearingverdrag door de regering werd opgezegd en dat Hirschfeld
opnieuw naar Berlijn moest.
‘Achteraf beschouwd,’ schrijft Hirschfeld, ‘was deze drukte
wellicht overbodig geweest, omdat het herziene verdrag, dat op
5 december 1934 werd ondertekend, in wezen der zaak niet veel
afweek van het oorspronkelijke. Niettemin moesten wij deze ellende doormaken en was de repetitie der clearing-onderhandelingen voor mij niet aangenaam. Men zou er uit kunnen afleiden, dat
ik de eerste maal niet voldoende geslaagd was […].’101 Tussen prof.
Bruins, die in 1922 zitting had gehad in Hirschfelds promotiecommissie, en Hirschfeld zou het nooit meer goed komen.
Hirschfeld zou vanaf 1934, als leider van de Nederlandse handelsdelegatie, nog vaak in Berlijn vertoeven om de Nederlands-Duitse
handel voor een verdere neergang te behoeden. Hij leerde het
Duitse overheidsapparaat en het Duitse bedrijfsleven van nabij
kennen. De institutionalisering van de Nederlands-Duitse handelsbesprekingen – ze hadden een bijna permanent karakter gekregen – zorgde intussen ook voor een verdere versterking van de
positie van het ministerie van Economische Zaken.102 Waar aanvankelijk nog de Nederlandse gezant de handelsbesprekingen
leidde, was het al spoedig Hirschfeld die in Berlijn koning kraaide.103 Hij tekende namens Nederland nu ook de handelsverdragen.
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Eind 1935 deed zich bij de besprekingen over de verlenging van het
clearingverdrag met Duitsland een politiek incident voor, waarbij
de katholieke politicus L.G. Kortenhorst betrokken was. Deze was
als vertegenwoordiger van het Nederlandse bedrijfsleven lid van de
onderhandelingsdelegatie in Berlijn. Hij was echter ook lid van de
Tweede Kamer en had in de Kamer een rede gehouden waarin hij
beweerd had dat Duitsland ‘geen rechtsstaat’ meer was. De voorzitter van de Duitse delegatie sprak Hirschfeld hierover aan en meldde hem dat de Duitse regering deze uitspraak hoog opnam en dat
de Duitse delegatie opdracht had gekregen ‘geen notitie meer te
nemen van dr. Kortenhorst’. Na dit onderhoud nam Hirschfeld onmiddellijk contact op met de Nederlandse gezant, J.P. graaf van
Limburg Stirum, en gaf hem als zijn mening te kennen dat Kortenhorst er goed aan deed Berlijn onopvallend te verlaten. Vervolgens
bracht Hirschfeld deze suggestie ook ter kennis aan Kortenhorst,
die dit echter niet wilde doen zonder instructie van de regering. Tot
grote ontsteltenis van Hirschfeld en Korstenhorst lekte deze affaire uit en verscheen er op 7 december een stuk in het katholieke
dagblad De Maasbode. Hirschfeld schrijft naar aanleiding daarvan
in zijn Herinneringen dat uit dit incident wel bleek ‘hoe gevoelig
men van Duitse zijde was en hoe weinig tactgevoel de pers in de democratische landen, alles in het licht der toen heersende omstandigheden bekeken, ten aanzien van Duitsland aan den dag legde,
wanneer er over zuiver zakelijke problemen moest worden onderhandeld’.104 Hirschfeld was ook in 1959, toen hij Herinneringen uit
de jaren 1933-1939 publiceerde, nog volkomen overtuigd van de
juistheid van zijn optreden in 1935. Politieke en economische
kwesties dienden los van elkaar te staan en ook de pers moest deze
scheiding respecteren. In dat verband citeerde Hirschfeld ook nog
De Telegraaf van 9 december, die in een hoofdartikel de Kortenhorst-affaire aangreep om erop te wijzen dat men in de regel voor
onderhandelingen vertegenwoordigers moest kiezen ‘die in het
verleden blijk hebben gegeven van waardering voor het volk, waarmede zij overleg gingen plegen’. Maar voor Duitsland gold dat kennelijk niet, zo voegde De Telegraaf eraan toe, want ‘niemand zal
durven beweren, dat wij voor het voeren van handelsbesprekingen
te Berlijn bij voorkeur vertegenwoordigers hebben gezonden, die
daar gaarne gezien werden’.105 De Telegraaf noemde daarbij Kortenhorst, doch gaf volgens Hirschfeld duidelijk te verstaan ‘dat bij92
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voorbeeld Ries en ik in Berlijn evenmin personae gratae zouden
zijn’. De boodschap was voor ingewijden niet mis te verstaan.
Hirschfeld en Ries waren immers beiden van joodse afkomst.
Hirschfeld citeerde vervolgens de correspondent van de nrc in
Berlijn, die op 11 december schreef dat Hirschfeld en Ries juist in
hoge mate op prijs gesteld werden, ‘niet alleen om hun groote kennis van zaken en hun scherpzinnigheid, maar ook om hun diepe
inzicht in hetgeen eveneens voor Duitschland noodig en wenschelijk is’.106 Interessant is te zien hoe zowel De Telegraaf als de correspondent van de nrc, maar ook Hirschfeld zelf het woord ‘jood’
angstvallig vermeed. Zo sterk was dat taboe in 1935 en zo sterk was
dat taboe voor Hirschfeld tot het eind van zijn leven gebleven. Dat
de nrc het bij het rechte eind had en De Telegraaf niet, blijkt uit recent onderzoek van Arie van der Zwan, die laat zien hoezeer
Hirschfeld aan Duitse zijde als onderhandelaar gewaardeerd werd.
De leider van de Duitse delegatie, F. Benzler, schreef naar aanleiding van de Kortenhorst-affaire: ‘Herr Hirschfeld hat sich also wieder als ein durchaus loyaler und fairer Delegationsführer erwiesen.’107 De Duitse onderhandelaars schreven verder in hun
ambtsbericht dat Hirschfeld steeds de ‘meest waardevolle informatie over de houding van de Nederlandse ambtelijke en ondernemerskringen heeft gegeven’.108 Hirschfeld kreeg van de Duitse onderhandelaars als persoonlijk geschenk een buste van Frederik de
Grote cadeau ‘zur Erinnerung an die deutsch-niederländischen
Wirtschaftsverhandlungen im Haag Oktober-Dezember 1933’.109
In die periode waren de Duitse onderhandelaars nog bijna allemaal afkomstig uit de ‘oude school’ van beroepsdiplomaten die van
de nazi’s niet veel moesten hebben, getuige de door Hirschfeld
aangehaalde uitspraak die in die kringen de ronde deed: ‘Jenseits
der Ministerialdirektoren beginnt der Wahnsinn!’110 Pas later zou
Hirschfeld te maken krijgen met nationaalsocialistische onderhandelaars. Hij trad hen altijd met veel egards en omzichtigheid tegemoet.
Dat Hirschfeld zich strikt hield aan zijn ijzeren regel dat het zakelijke en het politieke niet met elkaar verbonden mochten worden, bewijst zijn handelwijze bij de dubieuze transactie die sir
Henry Deterding met behulp van de Nederlandse regering tot
stand wilde brengen. Deterding, die nazisympathieën koesterde,
was met een Duitse vrouw getrouwd en wilde in 1936 buiten de
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clearing om voor een bedrag van 10 miljoen gulden aan landbouwproducten kopen en deze in Duitsland weer verkopen. Zodoende zou hij in Duitsland over een groot bedrag aan marken
kunnen beschikken, en nog een flinke winst maken op de koop
toe. Op verzoek van Colijn bereidde Hirschfeld deze transactie
voor en bereikte overeenstemming met de Duitse autoriteiten.
Maar toen Deterding de transactie vergezeld wilde doen gaan van
een persbericht ‘dat een lange tirade bevatte geheel geschreven in
de Duitse nationaal-socialistische geest’, sprak Hirschfeld hierover zijn veto uit: ‘[O]f de nazi-getinte passage eruit of de Nederlandse overheid niet noemen.’111 Daarop werd hij door Deterding
verzocht hem in zijn woning in Klein-Wannsee te bellen. Tijdens
dat telefoongesprek ontstak sir Henry in woede, maar Hirschfeld
hield zijn poot stijf en kreeg zijn zin. ‘Sir Henry liet weten dat ik
maar een tekst moest opstellen, welke neutraal was, dan zou hij
akkoord gaan.’ De overwinning bleek van korte duur: ‘Een paar
dagen later hield Deterding een persconferentie in Duitsland,
waarbij hij toch zijn verwarde ideeën ten beste gaf.’112
Principieel toonde Hirschfeld zich vooral als zijn eigen joodse
achtergrond in het geding was. Dat gebeurde bijvoorbeeld in
1939, toen de Nederlandse gezant in Berlijn, Van Haersma de
With, minister Steenberghe liet weten dat deze bij een goodwillreis door Duitsland zich beter niet door Hirschfeld kon laten vergezellen, omdat dat ‘in bepaalde Duitse kringen niet in goede aarde zou vallen’. Toen Steenberghe Hirschfeld daarover inlichtte en
zijn standpunt vroeg zei deze ‘dat bij een afwijzing van Duitse zijde een bijzondere situatie zou ontstaan, over welker consequenties ik met de regering in overleg zou moeten treden. Mocht de afwijzing echter van Nederlandse zijde komen dan wilde ik geacht
worden mijn ontslag op dat moment genomen te hebben.’113 Toen
hierover in de ministerraad verontwaardiging ontstond antwoordde Colijn vastberaden ‘dat bij een weigering van Duitse zijde de
heer Steenberghe geen bezoek aan Duitsland zal brengen’. Maar
het bleek allemaal een storm in een glas water: van Duitse zijde
werd desgevraagd zonder voorbehoud geantwoord dat zowel
Steenberghe als Hirschfeld welkom was.
Bij een daaropvolgend tegenbezoek werd door de naziminister
W. Funk, die Schacht als president van de Reichsbank was opgevolgd, aan Hirschfeld het grootofficierskruis van de Orde van de
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Hans Hirschfeld ontvangt Reichswirtschaftsminister W. Funk op het station Hollands Spoor te Den Haag, 5 juli 1939. Bij die gelegenheid bood Funk Hirschfeld het
grootofficierskruis van de Orde van de Duitse Adelaar aan. Bron: Spaarnestad
Fotoarchief.

Duitse Adelaar aangeboden, ‘een evenement dat nogal de aandacht trok en voor insiders in schrille tegenstelling stond tot de indruk, welke de heer Haersma de With oorspronkelijk had. Colijn,
die mede aanwezig was, feliciteerde mij op ostentatieve wijze!’114
Het uitroepteken spreekt hier boekdelen. Hirschfeld was opgetogen over het feit dat Steenberghe en Colijn niet door de knieën
waren gegaan op basis van een diplomatiek gerucht afkomstig uit
kringen rond Alfred Rosenberg over zijn joodse achtergrond.
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Maar hij was misschien nog meer content omdat degenen die dergelijke geruchten verspreidden door zijn Duitse onderscheiding
op hun nummer gezet waren.
Hirschfelds afzijdigheid van politieke en menselijke tragedies,
zoals die tot uiting kwam in zijn advies in een notitie van 3 januari
1938 om de toelating van vreemdelingen (lees: joodse vluchtelingen) te beperken, was gebaseerd op strikt economische overwegingen, ook al deelde hij het destijds heersende vooroordeel over de
Duitse joden die volgens hem ‘veel en vaak zeer veel eigenschappen in zich [verenigen], die de Duitschers vaak weinig populair
maken’.115 Dat vooroordeel over joodse immigranten uit Duitsland
verhinderde hem niet om ten opzichte van zijn joodse collega’s een
grote mate van loyaliteit te tonen. Dat was bijvoorbeeld het geval
toen zijn joodse collega Ries, de thesaurier-generaal, in 1936 tot aftreden gedwongen werd wegens vermeende homoseksuele contacten met een minderjarige. In zijn Herinneringen schrijft hij daarover: ‘Ik heb mij daarover in die dagen zeer opgewonden, doch ook
op dit punt wil ik niet dieper ingaan.’116 Hirschfeld had Ries, toen
deze korte tijd later uit hechtenis ontslagen werd, bij de gevangenis
opgewacht en ging daarna ostentatief met hem lunchen op het terras van een bekend Haags restaurant.117 Uit deze affaire blijkt bovendien dat de publieke opinie hem koud liet.
In datzelfde jaar, 1936, maakte Hirschfeld ook nog een privéreisje. Zijn broer Heino had zijn medicijnenstudie met succes afgerond en had zich vervolgens gespecialiseerd in de psychiatrie.
Op 29 maart promoveerde hij in Groningen op een proefschrift
Psychogalvanische reflex en hersenstam. Vader Max en moeder Clara
waren daar natuurlijk bij aanwezig en ook Hans en Else, getuige
de briefwisseling die eraan voorafging. Heino vroeg Hans bovendien om een paar witte handschoenen, maar die bleek hij niet te
bezitten. Else schreef aan Heino: ‘Ma bezit geen witte glacé handschoenen en ook Hans bezit er geen. Je doet dus het beste zelf een
paar handschoenen te koopen. Je kunt ze later misschien nog wel
eens gebruiken. Dan heb je meteen de goede maat.’118
De Engelsen leken aanvankelijk geen behoefte te hebben aan onderhandelingen. Beschermd als zij zich wisten door hun systeem
van imperiale preferenties verscholen zij zich achter de – ook
door Nederland aanvankelijk gerespecteerde – principes van
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meestbegunstiging en non-discriminatie. Toen Colijn hen in de
zomer van 1934 eindelijk toch tot besprekingen bereid vond, leidde dat tot de afspraak dat de hoeveelheid goederen die Engeland
in Nederland kon afzetten gebonden was aan de totale invoer van
Nederland.119 Engeland kreeg daar een vast deel van toegewezen.
Zou Nederland erin slagen de totale invoer terug te dringen, dan
zou ook Engeland daarvan de nadelige gevolgen ondervinden. De
Engelse principes van non-discriminatie bleven zo onaangetast
terwijl Nederland de kans behield de invoer uit Engeland terug te
dringen via zijn eigen contingenteringssysteem dat niet berustte
op een onderscheid naar land maar naar goederensoort. Deze regeling pakte voor Nederland gunstig uit. De handelsbalans met
Engeland ontwikkelde zich in voor Nederland gunstige richting
en de Board of Trade eiste, tijdens besprekingen in Londen, zomer 1935, een vermeerdering van de Engelse steenkolenuitvoer
naar Nederland met een miljoen ton per jaar. Hirschfeld beschouwde dat als ‘exorbitant en een niet-gerechtvaardigde eis die
tot onrust in het land zou moeten voeren’.120 Als tegenbod wilde
hij de bestaande regeling in voor Engeland gunstige zin oprekken. De Engelsen vonden dat te mager en uiteindelijk gebeurde er
niets. Toen de Engelsen daarop in 1936 opnieuw aan de bel trokken, stelde Hirschfeld voor hun een minimumcontingent te gunnen. Dit hield in dat de Engelse uitvoer naar Nederland zou kunnen stijgen als de Engelsen bereid waren de geheiligde principes
van non-discriminatie en meestbegunstiging te laten vallen. Dat
waren ze niet, althans niet openlijk. In de praktijk accepteerden ze
Hirschfelds voorstel wel, maar tot een formele bevestiging in de
vorm van een overeenkomst zou het nooit komen. De besprekingen beperkten zich de rest van het decennium tot een bijstelling
ad hoc van lopende zaken.121Van der Zwan toont zich in zijn studie over Hirschfeld zeer verontwaardigd over de passiviteit aan
Nederlandse zijde. ‘In plaats van actief in te gaan op de Engelse
uitnodiging, stelden we ons op zoals Duitsland zich tegenover ons
positioneerde: niet bewegen, desnoods chicaneren, zolang de situatie zich in ons voordeel bleef ontwikkelen.’122 Maar dat was nu
precies wat Hirschfeld onder een zakelijke aanpak verstond: met
voorbijgaan aan morele en politieke factoren moest voor Nederland altijd het maximum worden binnengehaald. Dat Hirschfeld
met die strategie in Londen geen vrienden maakte, was duidelijk.
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Hirschfeld bezocht Londen dus lang niet zo vaak als Berlijn. Dat
kwam niet zozeer voort uit een verschil in waardering voor de
twee hoofdsteden als wel uit een verschil in onderhandelingsstrategie. De handelsbalans met Engeland was structureel in het voordeel van Nederland. Engeland was dus de vragende partij en niets
doen of traineren van lopende onderhandelingen was in het voordeel van Nederland. Met Duitsland lagen de zaken precies omgekeerd. Daar was de handelsbalans in het voordeel van Duitsland
en dus was Nederland de vragende partij. Geen wonder dat
Hirschfeld meer in Berlijn was dan in Londen.123
Een van de weinige machtsmiddelen die Hirschfeld ten opzichte van de Duitsers kon uitspelen, waren de strategische producten
uit Nederlands-Indië: olie, rubber en tin. De Duitse onderhandelaars bleken daar bijzonder happig op. Nederlandse landbouwproducten namen ze, met tegenzin, op de koop toe. Toen Hirschfeld
een hoger aandeel van de tuinbouw in de export naar Duitsland
eiste, antwoordde de president van de Reichsbank en architect van
de Duitse handelspolitiek, Schacht, dat dat alleen kon als ‘de sla in
tin verpakt zou worden’.124 In de handelsbesprekingen met Duitsland ging het er steeds meer om de onderlinge handel voor een
neerwaartse spiraal te behoeden. In de besprekingen met Engeland stond het behoud van de gunstige handelsbalans voorop.
Daarbij namen beide handelsstromen zowel relatief als absoluut
in betekenis af, want Nederland ontkwam niet aan de algemene
tendens om meer zelfvoorzienend te worden. De inkrimping van
de wereldhandel en de versterking van de eigen productiecapaciteit hadden echter ook hun gevolgen voor de relatie met Indië.
Indië, dat bij het intreden van de crisis in 1931 een zeer voorspoedige periode achter zich had, bleek als grondstoffenleverancier erg gevoelig voor een neergang van de wereldhandel, maar bleek ook sneller dan Nederland te profiteren van het herstel vanaf 1935. In
Nederland groeide het besef dat de economische positie van beide
delen van het koninkrijk zeer verschillend was. In Indië was dat besef al eerder en veel sterker aanwezig. Geconfronteerd met de Nederlandse bezuinigingspolitiek werd daar de politiek-economische
ondergeschiktheid aan ‘Den Haag’ steeds sterker gevoeld.125 Zo
dwong Nederland Indië ruimte te maken voor de afzet van Nederlandse producten, met name textiel. Het omgekeerde gebeurde ech98
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ter niet. De Nederlandse steun beperkte zich tot de bevordering van
de afzet van Indische producten op de Europese markt, waarbij het
moeilijk te meten was wie hier meer profiteerde. In dat verband was
Hirschfeld in 1936 betrokken bij een opdracht voor de bouw van
schepen voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (kpm) in
Duitsland, die betaald werden met extra uitvoer van tabak.126
Hirschfeld streefde naar een meer expliciete bevordering van het
Nederlandse belang in Indië. Daartoe stuurde hij in augustus 1938
een economische missie naar Batavia.127 Dat was een novum, want
tot dan toe was het contact met Indië voorbehouden aan het ministerie van Koloniën. Aan het overleg in het najaar van 1938 namen
een vertegenwoordiger van Hirschfelds eigen departement, J. de
Waard, een ambtenaar van Koloniën en Hirschfelds vriend en lid
van de Economische Raad, de al eerdergenoemde prof. Kaag, deel.
In Batavia onderhandelden zij met H.J. van Mook, die op dat moment directeur van Economische Zaken was, en die bereid bleek
een directe relatie aan te knopen met het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.128 Zij bereikten dat Indië zich verder zou
openstellen voor invoer uit Nederland in ruil voor een grotere bevoegdheid in eigen aangelegenheden. Deze succesvolle missie was
voorbereid door Van Limburg Stirum, die als oud-gouverneur-generaal (1916-1921) in 1937 een privéreis maakte naar Nederlands-Indië.
Hirschfeld had deze ‘ietwat ongewone weg’ bewandeld omdat, zoals
hij zelf schrijft, de nauwe band die tussen hem en Van Limburg Stirum was gegroeid tijdens hun vele ontmoetingen in Berlijn, ‘de zekerheid [gaf] dat er geen misverstanden zouden ontstaan’.129
Het herstel van de Nederlandse economie, dat na de devaluatie
van 1936 had ingezet, zette zich niet door. Nederland profiteerde
onvoldoende van het herstel van de wereldmarkt en dat leidde tot
een opleving van het debat over de economische politiek. De vraag
of en in welke mate de overheid een stimulerende rol te spelen
had, kreeg een nieuwe impuls. Met name Economische Zaken
ging de band van Financiën steeds knellender voelen. Hirschfeld
schreef in juli 1938 op verzoek van een commissie van ministers
een nota waarin hij het financieel-economisch beleid aan een kritisch onderzoek onderwierp: Opmerkingen over de in Nederland
te volgen economische politiek in verband met het vraagstuk van
de werkloosheid.130 De nota was een nauwelijks verholen aanval
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op het ministerie van Financiën. Hirschfeld concludeerde dat de
regering zich bij haar financiële politiek te veel liet leiden door het
verleden en door de financiële situatie van het moment en te weinig door de toekomst en de kansen die daar lagen.131 Tegelijk wees
Hirschfeld erop dat het leerstuk van de sluitende begroting, waar
het vierde kabinet-Colijn onverkort aan vasthield, in feite achterhaald was. Al geruime tijd werd de regering geconfronteerd met
begrotingstekorten die alleen dankzij een vorm van creatief boekhouden konden worden weggewerkt.132 Daarbij moest de regering zich realiseren dat haar kredietwaardigheid niet alleen afhing
van haar vermogen het budget in evenwicht te houden, maar
evenzeer van haar vermogen de werkloosheid binnen de perken
te houden. Beide vraagstukken waren volgens Hirschfeld van gelijke orde, ‘hoe slecht zij elkaar in cijfers uitgedrukt ook verdragen’.133 Hirschfeld pleitte voor een bestrijding van de werkloosheid door een actieve conjunctuurpolitiek, ook als dat een tekort
op de begroting tot gevolg zou hebben. Daarnaast pleitte hij voor
het aanbesteden van openbare werken. ‘Al hoewel de grens tussen
openbare werken en werkverschaffing in vele gevallen vaag is, zoo
dragen de openbare werken toch andere kenmerken. Het belangrijkste is hier wel, dat zij kunnen leiden tot vermindering van de
werkloosheid op normale condities zonder principieel ingrijpen
in de maatschappelijke structuur.’ Daarmee kwam Hirschfeld,
hoewel hij de marxistische ideologie van de sdap bleef afwijzen,
toch wel dicht in de buurt van de opvattingen over werkloosheidsbestrijding die door de sdap in het Plan voor de Arbeid waren
neergelegd. Hij toonde zich, onverwacht, voorstander van een
progressief werkgelegenheidsbeleid. Het aanbesteden van openbare werken paste natuurlijk heel goed in Hirschfelds saint-simonistische visie op de economie. Het werk van Keynes was hem
waarschijnlijk wel bekend, maar veel indruk had The General
Theory of Employment, Interest and Money niet op hem gemaakt, hij
zou in ieder geval er nooit naar verwijzen.
Hirschfelds nota kwam te vroeg. Deze kreeg niet de steun van de
ministerraad en toen het erop aankwam zelfs niet van zijn eigen
minister Steenberghe. Steenberghe was Gelissen opgevolgd bij
het aantreden van het vierde kabinet-Colijn in juni 1937. De devaluatie van de gulden had de weg terug voor hem vrijgemaakt. Een
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tweede grote confrontatie met Colijn durfde Steenberghe echter
niet aan. Het zou een andere minister van de Rooms-Katholieke
Staatspartij (rksp) zijn die het gevecht over de sluitende begroting aanging: de – eveneens jonge – minister van Sociale Zaken
C.P.M. Romme.134 Hij voelde zich meer nog dan zijn collega van
Economische Zaken door ‘de gulden begrotingsregel’ geremd in
zijn werkloosheidsbeleid. Nadat een eerste confrontatie in het
voorjaar van 1939 had geleid tot het vertrek van minister van Financiën J.A. de Wilde, afkomstig uit de Anti-Revolutionaire Partij
(arp), ging Romme in de zomer de strijd aan met diens opvolger,
Colijn zelf.135 Inzet was de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
Romme wilde daar meer geld voor uittrekken, Colijn niet. Op de
achtergrond speelden ook irritaties over de manier waarop Romme de jeugd wilde ‘mobiliseren’. De calvinist Colijn vond de invloed van het katholieken zo langzamerhand te groot worden.136
Het conflict escaleerde omdat geen van beide partijen water bij de
wijn wilde doen. Romme had daarbij een troef achter de hand die
Colijn miste: samenwerking met de sdap.137 Colijn had een dergelijk alternatief niet. Voor hem was het echt erop of eronder.
Geconfronteerd met een onverzettelijke Romme besloot hij in
juli 1939 een nieuw kabinet, zijn vijfde, te formeren. Hij werd
echter bij zijn aantreden meteen weggestemd.138 ‘Voor Colijn was
dit tragisch,’ schrijft Hirschfeld, ‘doch hij liet zulks niet merken.
[…] Mijn afscheidsvisite bracht ik bij Colijn op de Kneuterdijk in
het gebouw van het departement van Algemene Zaken, toen hij
mij op het Bezuidenhout niet had aangetroffen. Bij dit bezoek
deed zich nog een interessant intermezzo voor, toen plotseling
Churchill aan de telefoon kwam. Het gezicht van Colijn helderde
op en hij fluisterde mij toe: “Churchill!”’139
Met de val van Colijn werd dus een periode afgesloten die zich
kenmerkte door de overgang van een situatie waarin het streven
naar monetaire stabiliteit voorop had gestaan, naar een situatie
waarin de instandhouding van de nationale productie centraal
stond. Naast interne en externe monetaire stabiliteit en een evenwichtige begroting werden het streven naar voldoende werkgelegenheid en de bevordering van de export een belangrijke opgave
van het overheidsbeleid. Hirschfeld was daar altijd pleitbezorger
van geweest. Door stelselmatig te werken aan een versterking van
de positie van zijn departement droeg hij bij tot de relativering van
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het monetaire denken. Natuurlijk hechtte Hirschfeld aan monetaire stabiliteit, maar zeker zo belangrijk vond hij de instandhouding van de productie in landbouw en industrie, onze ‘nationale
traditie’. Hij had daarbij vastgesteld dat er ‘steeds een controverse
bestond tussen exportbelangen, die van directe invloed waren op
de werkgelegenheid, en de belangen van de beurs, die alleen in
een verder liggend verband met de werkgelegenheid gezien konden worden’.140 Kiezen voor het een of het ander, dus voor het industriële of het financiële belang, impliceerde volgens oud-minister Verschuur kiezen tussen ‘staatssocialisme en dictatuur van de
geldmacht’.141 Hirschfeld zag, als rechtgeaarde saint-simonist, die
tegenstelling niet zo absoluut. Ook de bankiers behoorden zijns
inziens tot de productieve klasse, althans zolang zij het belang der
‘gehele volkshuishouding’ in het oog hielden.
Uit de onderhandelingen die volgden op de val van Colijn kwam
in 1939 het tweede kabinet-De Geer tot stand, waarin naast de
Rooms-Katholieke Staatspartij, de Christelijk-Historische Unie
(chu) en de liberalen, voor het eerst ook twee sociaaldemocratische ministers zitting hadden. Qua beleid kwam het neer op het
loslaten van de sluitende begroting. Na de interne monetaire stabiliteit en de gouden standaard had nu ook dit laatste onderdeel
van de ‘heilige drie-eenheid’ van het overheidsbeleid zijn onaantastbaarheid verloren. Voor het loslaten van een sluitende begroting hadden de sociaaldemocraten, onder andere in het Plan van
de Arbeid, al langer gepleit.142 Dat aspect van het plan was in 1936
gunstig ontvangen in katholieke kring, bijvoorbeeld door Hirschfelds studievriend en vertrouwensman prof. Kaag.143 Natuurlijk
bleven katholieken en sociaaldemocraten verdeeld over de vraag
in welke mate de overheid in de samenleving mocht ingrijpen,
maar dat stond samenwerking nu niet meer in de weg. Van de
nieuwe minister-president, jhr. mr. D.J. de Geer (chu), die al eerder premier was geweest en die hij als minister van Financiën had
meegemaakt, had Hirschfeld niet zo’n hoge pet op. Hirschfeld
vond hem een ‘partijpoliticus van beperkt formaat’ en waarschuwde Steenberghe niet met hem in zee te gaan. De vertegenwoordiger van het Auswärtige Amt te Berlijn, dr. Karl Ritter, zo
laat hij de lezer van zijn Herinneringen weten, betitelde de nieuwe
premier als ‘ein alter Mummelgreis’!144
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4
De machtigste secretaris-generaal
in oorlogstijd

Toen op 3 september 1939 Duitsland Polen binnenviel en Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog verklaarden, stond het nog
allerminst vast dat deze oorlog een wereldoorlog zou worden en
evenmin dat Nederland in die oorlog zou worden betrokken.
Vooralsnog ging het om een gewapend conflict van beperkte omvang. Hirschfeld dacht niet dat de voortekenen eenduidig op een
totale oorlog wezen.1 Maar als onderhandelaar zat hij nu in een
lastig parket: Engeland kondigde een handelsblokkade af, maar
Duitsland verlangde dat de aanvoer van strategische grondstoffen
gewoon doorging. Hirschfeld zocht een modus vivendi, waarbij
de afzet in Duitsland en Engeland zoveel mogelijk gehandhaafd
bleef en het transitoverkeer voor een volledig stilvallen kon worden behoed.2 Daarnaast moest hij opkomen voor de belangen van
de Indische export en voor de Nederlandse scheepvaart, die te
kampen had met het opbrengen en doorzoeken van schepen, met
inbeslagnames en met de duikbotenoorlog. De Nederlandse handelspolitiek werd toetssteen van de Nederlandse neutraliteitspolitiek. Een te grote toegevendheid jegens de ene partij kon de andere ertoe aanzetten Nederland in de oorlog te betrekken. Op
12 oktober vertrok Hirschfeld voor overleg naar Berlijn, waar hij,
onder vier ogen, een uitvoerig gesprek had met de Duitse diplomaat A. Walter. Uit een verslag spreekt angst aan de kant van Nederland dat Engeland de handel via Rotterdam en Amsterdam geheel stil zou leggen om te voorkomen dat Duitsland via Nederland
strategische grondstoffen zou kunnen blijven invoeren. Anderzijds maakte Hirschfeld melding van de vrees die bij de Nederlandse reders leefde om bij langdurig oponthoud in de Engelse
controlehavens door Duitse bombardementen hun schepen te
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verliezen. Walter toonde zich, althans volgens zijn eigen aantekeningen, weinig tegemoetkomend en eiste van de Nederlanders
dat ze de handel met Duitsland zouden voortzetten op het gebruikelijke niveau, in het bijzonder wat de Indische grondstoffen betrof.3 Uit de Duitse archieven wordt bovendien duidelijk dat in die
onderhandelingen ook concrete sluiproutes voor de aanvoer van
tin en rubber naar Duitsland werden besproken. Bij zijn terugkeer in Nederland kreeg Hirschfeld van bz het verwijt dat hij ten
opzichte van de Duitse onderhandelaars te toegeeflijk was geweest.4 In diezelfde maand oktober werd door Hirschfeld ook nog
een exportvergunning voor 1100 ton koper verleend, die door manipulatie van de exportstatistieken aan Engelse waarneming onttrokken moest worden. De verdediging van Hirschfeld was ‘dat
voor ons economisch leven, de aanvoeren, welke wij uit het Oosten ontvangen, van zeer grote betekenis zijn’.5
Op verzoek van de voorzitter van de Board of Trade, sir Frederic
Leith-Ross, vloog Hirschfeld op 14 november naar Engeland voor
overleg. Leith-Ross vroeg Hirschfeld tijdens die besprekingen of
hij soms door Duitsland gechanteerd werd. Die vraag was tekenend voor de sfeer waarin de besprekingen gevoerd werden. Ze
werden op 21 november dan ook afgebroken en daaropvolgend
verscheen via Reuter een persbericht van Nederlandse zijde waarin de schade die Engeland toebracht aan de Nederlandse handel
aan de kaak gesteld werd. Dit persbericht werd door de Nederlandse gezant, Michiels van Verduynen, op 23 november weer
teruggenomen: het persbericht zou niet het officiële standpunt
van de regering bevatten, maar slechts de opvatting van een niet
nader genoemde overheidsfunctionaris.6 Dat die functionaris
Hirschfeld was, liet zich raden. Aan de verklaring van Michiels
van Verduynen was een pittige discussie tussen minister Steenberghe en zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken voorafgegaan.
Vanaf december nam Hirschfeld alleen nog de besprekingen
met Berlijn voor zijn rekening; Lamping en G.H.C. Hart van Koloniën voerden die in Londen. Een van de grootste problemen
voor Hirschfeld in zijn onderhandelingen met Duitsland vormden de leveranties door Duitsland van het reeds door Nederland
bestelde oorlogsmaterieel. De aflevering daarvan werd in december 1939 door het Duitse opperbevel tegengehouden. Hirschfeld
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was op 14 december in Berlijn om daar aan te dringen op onmiddellijke levering. Zijn Duitse tegenspeler, Wiehl, was op die dag
op de hoogte gebracht van Hitlers besluit om de wapens langsam
und in kleinen Partien te leveren, maar van dit besluit werd
Hirschfeld natuurlijk niet in kennis gesteld.7 Toch raakte hij ervan overtuigd dat de Duitsers bezig waren contractbreuk te plegen. Hij besloot zich op 15 januari schriftelijk tot Walter te wenden en eiste de onmiddellijke levering van de bestelde en reeds
betaalde 89 stuks afweergeschut. De Duitse onderhandelaar
Benzler, die een kopie kreeg van het schrijven van Hirschfeld,
probeerde in Berlijn alsnog gedaan te krijgen dat het afweergeschut geleverd zou worden. Het Auswärtige Amt leek daartoe bereid maar het Duitse opperbevel volhardde in zijn weigering. Op
13 februari richtte Hirschfeld zich direct tot de minister van Economische Zaken, W. Funk. De leveringsproblemen waren inmiddels uitgebreid tot de gecontracteerde 600 stuks antitankgeschut, waarvan er nog 214 geleverd moesten worden.8 Maar
Duitsland bleef vertragen. Door het Auswärtige Amt werd bij
monde van ene Sabath (sic) bij Hitler op levering aangedrongen.
Niet alleen was destijds de leveringsbereidheid door de Duitse
gezant in Den Haag bevestigd, maar bovendien zou men Hirschfeld door deze contractbreuk in een onmogelijke positie brengen. ‘Er wird bereits wegen seinen Paktieren mit uns bekämpft.’9 Ook Hirschfeld maakte melding van grote spanningen
en drukte als bijlage bij zijn Herinneringen uit de bezettingstijd een
telegram af, verstuurd op 25 februari 1940 aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Berlijn, van de onderhandelaar Walter
waarin deze met klem aandrong op levering van de bestelde wapens en waarin hij zelfs dreigt met aftreden als Duitsland zijn
handelsverplichtingen niet gestand zou doen. Walter verwachtte
dat dan ook Hirschfeld zou aftreden als leider van de onderhandelingsdelegatie en dat zou ‘ongetwijfeld ernstige nadelen voor
Duitsland met zich meebrengen’.10 Maar voor Hitler woog het
militaire argument zwaarder: bij de in het geheim voorbereide
aanval op Nederland wilde hij niet geconfronteerd worden met
antitankgeschut dat Duitsland zelf geleverd had.11
Hirschfeld geeft in zijn Herinneringen een ooggetuigenverslag van
de gebeurtenissen op 10 mei 1940:
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In de nacht van 9 op 10 mei ging ik zeer laat naar bed. Kort
nadat ik was ingeslapen, werd ik reeds wakker door het geraas van vele vliegtuigen, spoedig gevolgd door het bombardement van de Alexanderkazerne. De inslagen geschiedden
zo dichtbij, dat de huizen aan de Waalsdorperweg, op het gedeelte waar ik woonde, schade opliepen. Bij mij waren vrijwel alle ruiten stuk, alsmede balkon- en huisdeur ingedrukt.
Dit ontwaken bracht mij in een harde realiteit, die, naar ik
had gehoopt, ons bespaard zou zijn gebleven.
Kort na de bominslag verscheen de chauffeur met de departementsauto, die mij naar de woning bracht van ministerpresident De Geer, waar minister Steenberghe zich reeds bevond. […] Ik ging vrijwel terstond door naar Bezuidenhout
30, teneinde daar het werk op te vangen, terwijl mr. Steenberghe voor overleg met zijn ambtgenoten bij De Geer achterbleef. Op het ministerie waren al spoedig de nodige ambtenaren aanwezig. Ik heb daar zelf dag en nacht verblijf
gehouden tot daags na de capitulatie.
Vroeg in de morgen van 10 mei verschenen alle nog aanwezige ministers op Bezuidenhout 30, teneinde aldaar hun tenten op te slaan. Men wenste niet op het Plein te vergaderen
wegens het daar bestendig aanwezige gevaar voor luchtaanvallen. De ministers Van Kleffens en Welter waren toen
reeds per vliegtuig naar Engeland vertrokken, teneinde daar
voor de belangen van Nederland en de overzeese gewesten
op te komen. Toen ik een ogenblik gelegenheid vond de situatie alleen met minister Steenberghe te bespreken, nam
deze tevens kennis van de inhoud der verzegelde enveloppen, welke in geval van oorlog moesten worden geopend.12
Hirschfeld en Steenberghe namen dus samen kennis van de Aanwijzingen betreffende de houding aan te nemen door de bestuursorganen
van het rijk […] in geval van een vijandelijke inval die door de Nederlandse regering al in 1937 waren opgesteld. Alle departementshoofden hadden deze instructies ontvangen.13
Doordat de ministers uit veiligheidsoverwegingen niet op het
Plein vergaderden, maar op het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg, kreeg Hirschfeld al snel de organisatorische leiding in handen. Toen de inlichtingendienst van
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Defensie niet bleek te functioneren zette Hirschfeld zelf een primitieve inlichtingendienst op door een paar van zijn ambtenaren
op te dragen met een aantal gevorderde radiotoestellen het Britse
en Duitse nieuws te volgen. Na twee dagen vrijwel ononderbroken in spanning te zijn geweest over het verloop van de militaire
situatie in het land volgde op maandagochtend 13 mei de ontstellende mededeling van opperbevelhebber H.G. Winkelman en de
directeur van het Kabinet van de Koningin dat Wilhelmina zelfstandig besloten had naar Zeeland af te reizen. In de ministerraad
die daarop in de kelder van het departement vergaderde, ontstond
onenigheid over de te volgen strategie. Hirschfelds eigen minister
Steenberghe en de nieuwe minister van Landbouw, A.A. van
Rhijn, wilden de koningin naar Zeeland volgen, maar de meerderheid van de ministerraad besloot naar Hoek van Holland te
gaan om vandaar naar Londen uit te wijken. Steenberghe en Van
Rhijn wilden echter niet zomaar vluchten en bleven achter. Pas
toen zij vanuit Hoek van Holland door De Geer gesommeerd werden zich bij de overige ministers te voegen besloten zij te vertrekken. Bij weigering zouden zij, net als de secretarissen-generaal,
onder gezag van de opperbevelhebber geplaatst worden. Dat
bracht de beide ministers tot bezinning. Voor zijn vertrek belegde
Steenberghe nog een bijeenkomst met Winkelman en de secretarissen-generaal waarin hij de laatsten mededeelde dat zij onder
het gezag van de opperbevelhebber geplaatst waren. Steenberghe
en Van Rhijn waren volgens Hirschfeld diep teleurgesteld over de
gang van zaken en de houding van de meesten hunner collega’s
en met name van die van De Geer. ‘Het vertrek van de regering
maakte een weinig verheffende indruk,’ schrijft Hirschfeld zelf in
zijn dagboek. Tegen zijn collega Snouck Hurgronje van bz zei hij:
‘Goddank dat ze weg zijn! Wat hadden we met ze moeten beginnen?’ En tegen het personeel dat hij die middag in de grote zaal
van het departement bijeengeroepen had, zei hij: ‘Over wat u nu
hebt gezien, mag u nooit meer spreken.’14
De eenheid van regering en ambtelijk apparaat was nu verbroken:
de koningin en haar ministers waren vanuit Zeeland en Hoek van
Holland naar Londen vertrokken, samen met een beperkt aantal
ambtenaren, onder wie Lamping en Hart.15 Hirschfeld bleef, samen met de andere secretarissen-generaal, in Den Haag: zij wa107
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ren nu verantwoordelijk voor het Nederlandse bestuursapparaat.
Hirschfeld stond nu dus onder gezag van generaal Winkelman,
die op 15 mei te Rijsoord, nabij Ridderkerk, de capitulatieovereenkomst getekend had.16 Meteen daarop had de opperbevelhebber
de Nederlandse bevolking opgeroepen weer aan het werk te gaan,
‘ieder in eigen beroep, werkkring of bedrijf’.17 Maar de meeste Nederlanders gingen pas aan het werk toen Winkelman een paar dagen later die oproep, onder druk van Generaloberst F. von Bock,
herhaalde. Von Bock gaf daarbij zelf aan dat de arbeidsplicht niet
gold voor bedrijven die werkzaam waren geweest voor de Nederlandse krijgsmacht. Aan deze uitzondering, die ook in de Aanwijzingen genoemd was, werd door Winkelman tot aan zijn aftreden
vastgehouden en Hirschfeld volgde hem daarin. Dit ondanks het
feit dat hij juist in die week de beschikking kreeg over een geheime notitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) waaruit bleek dat de werkloosheid in Nederland tot 26 procent was opgelopen. Zo hoog was die zelfs in de jaren dertig niet geweest.
Terzelfder tijd liet Oberkriegsverwaltungsrat Schultze weten dat arbeiders voor wie geen werk gevonden zou worden, in Duitsland
tewerkgesteld zouden worden. Toch kon de Rüstungsinspektion
Hirschfeld eind mei nog niet bewegen de voortzetting van de
bouw van oorlogsschepen goed te keuren. Hirschfeld had wel begrip voor de scheepsbouwers, die onder zware druk stonden van
de Duitsers om het werken aan de oorlogsschepen voort te zetten,
maar volgde niettemin de richtlijn van generaal Winkelman van
19 mei dat er niet voor de Duitse oorlogvoering geproduceerd
mocht worden.18 Maar tien dagen later vond de installatie van
Reichskommissar Seyss-Inquart plaats en op diezelfde middag was
er overleg met de Vereeniging van Metaal-Industrieelen, onder
voorzitterschap van Hirschfeld. Het was duidelijk dat Winkelmans richtlijn niet lang stand zou houden. Op 1 juni riep de Duitse Oberstleutnant R.L.L. Freiherr von Schrötter, die de leiding had
gekregen over de Rüstungsinspektion Niederlande, een vergadering bijeen waaraan naast de belangrijkste metaalondernemers
ook Hirschfeld ‘als waarnemer’ deelnam. Hirschfeld verliet de
vergadering ‘bij wijze van demonstratie’ omdat een aantal industriëlen bereid bleek verder te gaan in het werken voor de Duitse
marine dan Winkelman had toegestaan.19 Von Schrötter had de
metaalondernemers echter gesommeerd binnen drie dagen aan
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het werk te gaan, op straffe van het onder Duits beheer plaatsen
van de metaalbedrijven. Uiteindelijk werd door Von Schrötter een
‘overeenkomst’ gedicteerd op grond waarvan de metaalindustrie
op 4 juni weer aan het werk ging.20 Hirschfeld had tegen dit ‘Protokoll Von Schrötter’ bij Seyss-Inquart geprotesteerd op grond van
het uit 1907 in Den Haag gesloten Landoorlogreglement volgens
welk de Duitse bezetters niet bevoegd waren ‘van de Nederlandsche ondernemers en arbeiders te eischen, dat zij werkzaamheden verrichten, welke in het belang zijn van de oorlogvoering van
de bezettende overheid’.21 Het protest, dat in de vergadering door
Snouck Hurgronje werd verwoord, mocht niet baten. De Duitsers
beriepen zich op het feit dat het Protokoll Von Schrötter een ‘overeenkomst’ was en geen ‘bevel’, waardoor het niet onder artikel 52
van het Landoorlogreglement zou vallen.22 Dat werd door Hirschfeld en Snouck natuurlijk bestreden, maar Seyss-Inquart liet zich
niet overtuigen. Vanaf half juni was de industrie bereid bijna elke
Duitse order te aanvaarden.23 Hirschfeld legde zich daar, op advies van de juridisch adviseur van generaal Winkelman, mr. J.D.
Schepers, bij neer. Ook het werken aan vliegvelden was volgens
Schepers volkenrechtelijk geoorloofd.24 En eind juni werd zelfs
het vervaardigen van munitie in de Artillerie-Inrichtingen toegestaan. De aarzelende directeur, ir. F.Q. den Hollander, werd door
Snouck Hurgronje en landsadvocaat jhr. mr. G.W. van der Does
(die zich later bij de nsb zou aansluiten) over de streep getrokken.
De laatste schreef aan Den Hollander een persoonlijke brief: ‘Bij
het vormen van Uw eindbesluit moet U mijns inziens ten sterkste
mee laten wegen het feit, dat Jhr. Mr. Snouck Hurgronje Uw aanblijven als een groot Nederlandsch belang ziet. Ook ik zie het zoo.
De Heer Snouck Hurgronje is echter […] de hoogste aanwezige
Nederlandsche autoriteit. Niet alleen is hij dat rechtens, maar iedereen voelt hem momenteel ook als de hoeksteen van de Nederlandse samenhang.’25
Na aandringen van Hirschfeld had Winkelman de waarnemend secretaris-generaal van Landbouw en Voedselvoorziening,
A.L.H. Roebroek, die de tot minister benoemde Van Rhijn zou
moeten vervangen, aan de kant geschoven. Hirschfeld vond hem
te zwak, en ook te pro-Duits.26 Als zijn opvolger stelde Hirschfeld
ir. S.L. Louwes voor, die verantwoordelijk was voor de voedselvoorziening. Toen deze weigerde de plaats van Roebroek in te nemen
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besloot Hirschfeld zelf secretaris-generaal van Landbouw en
Voedselvoorziening te worden. De twee departementen die op
8 mei op initiatief van Steenberghe gescheiden waren, waren
door deze dubbelbenoeming van Hirschfeld op 24 mei in feite
weer samengevoegd. In de praktijk zou hij de voedselvoorziening
overlaten aan Louwes.27 Hirschfelds bemoeienissen beperkten
zich aanvankelijk tot het uit de wind houden van Louwes en het
voorkomen dat pro-Duitse figuren greep konden krijgen op het
departement. Dat bleek al in maart 1941, toen Seyss-Inquart F.E.
Posthuma benoemde tot voorzitter van een commissie voor de
landbouworganisaties en deze zijn begerig oog op de post van secretaris-generaal van Landbouw liet vallen. Posthuma, dezelfde
die minister Verschuur in 1933 voorgesteld had ‘de Jood Hirschfeld’ niet meer als onderhandelaar naar Berlijn te sturen, was
geen lid van de nsb geworden, maar was Duitsgezind en buitengewoon ambitieus. Hirschfeld wist hem buiten het ministerie te
houden door te dreigen om – mocht hij gedwongen worden op
Landbouw terug te treden ten gunste van Posthuma – ook zijn
functie op Economische Zaken neer te leggen. Bovendien wees
hij de Duitsers erop dat dan ook Louwes zou opstappen.28 Dat
durfden de Duitsers niet aan. Posthuma zou in juni 1943 door het
verzet geliquideerd worden.
Op Financiën werd Trip benoemd. Ook dat gebeurde overeenkomstig de wens van Hirschfeld. De oude secretaris-generaal was
met zijn minister naar Londen vertrokken.29 Trip combineerde
nu dus het presidentschap van de Nederlandsche Bank met de leiding over Financiën. Ook de secretaris-generaal van Sociale Zaken, A.L. Scholtens, was volgens Hirschfeld ongeschikt om met
de Duitsers te onderhandelen en werd als voorzitter van het college van secretarissen-generaal gepasseerd ten gunste van de
diplomatieke Snouck Hurgronje. Deze had verder weinig omhanden nu Duitsland de buitenlandse betrekkingen tot zich had
getrokken. Eveneens op voorstel van Hirschfeld werd prof. dr.
J. de Quay, hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, benoemd als regeringscommissaris voor de organisatie van de
arbeid. De Quay was samen met Kaag op de avond voor de Duitse
inval bij Hirschfeld thuis geweest om de wisselingen in de top van
de ministeries te bespreken. Daar werd afgesproken dat De Quay
op Sociale Zaken de contacten met de Duitsers zou onderhouden,
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omdat men dat de zittende secretaris-generaal niet toevertrouwde.30 De driehoek Economische Zaken – Financiën – Sociale Zaken kwam kort na de bezetting dus in handen van katholieken
met wie Hirschfeld op vertrouwelijke voet stond. De Quay zou
overigens niet lang blijven. Hij ontwikkelde zich tot een van de
voormannen van de Nederlandse Unie, de politieke beweging die
zichzelf zag als alternatief voor de bestaande politieke partijen en
die aanstuurde op een politieke aanpassing aan de nieuwe omstandigheden. Deze genoot aanvankelijk brede steun.31 Hirschfeld had daar geen bemoeienis mee en terugkijkend noemde hij
haar streven ‘enigszins naïef’.32
Hirschfeld zou al snel de meeste contacten onderhouden met
de bezetters. Dat begon al op 15 mei, toen niet de voorzitter van
het college van secretarissen-generaal, Snouck Hurgronje, maar
Hirschfeld een eerste onderhoud had met de Duitse gezant Graf
Zech, die nu een heel andere positie had gekregen. Hirschfeld
vertelde Zech, met wie hij op goede voet stond, dat alle ministers
vertrokken waren en dat de secretarissen-generaal onder het gezag van Winkelman waren geplaatst. Daarnaast deelde hij ook
mee dat de Nederlandse bestuursambtenaren gebonden waren
aan de Aanwijzingen die de regering had achtergelaten, maar dat
deze, mits ruim uitgelegd, een goede basis vormden voor een
loyale samenwerking met de Duitse gezagsdragers. Dat laatste
herhaalde Hirschfeld twee dagen later tegenover F. Benzler, die
hij goed kende als zijn tegenspeler in de vooroorlogse onderhandelingen in Berlijn, maar die in mei 1940 consul-generaal in Amsterdam was. Volgens aantekeningen van Benzler zou Hirschfeld
toen ook gezegd hebben dat als Winkelman zou (moeten) aftreden, de secretarissen-generaal bereid zouden zijn om op hun post
te blijven: ‘Es würde dann gewissermassen eine Art Beamtenkabinet darstellen, das den deutschen Besatzungsbehörden zur Verfügung stehe.’33
Winkelman hield het inderdaad niet lang voor het zeggen. Op
7 juni werd hem door Göring de mantel uitgeveegd en kort daarna werd hij door de Duitsers aan de kant geschoven. Het hoogste
gezag lag immers bij Seyss-Inquart, rijkscommissaris voor het bezette Nederland. Hirschfeld kwam te staan onder H. Fischböck,
commissaris-generaal voor Financiën en Economische Zaken, en
net als Seyss-Inquart een Oostenrijker. Seyss-Inquart vroeg de se111
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cretarissen-generaal aan te blijven. Zij verklaarden zich daartoe
bereid op voorwaarde dat ze konden blijven werken in het belang
van het Nederlandse volk.34 Deze voorwaarde ontleenden ze aan
de Aanwijzingen.
Die Aanwijzingen, grotendeels gebaseerd op het Landoorlogreglement van 1907, leken duidelijke taal te spreken. Nederlandse ambtenaren ‘zullen in het belang van de bevolking ernaar streven, dat het bestuur ook onder de gewijzigde omstandigheden
zoo goed mogelijk zijn taak blijft vervullen’ (artikel 1). In art. 31
werd deze opdracht nader toegelicht: ‘De reden dat ambtenaren
in functie [moeten] blijven is deze, dat dit in het belang is van de
bevolking; het nadeel dat zij daardoor mede het belang van de bezetter dienen, is in het algemeen geringer dan het grootere nadeel, dat voor de bevolking zou voortvloeien uit het niet meer
functioneren van het eigen bestuursapparaat. Indien echter de
ambtenaar, door in functie te blijven, zodanige diensten aan den
vijand zou bewijzen, dat deze grooter kunnen worden geacht dan
het nut, dat voor de bevolking aan zijn aanblijven verbonden is,
dan zal hij zijn post moeten verlaten.’ Dit bood natuurlijk geen
ondubbelzinnige definitie van het belang van het Nederlandse
volk. De invulling daarvan werd overgelaten aan de praktijk en de
ervaring van de betrokken ambtenaar; ‘aan zijn gezond verstand
en nationale geweten’, aldus Hirschfeld.35
De regering wees er in de Aanwijzingen bovendien op dat
‘[d]oor personen, niet tot de militaire macht behoorende […], hoe
groot hun verontwaardiging ook moge zijn, geen enkele daad van
geweld of tegenweer [mag] worden verricht. Doen zij dit wel dan
stellen zij niet slechts zichzelf, doch ook familie, vrienden en
landgenoten bloot aan krachtige maatregelen van vergelding. De
voordelen, welke de burger door een eigengerechtigd optreden
zou menen te kunnen bereiken, zinken bijna zonder uitzondering in het niet tegenover de schade en het leed, dat hij zich zelven
en vooral anderen daarmede berokkent’ (artikel 4).
Volgens de Aanwijzingen was gewapend verzet tegen de Duitse
bezetter dus niet toegestaan. Hirschfeld heeft aan dat deel van de
Aanwijzingen strikt de hand gehouden. Zelf had hij een uitgesproken cynische opvatting over het verzet. Volgens hem had dat gewapend verzet geen enkel effect. Het gaf een mooi gevoel, maar er
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veranderde niets door. Hij placht volgens zijn toenmalige medewerker P. Kuin te zeggen: ‘Oh oh, het zijn zulke dappere mensen.
Ze sluipen naar een brug en plaatsten een bommetje en daarna
zijn ze niet meer te vinden. Dat is dan strijd tegen de bezetter.
Nee, om boven aan dek te blijven staan en de storm te trotseren
daar is heel wat meer voor nodig.’36 Wat S.L. Louwes, directeurgeneraal van Voedselvoorziening en hijzelf deden was in zijn
ogen onnoemelijk veel belangrijker dan de activiteiten van het
verzet. En Kuin voegt daaraan toe: ‘Hirschfeld heeft natuurlijk
ook moed getoond, maar die cynische opvatting over het verzet
maakte hem niet sympathiek, ook niet bij mij.’ Bij een deel van de
Nederlandse bevolking maakte Hirschfeld zich in oktober 1941
impopulair door, samen met zijn nsb-collega secretaris-generaal
van Justitie J.J. Schrieke (dezelfde met wie hij in Batavia gepolemiseerd had over een tolunie van Nederland en Nederlands-Indië) en K.J. Frederiks van Binnenlandse Zaken, een proclamatie te
ondertekenen waarin werd gesteld dat alle wetten en voorschriften, ook die welke door de bezetter waren uitgevaardigd, ‘onvoorwaardelijk moeten worden nageleefd’.37 Deze proclamatie werd,
overigens zonder medeweten van Hirschfeld, vergezeld van een
mededeling van de directeur-generaal van politie waarin 1000
gulden werd uitgeloofd voor eenieder die ‘zodanige aanwijzigen
geeft, dat deze tot arrestatie van de schuldige(n) leiden’.38 In diezelfde maand opperde Hirschfeld het idee van een interneringskamp waarin men personen die de economische orde schonden
op basis van een administratief besluit, dus zonder rechterlijk
vonnis, zou kunnen opsluiten. Het idee zou uiteindelijk leiden tot
de vestiging van een concentratiekamp in Ommen.39 Het maakte
hem in kringen van het verzet tot een gehate figuur. Hirschfeld
zelf achtte dergelijke maatregelen uitsluitend in het belang van
het Nederlandse volk. Op een persconferentie in mei 1941 had hij
al verklaard: ‘Het is dwaas en getuigt van een onbegrijpelijke naiviteit om te denken, dat ontduiking van de Nederlandsche distributiemaatregelen of prijsvoorschriften ten nadeele zouden komen van de bezettende macht. Alles wat op dit gebied gebeurt
komt uitsluitend en alleen ten nadeele van ons eigen land en volk.
De ervaring heeft dit reeds geleerd.’ Bij die gelegenheid had hij al
aangekondigd dat ‘voor scherpe maatregelen niet teruggedeinsd
zal worden’.40
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Zolang Winkelman opperbevelhebber was, voerde Hirschfeld
loyaal uit wat deze hem opdroeg. Maar met het verdwijnen van
Winkelman moest hij zijn eigen koers bepalen. Dat was hij, als
rechtgeaarde technocraat, niet gewend. Tegenover de ondernemers die zich tot hem wendden met de vraag wat wel en wat niet
voor Duitsland geproduceerd mocht worden41 nam Hirschfeld
het standpunt in dat aan een versterking van het Duitse oorlogspotentieel niet te ontkomen viel, maar dat niet verlangd kon worden dat de ondernemers ook direct voor de oorlogvoering zouden
leveren. Dus geen wapens, geschut en munitie.42 Alle andere leveranties waren toegestaan, mits het verzorgingsniveau van Nederland zelf niet in gevaar zou komen. De Duitsers zegden toe dat
het levenspeil van het Nederlandse volk niet beneden dat van het
Duitse zou dalen.43 Tegelijk verlangden ze wel levering voor oorlogsdoeleinden. Een uitzondering wilden ze slechts maken voor
direct schietklaar wapentuig. Deze uitzondering had weinig om
het lijf, want de Duitsers waren druk doende de Nederlandse Artillerie-Inrichtingen – en daar ging het hier primair om – te confisqueren. Oorlogsschepen moesten onder dit regime gewoon
worden afgebouwd en geleverd, zij het zonder gebruiksklaar geschut.44 Hirschfeld en de ondernemers, met wie hij in overleg
was, besloten deze verordening, zij het onder protest, te accepteren. Het argument was dat men anders de zeggenschap over de
bedrijven zou verliezen en de Duitsers toch wel kregen wat ze wilden.45 Gedurende de hele oorlog werkte de Nederlandse industrie
voor meer dan een derde van haar productiecapaciteit voor de
Duitse oorlogvoering. Van alle leveranties aan Duitsland bestond
tweederde uit oorlogsmaterieel.46 Dat alles kwam de Nederlandse
bevolking zeer ten goede. In de eerste bezettingsjaren groeide de
industriële productie en nam de werkgelegenheid toe. Dit voorkwam aanvankelijk dat Nederlandse arbeiders op grote schaal naar
Duitsland werden afgevoerd.47
De behandeling door de Duitsers was aanvankelijk coulant.
Het militair bestuur werd al snel vervangen door een civiel bestuur. Het Nederlandse volk leek als een ‘verwant volk’ op een respectvolle behandeling te kunnen rekenen. De Duitsers waren
overal aan de winnende hand en een vrede waarbij Duitsland de
zeggenschap op het continent werd gegund, was niet uitgesloten.
Aan Nederlandse kant, zowel in Londen als in Den Haag, werd
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daar door menigeen op gespeculeerd.48 Veler hoop was gevestigd
op gematigde kringen in Duitsland en op de Duitse bezettingsmacht, zoals de minister van Economische Zaken W. Funk en de
gemachtigde voor de Nederlandsche Bank H.C.H. Wohltat.49 Leidende kringen hadden al langer contact met hen via de DeutschNiederländische Gesellschaft; een aan Nederlandse kant door Fentener van Vlissingen in 1936 opgezet ontmoetingsorgaan voor
Nederlandse en Duitse ondernemers.50 De organisatie kwam
voort uit het Duitse streven de omringende landen meer aan
Duitsland te binden. Ook in andere landen bestonden dergelijke
organisaties waar ondernemers en beleidsmakers elkaar ontmoetten. Hirschfeld had herhaaldelijk bijeenkomsten van de
groep bijgewoond. Gehoopt werd nu dat juist deze een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de Nederlands-Duitse samenwerking. De voorzitter, E. Helfferich, een Duits ondernemer uit Hamburg, stelde pogingen daartoe in het werk.51 Hirschfeld kende
Helfferich uit Nederlands-Indië als een ondernemer met grote
politieke en economische belangstelling, die hij om die reden had
leren waarderen. Nu Helfferich zich tot het nationaalsocialisme
bekeerd had, was Hirschfelds respect voor de man wel verminderd, maar de waardering voor zijn intellectuele capaciteiten
bleef. Hirschfeld liet zich door hem overhalen mee te werken aan
een plan om de economische banden met het nog niet bezette Nederlands-Indië aan te halen. Op aandringen van de Duitsers en op
initiatief van de secretarissen-generaal werd geprobeerd de band
met Batavia te herstellen en de gouverneur-generaal te bewegen
tot een meer zelfstandige opstelling ten opzichte van de regering
in Londen.52 Op de achtergrond speelde ook de internering van
Duitsers in Indië een rol. Door daar een eind aan te maken zou de
landvoogd A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer zijn zelfstandige positie kunnen bewijzen. Op initiatief van de secretarissen-generaal vertrok in oktober 1940 een delegatie naar Indië bestaande uit M. Boerstra, oud-opperbevelhebber van het Indische
leger, en W.G.F. Jongejan, voorzitter van de Ondernemersraad
Nederlandsch-Indië. Ze kwamen door Engels-Amerikaanse tegenwerking niet verder dan Sjanghai. Daar hadden ze in januari
1941 nog wel een ontmoeting met een afgezant van de gouverneur-generaal, P.J.A. Idenburg, maar deze maakte hun duidelijk
dat Tjarda er niet over piekerde zich van de regering in Londen te
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distantiëren.53 In maart 1941 zou de delegatie in Lissabon nog een
heimelijke ontmoeting hebben met de minister van Koloniën,
Ch.J.I.M. Welter. Welter behoorde in Londen tot degenen die rekenden op een blijvende hegemonie van Duitsland in Europa en
die, om niet helemaal overgeleverd te zijn aan de Engelsen, voor
een verplaatsing van de regeringszetel naar Indië ijverden.54 Hierna volgde verder geen initiatief meer van de kant van de secretarissen-generaal. Inmiddels was ook duidelijk geworden dat de
Duitse bezetters niet meer zo welwillend te werk gingen en de Japanse bezetting van Indië, begin 1942, maakte het initiatief definitief zinloos.
De voorbereidingen voor de oorlogseconomie waren in Nederland al vroeg begonnen. In 1936 was een Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding ingesteld.55 Onder leiding
van de minister van Economische Zaken waren voorbereidingen
getroffen om de consumptie en productie in geval van oorlog overeind te houden. Hirschfeld werd in 1938 lid van de Economische
Defensieraad.56 Onder zijn ambtelijke leiding kwamen de rijksbureaus tot stand. Zij hadden tot taak de grondstoffenvoorziening op
peil te houden. Aan hen werden bedrijfstaksgewijs ook de regeling
van de in- en uitvoer en de prijsbeheersing toevertrouwd. Voor de
landbouw en voedselvoorziening werd een beroep gedaan op de
bestaande landbouwcrisisorganisaties. Er werden door de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven strategische voorraden aangelegd. Net als tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een Algemene Invoercentrale ingesteld.57 Om het distributieapparaat te
laten proefdraaien werd de suiker al direct op de bon gedaan. Door
de overschakeling op de oorlogseconomie kreeg Economische Zaken er vele taken en bevoegdheden bij. Het kwam meer nog dan
voorheen in het centrum van het beleid te staan.
De bezetting riep weer nieuwe handelsproblemen op. De invoer van voedergranen uit de vs kwam tot stilstand. Een groot deel
van de pluimveestapel werd geslacht. De omvang van de varkensstapel en ook de veestapel stond ter discussie omdat het beslag op
de voedselvoorraad te groot was.58 Voor alles wilde Hirschfeld
voorkomen dat de Duitsers beslag zouden leggen op de aanwezige voorraden, en dat kon in feite alleen als de industrie en de landbouw zich bereid verklaarden ook voor Duitsland te blijven produceren.59 De vraag of dit was toegestaan was daarmee al snel
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bevestigend beantwoord, temeer omdat het van groot belang werd
geacht de bevolking weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Zonder arbeid geen orde en rust, aldus Hirschfeld.60 En chaos betekende dat de voedselvoorziening in gevaar zou komen en het
voortbestaan van het productieapparaat op het spel werd gezet.
Chaos betekende dat ‘de grondslagen van de maatschappij blijvend aangetast kunnen worden’.61
De instandhouding van het productieapparaat had vanaf het
begin van de bezetting de vorm aangenomen van een ordening
van het bedrijfsleven.62 Bedrijfstaksgewijs werden organisaties
opgericht die verantwoordelijk werden voor de gang van zaken in
de betreffende productiekolom. Het initiatief om de bezettingsmacht georganiseerd tegemoet te treden was in eerste aanleg afkomstig geweest van Fentener van Vlissingen.63 Hij had al direct
na de bezetting het Nationaal Comité tot Economische Samenwerking opgericht voor een bundeling van krachten aan Nederlandse kant. De Duitsers waren daar niet blij mee, omdat deze samenwerking zich geheel aan hun zeggenschap onttrok. Zij gaven
de voorkeur aan een vorm van samenwerking die meer op Duitse
leest geschoeid was. Om het initiatief niet helemaal uit handen te
geven besloot Hirschfeld, in samenspraak met H.L. Woltersom,
directeur van de Rotterdamsche Bankvereniging, tot de oprichting van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie die meer aan
de Duitse wensen voldeed. Nu de ministers er niet meer waren en
ook het parlement was uitgeschakeld, werd het mogelijk daaraan
versneld vorm te geven door in mei 1941 een organieke wet uit te
vaardigen.64 De prijs daarvoor was dat men het leiderschapsbeginsel in de organisatie accepteerde. Hirschfeld en Woltersom
probeerden dit beginsel in de praktijk zoveel mogelijk te beperken.65 Bovendien werd een voortdurende strijd geleverd met de
Duitsers en de aan hen gelieerde nsb’ers. Aan samenwerking met
de nationaalsocialisten viel volgens hen in dit kader niet te ontkomen, maar het streven was hun invloed beperkt te houden. Medio
1942 zou de ‘Zelfstandige Organisatie ter Ontwikkeling van het
Bedrijfsleven’, beter bekend als Organisatie-Woltersom, bijna het
gehele Nederlandse bedrijfsleven omvatten. Door de Duitsers
werd de Organisatie-Woltersom nooit werkelijk geaccepteerd.
Daarvoor was de liberale gezindheid in grote delen van het Nederlandse bedrijfsleven te groot. Maar Hirschfeld had nu wel het aan117
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spreekpunt waar hij overigens ook al voor de oorlog naar had uitgekeken. Hij dacht bij het opzetten van de Organisatie-Woltersom
dus niet alleen aan de bezetting maar ook aan de tijd daarna. Een
geordend bedrijfsleven zou goede diensten bewijzen in een periode van herstel en wederopbouw.66 Maar doorslaggevender was
zijn angst voor de overname van het departement van Handel en
Nijverheid door een Duitsgezinde secretaris-generaal. De Organisatie-Woltersom zou in dat geval de laatste verdedigingslinie zijn
voor een relatief onafhankelijk bedrijfsleven.67
Het kostte Hirschfeld zelf de grootste moeite het bedrijfsleven
in het gareel te houden. Naarmate de bezetting duurde nam het
gebrek aan discipline van de Nederlands bedrijven steeds ernstiger vormen aan. Steeds meer trad het eigen (bedrijfs)belang op de
voorgrond.68 Dat had ook te maken met het feit dat in het Nederlandse bedrijfsleven het klein- en middenbedrijf domineerde,
waardoor het prisoner’s dilemma hier sterker was dan in België,
waar het grootbedrijf domineerde. Nederlandse ondernemers vielen over elkaar heen om maar orders voor de vijand te mogen uitvoeren. De ordening van het bedrijfsleven stootte hier op haar ‘natuurlijke’ grenzen.
Het bleef dus schipperen tussen Duitse eisen en gebrek aan ordening van het Nederlandse bedrijfsleven. Het vertrouwen dat
Hirschfeld genoot bij de Duitse instanties vormde daarbij een bescherming; anderzijds moest dat vertrouwen wel steeds weer worden waargemaakt door concessies van zijn kant.
Tegen het eind van 1940 werd geleidelijk aan duidelijk dat het geduld van de Duitsers ten einde liep. Nederlandse organisaties werden verboden en de nazificering zette in. In november 1940 werd
joodse ambtenaren te verstaan gegeven dat ze niet langer welkom
waren in het Nederlandse overheidsapparaat.69 De secretarissengeneraal lieten weten het daar niet mee eens te zijn, maar ze voerden de maatregelen wel uit. Het ministerie van Economische Zaken bracht de ontslagen joodse ambtenaren onder bij ‘Bureau
Teppema’, een onderzoeksbureau dat vanaf november veel opdrachten kreeg van het ministerie. Deze vorm van outsourcing
waartoe om politiek-humanitaire redenen was besloten, hield
stand tot eind 1942, toen het voor de joden te gevaarlijk werd om
te blijven werken en voor G.J. Teppema om nog joden in dienst te
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hebben. Maar ook daarna probeerde Hirschfeld soms nog iets te
doen voor de joden die hij had moeten ontslaan.
Eén voorbeeld ter illustratie. Omdat er voor de oorlog tegenstellingen bestonden tussen de katholieke en de protestantse ambtenaren op het ministerie, was de jonge Meyer Keyzer vertegenwoordiger van het personeel van ez geworden omdat hij als jood
buiten die tweestrijd stond. Als personeelsvertegenwoordiger
voerde hij regelmatig overleg met Hirschfeld. Het klikte kennelijk
tussen de twee mannen, waarschijnlijk omdat ook Hirschfeld
zich niet veel gelegen liet liggen aan de ‘zuilgevoeligheden’. Ook
Keyzer werd op last van de Duitsers ontslagen en kwam eind 1940
bij Bureau Teppema te werken. In 1943 werd hij vervolgens door
Hirschfeld benaderd met de vraag of hij met zijn familie op de zogenoemde ‘Barneveldlijst’ geplaatst wilde worden. Dat was een
lijst van vooraanstaande joden die, althans voorlopig, niet voor deportatie in aanmerking zouden komen. De familie Keyzer wist de
oorlog te overleven.70
De eerste grote protestbeweging tegen het Duitse gezag en tegen de deportatie van joden vond plaats op 25 februari 1941. In
Amsterdam werd een staking uitgeroepen die was ingegeven
door onvrede over de werkverschaffing, maar die zou uitlopen op
een massaal protest tegen de deportatie van de joden uit Amsterdam.71 Hirschfeld probeerde een einde aan de staking te maken
en reisde naar Amsterdam voor overleg met het gemeentebestuur.72 Nadat de Duitsers met harde hand een eind gemaakt hadden aan de Februaristaking, probeerde hij de staking te bagatelliseren. Maar ook op zijn eigen departement had de staking haar
invloed gehad. Er heerste onder zijn ambtenaren grote verontwaardiging over de jodenvervolging en er was een werkonderbreking geweest. P. Kuin herinnert zich de heftige reactie van de
secretaris-generaal, die alle chefs van afdelingen en bureaus bijeenriep en ‘een donderrede gehouden heeft in de grote zaal van
het departement, waarin hij zei: “Hoe dit departement functioneert en reageert bepaal ik en alleen ik. Geen eigen oordelen en
geen acties zonder dat ik daar het sein toe geef. Begrijpt u dat
goed!”’ En dat was niet alleen maar om de Duitsers te laten zien
dat hij het departement onder controle had, want Hirschfeld had
vervolgens een van de afdelingshoofden, mr. Jan F. de Jong, die op
de dag van de donderrede afwezig was geweest, nog eens apart bij
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zich geroepen en deze op dezelfde manier toegesproken. ‘Dat was
niet voor de bühne en dat was ook niet nodig geweest,’ concludeert Kuin achteraf.73 Inmiddels was duidelijk dat aan Duitse kant
de gematigde nsdap’ers aan de verliezende hand waren. Een exponent van die stroming, dr. Wohltat, die bij de Nederlandsche
Bank als toezichthouder benoemd was, kon zijn opvattingen niet
doorzetten.74 Een teken dat zij hun invloed kwijtraakten was ook
dat de Deutsch-Niederländische Gesellschaft weinig invloed kon
uitoefenen op de bezettingsmacht.75
In maart 1941 wilden de Duitsers de deviezengrens opheffen,
waardoor de Nederlandse leveranciers gedwongen waren betaling
in Duitse marken te accepteren.76 Dat zou gezien de onevenwichtigheid van het handelsverkeer wel moeten leiden tot een opeenhoping van Duits geld aan Nederlandse kant.77 Het kwam neer op
een onvrijwillig en ongelimiteerd clearingkrediet, waarvan maar
afgewacht moest worden hoeveel het op termijn waard zou zijn.
Zou Duitsland de oorlog verliezen, dan zat Nederland opgescheept met een waardeloos tegoed. Om het tegoed niet al gelijk
torenhoog te laten oplopen vond er van Duitse kant ook een afroming plaats. Een gedeelte van de Duitse schuld werd tenietgedaan
op initiatief van de Duitsers zelf. Er werd een oorlogsheffing opgelegd en een bijdrage in de bezettingskosten verlangd.78 Trip verzette zich hevig tegen deze maatregelen, die neerkwamen op een
uitverkoop van Nederlands bezit. Zijn verzet mocht niet baten.
Nadat hij aanvankelijk nog had kunnen rekenen op steun van de
gevolmachtigde bij de Nederlandsche Bank, werd deze laatste medio februari volledig overstemd door Berlijn. Ook Hirschfelds
protest had geen effect. Zijn Duitse tegenspeler Fischböck steunde Berlijn. Met ingang van 1 april werd de deviezengrens opgeheven. De Nederlandse economie was nu aan een ongebreidelde
plundering blootgesteld. Daarom trad Trip af als president van de
Nederlandsche Bank en secretaris-generaal van Financiën.79 Hij
werd opgevolgd door de nsb’er Rost van Tonningen. Hirschfeld
kende Rost van Tonningen al van voor de oorlog. Hij had zelfs Colijn eens voorgesteld hem tot thesaurier-generaal te benoemen,
niet wetende dat Rost toen al nsb-lid was.80 Niet veel later had
Rost geprobeerd hem bij de nsdap-leiding zwart te maken. Hij behoorde tot de zogenoemde ss-vleugel binnen de nsb en was erop
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uit Mussert aan de kant te zetten.81 Hirschfeld vond hem een gevaarlijke ‘amok-loper’.82 Het idee om met deze Rost van Tonningen te moeten samenwerking was voor Hirschfeld weinig aantrekkelijk. Hij dacht eraan af te treden en legde dat voor aan Trip
en Snouck Hurgronje, aan Jongejan en Woltersom. Maar zij raadden hem aan te blijven, om te voorkomen dat het overheidsapparaat helemaal in nsb-handen zou komen.83 Ofschoon de verarming niet meer te keren viel, kon Hirschfeld nog wel opkomen
voor de instandhouding van de nationale productiecapaciteit en
de voedseldistributie. Maar daarvoor was de instandhouding van
het overheidsapparaat essentieel. Hij besloot aan te blijven om te
voorkomen dat Rost van Tonningen het departement van Economische Zaken in handen zou krijgen.
Een testcase voor Hirschfelds reputatie bij de Duitse bezettingsautoriteiten waren de herhaalde persoonlijke aanvallen van
Rost van Tonningen op zijn positie, die hun hoogtepunt bereikten
in september 1943, toen Rost van Tonningen de Duitsers wees op
Hirschfelds joodse afkomst.84 Hirschfeld beschikte echter over
het vertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven en stond daarmee borg voor een voortgaande productie. De Duitsers kozen uiteindelijk voor die zekerheid en lieten de nazificering van het bedrijfsleven, die Rost van Tonningen voorstelde, rusten. De nsb
bood hun onvoldoende garanties om de Nederlandse economie
gaande te houden. Na zijn nederlaag trok Rost van Tonningen
zich terug in de Nederlandsche Bank.85
Er zijn na maart 1941 nog twee momenten geweest waarop
Hirschfeld heeft overwogen ontslag te nemen. Het eerste was
eind 1942, toen de Duitsers opdracht gaven het overheidsapparaat
te evacueren.86 Met een mogelijke invasie in het vooruitzicht wilden ze het bestuursapparaat meer landinwaarts verplaatsen. Met
de spreiding van de departementen dreigde ook de coördinatie
onmogelijk te worden. Hirschfeld kon echter met redelijk succes
weerstand bieden aan de evacuatie van zijn eigen departement.
Een deel ervan is weliswaar naar Amersfoort vertrokken, maar de
kern is in Den Haag gebleven.
Tegenover de Duitsers heeft Hirschfeld ook nog met ontslag gedreigd toen zijn plaatsvervanger Van der Kooy uit zijn functie
dreigde te worden ontheven in verband met diens houding tijdens
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de april-meistakingen.87 Ten opzichte van zijn medewerkers was
Hirschfeld bijzonder loyaal; hij heeft zich diverse malen ingezet
om gevangenneming en vervolging van zijn ondergeschikten te
voorkomen dan wel ongedaan te maken. Succesvol is hij daarbij
niet altijd geweest, dat heeft hij ook zelf wel toegegeven.88
De nationale economie, die tot september 1941 een zekere bloei
doormaakte, waardoor de werkgelegenheid en het nationale inkomen aanvankelijk toenamen, nam vanaf de opheffing van de deviezengrens een wending ten kwade. Vanaf 1942 moest Hirschfeld
een voortdurend gevecht voeren tegen gedwongen leveranties van
consumptiegoederen, grondstoffen en arbeidskrachten aan Duitsland. Hirschfeld voerde die afmattende strijd allereerst met zijn
Duitse tegenspeler Fischböck en in toenemende mate ook met de
Duitse toezichthouders (Bevollmächtigten) bij de rijksbureaus, die
hun orders direct van Speer uit Berlijn kregen.89 Hirschfeld
verloor daardoor steeds meer greep op de organisatie van het bedrijfsleven. Niet langer gaf hij de rijksbureaus opdrachten over het
gebruik van de schaarse grondstoffen, dat deden de Duitse Bevollmächtigten. Hirschfelds pogingen om de bevoegdheden van de
rijksbureaus over te hevelen naar de bedrijfsorganisaties, mislukten.90 Wel lukte het hem soms om in te spelen op de voortdurende
onenigheid aan Duitse kant.91 Hirschfeld had geen al te hoge pet
op van het Duitse organisatievermogen. Volgens hem was het
Duitse organisatietalent helemaal niet zo groot als veel Nederlanders dachten, maar was het veeleer zo dat het Duitse volk zich eenvoudig liet organiseren.92
De instandhouding van de voedseldistributie was bij uitstek een
Nederlands belang.93 Dat was ook de achtergrond van Hirschfelds
steun aan de door de Duitsers gewenste invoering van de zogenoemde ‘tweede distributiestamkaart’ in de zomer van 1943. De
invoering daarvan was om technische redenen wenselijk: er waren veel ongeldige stamkaarten in omloop, bijvoorbeeld van mensen die al overleden of naar Duitsland vertrokken waren. Ook waren er stamkaarten waarvoor wegens vermissing een duplicaat
was afgegeven, maar die gewoon in omloop bleven. Een sanering
van stamkaarten gaf de Duitsers echter ook de mogelijkheid de
bevolking beter ‘in kaart te brengen’ en ervoor te zorgen dat on122

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 123

derduikers geen voedsel meer konden krijgen. Na lange aarzeling
en niet dan nadat hij van H.A. Rauter de verzekering had gekregen dat de uitgifte van nieuwe stamkaarten niet gebruikt zou worden om onderduikers op te sporen, besloot Hirschfeld uiteindelijk, in december 1943, deze verordening te tekenen. Hij deed dat
niet alleen op basis van de genoemde toezegging van Rauter, maar
ook omdat inmiddels duidelijk geworden was dat de Arbeitseinsatz op zijn laatste benen liep: waar er in de maanden januari tot
augustus nog 17.000 arbeiders per maand naar Duitsland gestuurd werden, was dat aantal in december teruggelopen tot
2000. Hirschfeld ontdeed de nieuwe regeling weliswaar van enige gevaarlijke kanten, maar dat nam niet weg dat het verzet tegenmaatregelen moest nemen die mensenlevens kostten.94 Het invoeren van de tweede distributiestamkaart was zeer nadelig voor
de onderduikers en voor mensen die onderduikers in huis hadden. Louwes was om die reden van mening dat de voordelen van
een nieuwe stamkaart niet opwogen tegen de nadelen. Door de
verordening over de tweede distributiestamkaart te tekenen, verloor Hirschfeld het laatste restant van zijn reputatie bij het verzet.
Het is hem ook na de oorlog hoogst kwalijk genomen.
Achteraf – dat wil zeggen in mei 1944 – was het Hirschfeld gebleken dat hij door zijn ondergeschikte, S. de Hoo, die directeur
was van het Centraal Distributiekantoor en sympathiseerde met
het nationaalsocialisme, verkeerd was voorgelicht. De technische
noodzaak van de invoering van de tweede distributiestamkaart
was niet zo groot als Hirschfeld was voorgespiegeld. Hirschfeld
had De Hoo in mei 1944 wegens dronkenschap met ziekteverlof
gestuurd, maar het ingediende verzoek tot ontslag werd door Rauter geweigerd.95 Hirschfeld heeft nooit meer een woord met De
Hoo willen wisselen, maar de schuld op een ondergeschikte afschuiven was Hirschfeld te min. In zijn Herinneringen uit de bezettingstijd komt de naam van De Hoo niet voor.96 Zijn Herinneringen
waren dus diplomatiek geschreven, maar niet altijd met het doel
zichzelf vrij te pleiten
Aan de regering in Londen liet Hirschfeld zich tijdens de bezetting
niets gelegen liggen. Hij ontving daarvan ook geen instructies. De
regering zat volgens hem te ver weg om een oordeel over zijn handelen te kunnen hebben en kwam pas na de oorlog weer aan bod.97
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Ondertussen handelde Hirschfeld niet alleen; naast de eerdergenoemde adviseurs ging hij ook regelmatig te rade bij de twee ouddiplomaten J.P. graaf van Limburg Stirum, voormalig gezant te
Berlijn, en jhr. O. van Nispen tot Sevenaer, met wie hij bevriend
was.98 In zijn Herinneringen schrijft Hirschfeld dat hij tijdens de
bezetting samen met De Graeff bijna ieder jaar met Pinksteren bij
Van Limburg Stirum op IJsselvliedt logeerde. ‘Het waren vrijwel
de enige dagen dat ik vrij was van de dagelijkse ambtelijke beslommeringen. Van hun zijde ontving ik veel morele steun, zowel gedurende als na de bezetting.’ Hirschfeld vond het ‘een verademing
om met deze mannen te kunnen praten, alleen met een onafhankelijk oordeel zonder persoonlijke belangen’.99 Hoewel Hirschfelds naam niet in het gastenboek van het landgoed IJsselvliedt
voorkomt, is er weinig reden om aan deze mededeling te twijfelen.100 Het is immers heel aannemelijk dat Hirschfeld uit veiligheidsoverwegingen het gastenboek op IJsselvliedt niet tekende.
Zeker is dat Hirschfeld het oordeel van deze oude diplomaten, die
niet meer aan het actieve ambtelijke of zakenleven deelnamen,
zeer op prijs stelde.
Toen hem in 1943 ter ore kwam dat de regering in Londen maar
matig te spreken was over zijn functioneren legde hij zich daar
schouderophalend bij neer. Het oordeel was gebaseerd op een
rapport opgesteld door jhr. L.H.N. Bosch, ridder van Rosenthal, de
in april 1941 ontslagen commissaris van de koningin in de provincie Utrecht. Hirschfeld werd daarin omschreven als ‘een mysterieuze figuur’ en als ‘een opportunist van de eerste rang’. Ontslag
werd echter niet aanbevolen. ‘Het ware een slag in de lucht.’101
Het rapport viel Hirschfeld nog alleszins mee.102 Hij wist waarschijnlijk niet dat de Londense inlichtingendienst een rapport
over hem had samengesteld met een nog veel negatiever oordeel:
men vond hem ronduit onbetrouwbaar.103
De tweede grote crisis na de Februaristaking waar Hirschfeld
mee te maken kreeg waren de april-meistakingen van 1943.104
Achtergrond was de groeiende ontevredenheid over de steeds harder wordende bezettingspolitiek; directe aanleiding het Duitse
voornemen Nederlandse soldaten terug te voeren in krijgsgevangenschap. Ook bij deze stakingsgolf, in het oosten en het zuiden
van het land, hield Hirschfeld vast aan zijn oorspronkelijke doelstellingen: instandhouding van de productie en instandhouding
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van de voedselvoorziening. Hij deed er alles aan om de staking te
beëindigen. Bijzonder was dat hij deze keer opnieuw te maken
kreeg met een werkonderbreking op zijn eigen departement.105
Dat gaf een extra dimensie aan zijn pogingen de productie weer op
gang te brengen en de stakers voor Duitse represailles te behoeden. Uitermate hachelijk waren zijn pogingen de Limburgse mijnwerkers weer aan het werk te krijgen. Daar verlangden de Duitsers
niet alleen dat de productie onmiddellijk zou worden hervat, maar
ook dat de mijndirecties lijsten van stakers zouden overleggen. Een
opdracht die het gevaar van standrechtelijke executies in zich
droeg. Hirschfeld moest al zijn gewicht in de schaal werpen om de
mijndirecties zover te krijgen. Hij toonde zich daarbij een koelbloedig onderhandelaar. Zo trad hij met succes op voor de ter dood
veroordeelde mijndirecteuren die geweigerd hadden de namenlijsten van stakende mijnwerkers te overleggen. Tegen Rauter zei hij
toen: ‘Wat wilt u: lijken of kolen?’106 Een dergelijk optreden was natuurlijk niet zonder risico. ‘De Duitsers waren wild en nerveus tegelijk,’ aldus Hirschfeld, en dat kon men in Limburg en ook elders
beamen.107 De stakingen eisten ettelijke slachtoffers. Maar Hirschfeld kreeg gelijk met zijn stelling dat het inleveren van de lijsten
niet gelijkstond met een uitlevering aan het vuurpeleton. Hij slaagde er ook in zijn eigen ambtenaren voor vervolging en ontslag te
behoeden. Maar van een adequate bescherming tegen Duitse terreur was geen sprake meer.
Van een andere orde, maar zeker zo belangrijk, was Hirschfelds optreden in de zogenoemde Liese-Aktion. Liese was een Duitse functionaris die eind 1944 opdracht kreeg zo veel mogelijk arbeidskrachten uit Nederland weg te voeren.108 Daarbij werd ook
een beroep gedaan op de Nederlandse overheid. Er zou daarvoor
een registratie moeten plaatsvinden. Daarover ontstond grote
onenigheid in Nederlandse gelederen. Hirschfeld vond dat aan
een medewerking tot op zekere hoogte niet te ontkomen viel, omdat de Duitsers anders hun toevlucht zouden nemen tot de methode van razzia’s, hetgeen tot een nog grotere ontwrichting van
de samenleving zou leiden. Het zou iedereen, ook degenen die op
cruciale posities in de samenleving werkzaam waren en die bij
een ordelijke gang van zaken zeker voor een vrijstelling in aanmerking kwamen, ertoe kunnen brengen onder te duiken. De razzia van Rotterdam op 10 november 1944, waarbij in één klap ruim
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50.000 mannen waren opgepakt en weggevoerd, liet zien tot welke
chaotische toestanden dat zou leiden.109 Het verzet was van mening dat de Duitse terreur aan alle orde al een eind had gemaakt.
De regering in Londen koos de kant van het verzet en verbood
overheidsdienaren medewerking te verlenen.110 Het zou als collaboratie worden beschouwd. Hirschfeld had daar echter geen
boodschap aan. In overleg met de ondernemers was hij inmiddels
tot de conclusie gekomen dat uit een regeling voldoende vrijstellingen gehaald konden worden om althans de voedselvoorziening
voor een ineenstorting te behoeden. Dat gaf voor hem de doorslag. Uiteindelijk is echter van de hele operatie niets meer terechtgekomen, niet zozeer vanwege de Nederlandse weerstand als wel
omdat aan Duitse zijde het benodigde organisatievermogen inmiddels ontbrak. Daarbij kwam dat Liese ook in eigen gelederen
op tegenwerking stuitte. Zijn voorstel werd als een te grote belasting beschouwd voor wat er nog over was van het bezettingsapparaat.111 Niettemin heeft de Liese-Aktion veel tweespalt gebracht in
Nederlandse gelederen en – mede daardoor – veel van Hirschfelds aandacht opgeëist.
In de steeds slechter wordende situatie na de stakingen van
april-mei 1943 bleven de instandhouding van de productie en de
instandhouding van de voedselvoorziening vooropstaan. De eerste verdichtte zich tot de doelstelling: binding van de arbeiders
aan de bedrijven, de tweede tot het op gang houden van het voedseltransport en de voedseldistributie. Werklozen waren tijdens de
bezetting in beginsel vogelvrij; hun uitzending naar Duitsland
werd eerder bevorderd dan voorkomen.112 Andere arbeiders werden al naar gelang hun betekenis voor het Nederlandse productieapparaat en de voedselvoorziening door de overheid in bescherming genomen.113 De vordering van arbeidskrachten bracht
Hirschfeld meer dan voorheen in contact met het ministerie van
Sociale Zaken. Ambtenaren van werkloos geworden departementen als Buitenlandse Zaken en Koloniën werden zoveel mogelijk
elders ingeschakeld. Ook bij zijn pogingen om het afvoeren van
Nederlandse arbeiders naar Duitsland te voorkomen had Hirschfeld net als bij de inbeslagname van voorraden te kampen met inconsistenties aan Duitse kant. Dat betekende dat er voortdurend
een grote onzekerheid heerste over gemaakte afspraken en getroffen regelingen.
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Hirschfeld zette zich in voor een ontslagverbod en een wachtgeldregeling. Hij kreeg in de tweede helft van 1944 toestemming
van de Duitsers om over te gaan tot een subsidiëring van de tot
stilstand gekomen bedrijven. Het benodigde geld kwam uit de
staatskas114 en de Nederlandse overheid moest zich daarvoor diep
in de schulden steken. Hirschfeld wilde hiertoe met name met het
oog op de situatie na de oorlog toch overgaan. Het zou zich dubbel en dwars terugbetalen als men dan tot een snel herstel van de
productie kon komen en als voorkomen kon worden ‘dat de arbeiders, vervreemd van hun oorspronkelijk bestaan, bij zouden dragen aan de voortdurende en steeds verdergaande ontwrichting
van het maatschappelijk leven’. Langdurige werkloosheid zou volgens Hirschfeld ‘ongewenste socialisatieverschijnselen’ oproepen.115 De steunverlening aan het bedrijfsleven was dus een belangrijk onderdeel van zijn pogingen de maatschappelijke orde te
bewaren. Hij kreeg hiervoor ook medewerking van de Duitsers.
Het op drift raken van de arbeidersmassa stond ook hun als een
schrikbeeld voor ogen.116
Zijn doelstellingen kwamen met name onder grote druk te staan
toen de regering in Londen besloot een algemene spoorwegstaking uit te roepen. Dat gebeurde in september 1944 ten tijde van
de ‘Slag om Arnhem’, toen de dagen van de bezetter geteld leken.
Hirschfeld was niet gelukkig met de oproep,117 die volgens hem
getuigde van weinig inzicht in de nijpende situatie waarin de
voedselvoorziening zich bevond. Maar hij weigerde deze keer een
oproep te ondertekenen waarin de spoorwegstakers werden aangespoord weer aan het werk te gaan. Hij waarschuwde SeyssInquart dat de gevolgen van een stopzetten van de voedseltoevoer
naar het westen van Nederland, als represaille voor de spoorwegstaking, geheel voor zijn rekening waren. De bezettingsautoriteiten gingen daar, eind september, toch toe over. Hirschfeld zou
hierover voor het Neurenbergse tribunaal in juni 1946 een verklaring afleggen die voor Seyss-Inquart zeer belastend was.118
Hirschfeld probeerde, samen met de regeringscommissaris
voor de Voedselvoorziening S.L. Louwes, op alle mogelijke manieren de voedsel- en energievoorziening op gang te houden. Hirschfeld en Louwes hadden daarbij niet alleen te kampen met Duitse
tegenwerking, maar ook met desintegratieverschijnselen in de ei127
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gen Nederlandse gelederen. Iedereen, de burgemeesters van de
grote steden voorop, dreigde op eigen houtje de voedselvoorziening ter hand te nemen.119 Hirschfeld en Louwes bestreden dit
‘particularisme’ met harde hand. Zij probeerden althans een minimumniveau voor iedereen te garanderen. Daartoe trokken zij
het transportwezen naar zich toe. Nu de verbindingen over land
door de spoorwegstaking en de daaropvolgende Duitse vorderingen van vervoersmiddelen gedecimeerd waren, diende het transport over water, in het bijzonder over het IJsselmeer, zich als enige alternatief aan. Louwes en Hirschfeld gingen daarom over tot
de oprichting van een Centrale Reederij voor de Voedselvoorziening, die op 5 december te Amsterdam plaatsvond.120 Hirschfeld
eiste van de Duitse bezettingsmacht de toezegging dat de schepen
die onder de vlag van de Centrale Reederij voeren niet gevorderd
zouden worden en evenmin gedwongen zouden zijn andere dan
voedselvoorraden te vervoeren. Met de in dat kader ingezette schepen kon het voorzieningenniveau in het westen van het land op
een minimaal peil worden gehandhaafd. Voedselgebrek en hongersnood konden niet worden voorkomen; wel dat die hongersnood nog rampzaliger omvang aan zou nemen.121 De inspanningen van Louwes en Hirschfeld leidden al voor de kerstdagen tot
een verdrievoudiging van de voedselaanvoer over het IJsselmeer.
Daarna zorgde de invallende vorst voor een terugval tot het oude
niveau. Pas in de tweede week van februari kwam de voedseltoevoer weer op gang. Als de Centrale Reederij niet tot stand gekomen was, schreef Hirschfeld in 1946, dan zou de hongersnood in
het westen van het land nog groter geweest zijn dan hij al was en
‘de vraag mag zelfs gesteld worden, of de hongerdood niet massaal zou zijn opgetreden’.122 Latere onderzoekers, onder wie Trienekens en Klemann, hebben dat bevestigd.
Op 1 december 1944 zocht Seyss-Inquart contact met Hirschfeld
en op 14 december ontmoetten zij elkaar.123 Tot dan toe had hij
hem gemeden; waarschijnlijk om zich niet te compromitteren
aan Hirschfelds gedeeltelijk joodse afkomst. Hirschfeld en SeyssInquart hadden een drie uur durend gesprek onder vier ogen. In
dat gesprek kwamen zowel de voedselvoorziening, de spoorwegstaking, de razzia’s ten behoeve van de arbeidsinzet als de militaire situatie aan de orde. Daarover spraken de twee uitvoerig, waar128
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bij Seyss-Inquart uit leek te zijn op een neutralisering van het bezette gebied van Nederland in de laatste fase van de oorlog. De volgende dag was er een vergadering met Seyss-Inquart in grotere
kring, waaraan behalve Hirschfeld ook Louwes deelnam. ‘Deze
besprekingen,’ schrijft Hirschfeld, ‘deden mij […] besluiten weer
eens een bijeenkomst te beleggen met mrs. Jongejan, Snouck
Hurgronje, Trip en Woltersom.’124 Deze groep van intimi was
evenals Hirschfeld overtuigd van het belang van de suggestie van
Seyss-Inquart om Nederland te ‘neutraliseren’. Er volgde een
nieuwe bespreking op zondagmorgen 7 januari, waarin SeyssInquart Hirschfeld toestemming gaf het voorstel over te brengen
aan Nederlandse gezagsdragers, maar daarbij mocht niet de
naam van Seyss-Inquart genoemd worden. In samenspraak met
bovengenoemde adviseurs werd besloten dat Snouck Hurgronje
en Trip contact zouden moeten opnemen met het College van Vertrouwensmannen, die op hun beurt de regering op de hoogte zouden brengen. Maar dat zou uiteindelijk niet gebeuren.125
Op de avond van 2 april 1945, tweede paasdag, zocht SeyssInquart opnieuw contact met Hirschfeld. Seyss-Inquart was die
dag uit Duitsland teruggekeerd en had instructies het westen van
Nederland onder water te zetten als de geallieerden verder zouden
oprukken.126 Om dat te voorkomen stelde Seyss-Inquart geheime
onderhandelingen voor. Hirschfeld wilde eveneens voorkomen
dat het einde van de oorlog op Nederlands grondgebied zou worden uitgevochten. Beiden vreesden voor een vergroting van de
chaos. Daar zouden, daar waren ze het over eens, alleen de communisten van profiteren. Een spoedig einde aan de oorlog kon
bovendien voorkomen dat Moskou al te diep in Duitsland zou
penetreren. Deze overwegingen brachten Hirschfeld ertoe om,
via Snouck Hurgronje en Trip, het College van Vertrouwensmannen, dat in feite de politieke leiding had in nog het bezette deel
van Nederland, te informeren over het aanbod van Seyss-Inquart.
Op 12 april kwam een gesprek met Seyss-Inquart ook daadwerkelijk tot stand. Van de zijde van de vertrouwensmannen werd het
gevoerd door A.J.Th. Van der Vlugt, consul-generaal van Finland,
en P.J. Six, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten; het
resulteerde in indirect overleg tussen de Duitse autoriteiten en de
Nederlandse regering, die inmiddels in het bevrijde zuiden was
gearriveerd. Maar deze geheime besprekingen leidden tot een ver129
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trouwensbreuk tussen de vertrouwensmannen en vertegenwoordigers van het verzet. De laatsten stuurden op 21 april zonder verder overleg een telegram naar prins Bernhard, H.M. de Koningin
en de minister-president waarin zij ‘[e]lken vorm van onderhandeling, die niet onmiddellijke capitulatie beoogt’ afwezen. De vertegenwoordigers van het verzet waren zeer verontwaardigd, want
elke vorm van compromis zou de indruk kunnen wekken ‘dat er
dus toch wel met de Duitschers te praten valt en dat in laatste instantie niet zij die het verzet pleegden, maar zij die de politiek
voorstonden van praten met de vijand gelijk kregen’.127 Op hun
beurt stuurden de vertrouwensmannen een telegram waarin zij
het telegram van de verzetsorganisaties tegenspraken. Het leidde
tot verhitte debatten tussen verzetsmensen en vertrouwensmannen. De gereformeerde verzetsman J.A.H.J.S. Bruins Slot ‘was
door het dolle heen’ en op 27 april schreef W. Schermerhorn, de
toekomstige minister-president, in het verzetsblad Je Maintiendrai, dat de vertrouwensmannen geheel ten onrechte geloof gehecht hadden ‘aan het woord van een mof’. ‘Gij allen, die dezen
weg bent opgegaan, wat hebt gij nog tegen lieden als Hirschfeld
en zijn trawanten?’128 De toon van het debat voorspelde niet veel
goeds voor de positie van Hirschfeld na de bevrijding.
In hoeverre was Hirschfeld er nu in geslaagd zijn eigen doelstellingen te bereiken? Hij had zich met succes verzet tegen wat de
Duitsers noemden de ‘vervlechting’ van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven.129 Door middel van een deelname van Duits kapitaal in Nederlandse bedrijven hadden zij meer greep willen krijgen op de Nederlandse economie. Het verzet hiertegen vanuit het
departement van Handel en Nijverheid was sterk geweest. Er is
uiteindelijk ook weinig van terechtgekomen. Een uitzondering
vormden de joodse bedrijven: daar had Hirschfeld weinig voor
kunnen doen.130 De joden vormden onder de Duitse bezetting in
veel opzichten een trieste uitzondering. Deze minderheidsgroep
was niet essentieel voor de productie, noch voor de voedselvoorziening, en ook niet voor de instandhouding van het overheidsapparaat. Er voltrok zich al heel snel een scheiding tussen joden en
niet-joden, waarbij de joden in de praktijk niet op de bescherming
van de Nederlandse overheid konden rekenen.131 Hirschfeld had
zich neergelegd bij de verwijdering van joden uit de ministeries
130
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en daaraan meegewerkt. Op 25 november 1940 schreef hij Louwes een ambtelijke brief: ‘Hierbij doe ik u toekomen afschrift van
een circulaire van den Rijkscommissaris […] betreffende verwijdering van joden uit den openbare dienst. Ingevolge de circulaire
moeten van hun functie worden ontheven personen die afstammen van meer dan twee grootouders, die tot de joodsche geloofsgemeenschap behooren, of hebben behoord […]. Ik verzoek u tot
de arbeidscontractanten bij het Rijksbureau van voedselvoorziening in Oorlogstijd en daaronder ressorteerende diensten, die ingevolge het vorenstaande van hun functie moeten worden ontheven, ten spoedigste een schrijven te richten, waarvan een model
hierbij gaat.’132 Hirschfeld had, in de woorden van Loe de Jong,
‘zijn hart gesloten voor het Joodse leed’.133
De verarming van de rest van de bevolking was intussen gigantisch geweest.134 Vanaf 1943 werden geen duurzame consumptiegoederen meer geproduceerd en de productie lag in mei 1945 nagenoeg stil. Het wegvoeren van kapitaalgoederen was tegengegaan,
maar niet voorkomen. Waar het gebeurd was, was het wel zoveel
mogelijk bijgehouden, opdat ze na de oorlog teruggevorderd konden worden, dan wel alsnog in rekening gebracht.135 Op monetair
gebied was sprake van een grote ontwrichting. Johan de Vries
spreekt van een ‘verwording van de monetair-financiële sector’ en
‘een sterke inflatoire druk als gevolg van een omvangrijke zwevende koopkracht’.136 Maar toch kon er niet gesproken worden van een
totale chaos. Er bestond een zwarte markt, maar Hirschfeld ging er
prat op dat hij de prijzen en de verdeling van goederen redelijk in de
hand had weten te houden.137 Hij had daarvoor wel moeten meewerken aan draconische maatregelen zoals de instelling van een
concentratiekamp voor zwarthandelaren.138 Hij was er trots op dat
hij zijn departementen relatief vrij van nationaalsocialisten had weten te houden. Het apparaat kon zo na de oorlog verder functioneren. Dat was goed voor de continuïteit.139 Hirschfeld zei het ten
overstaan van de parlementaire enquêtecommissie, in 1955, zo: ‘We
hebben toen een tijd beleefd waarin geen gas en electriciteit, geen
kolen of vervoersmogelijkheden aanwezig waren, zonder voedsel
en alle mogelijke andere levensbehoeften en waarbij toch alle maatschappelijke groeperingen in stand zijn gebleven. Dat is geen toeval
geweest, dat is bewust gedaan.’140
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Hirschfeld moest in de jaren 1940-1945 niet alleen zorgen voor
de instandhouding van de natie, hij moest ook zorgen voor zijn
eigen veiligheid. En niet alleen omdat in 1944 bij Engelse bombardementen op het Bezuidenhout zijn departement maar ook
zijn eigen huis aan de Juliana van Stolberglaan werd beschadigd.141 Zijn joodse afkomst hing als een zwaard van Damocles
boven zijn hoofd. Het kon te allen tijde tegen hem gebruikt worden, zoals het optreden van Rost van Tonningen had laten zien.
Hoe reëel het gevaar was bleek uit de moord op F.V. Valstar, regeringscommissaris voor de Groenten-, Fruit- en Sierteelt, een goede bekende van Hirschfeld.142 Valstar werd omgebracht na een
nauwelijks verholen oproep van Rost van Tonningen daartoe.143
Een ander voorbeeld van een wraakoefening van Duitse zijde
met dodelijke afloop was de arrestatie van de hoofdambtenaar
die onder Louwes werkte, mej. E.W. (Dien) Louwes. Zij was in
augustus 1944 opgepakt nadat een protestbrief van Louwes gericht aan de Duitse bezetters was uitgelekt en in de illegale pers
was gepubliceerd. Maar wat haar door de Duitse autoriteiten persoonlijk kwalijk genomen werd was het verzet tegen de draconische maatregelen die de bezetter eiste ter bestrijding van de
zwarte handel.144 Dien Hoetink werd opgesloten in de strafgevangenis in Scheveningen en via het concentratiekamp Vught
naar het vrouwenkamp Ravensbrück afgevoerd, waar ze in februari 1945 zou sterven. Een poging van Hirschfeld om haar vrij
te krijgen mislukte, hetgeen door hem als ‘een groot drama’ werd
beschouwd. Voor de parlementaire enquêtecommissie verklaarde hij dat hij wist dat sommige hoge ambtenaren bepaalde maatregelen van de bezetter saboteerden:
Wij hebben wel eens gezegd: Ga je gang maar, wij zullen je
wel dekken, maar vertel ons niet precies hoe je het doet, want
het is voor ons gemakkelijker, als wij niet precies weten hoe
het in elkaar zit. Dat is op velerlei gebied gebeurd. Er waren
mensen, die daarin plezier hadden en die daarmee een groot
risico hebben genomen. Verschillende mensen zijn voor
dergelijke werkzaamheden gearresteerd. Eén van degenen,
die zich op dit gebied speciaal verdienstelijk hebben gemaakt, was mejuffrouw Hoetink […].145
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In het vertrouwelijke gesprek op 2 april 1945 had Hirschfeld
Seyss-Inquart op de man af gevraagd of hij ooit gevaar gelopen
had. Hij had vernomen dat er plannen bestaan hadden of nog bestonden om hem ‘niet levend in geallieerde handen te laten vallen’. Dat bleek inderdaad het geval geweest. In 1943 had de sd
voorgesteld Hirschfeld wegens klaarblijkelijke verbindingen met
het verzet te arresteren. Maar Rauter had dat geweigerd omdat hij
het bewijs onvoldoende achtte. Hirschfeld werd door SeyssInquart dus in zijn vermoedens bevestigd, maar, zo stelde de laatste: ‘Uw zenuwen zijn goed geweest.’146 Daarnaast had Hirschfeld de zorg voor zijn vader, die zich, op advies van zijn zoon, niet
als jood had aangemeld en de oorlog overleefde. Verder waren er
bedreigingen vanuit het verzet. In de ondergrondse pers werd hij
uitgemaakt voor een ‘ere-ariër’, een ‘handlanger van Rauter’ en
een ‘collaborateur eerste klas’.147 Ten tijde van de Liese-Aktion
werden er voorbereidingen getroffen om een knokploeg op de vertegenwoordiger van de ondernemers, D.U. Stikker, af te sturen.148
Tot slot was er het gevaar dat dreigde tijdens de overgangsperiode
onmiddellijk na de capitulatie van Duitsland. Kaag waarschuwde
hem in augustus 1944 voor een ‘uitermate kritieke situatie ten
aanzien van zijn persoon’.149 Hirschfeld nam dan ook al vroeg
zijn verdediging ter hand. Van zijn contact met de vertrouwensmannen maakte hij gebruik om de overdracht van zijn bevoegdheden te regelen. De vertrouwensmannen hadden in augustus
1944 besloten de nog functionerende departementshoofden onmiddellijk na de bevrijding te ‘staken’, dat wilde zeggen: op nonactief te stellen.
Zijn beoogde opvolger werd ir. F.Q. den Hollander, die tot 1943
directeur van de Artillerie-Inrichtingen geweest was, onder druk
van de Duitsers op non-actief was gesteld en op verzoek van
Hirschfeld was benoemd tot voorzitter van de Hoofdgroep Industrie van Economische Zaken. De vertrouwensmannen hadden
Den Hollander een ‘stakingsbevel’ gegeven dat hij Hirschfeld op
de dag van de bevrijding zou moeten overhandigen. Maar toen
Hirschfeld op 5 mei zelf zijn ontslag indiende en aan Den Hollander de ‘sleutel’ van zijn ministerie overhandigde, besloot deze ervan af te zien de ontslagbrief te overhandigen.150 De vertrouwensmannen accepteerden deze gang van zaken151 en dat leidde ertoe
dat Hirschfeld op maandag 7 mei zijn departement, na een dank133
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woord aan zijn medewerkers, ‘officieel’ kon overdragen aan ir. Den
Hollander.152 Op 13 mei kreeg hij echter alsnog een stakingsbevel
uitgereikt, afkomstig van het hoofd van het Militair Gezag, generaal Kruls.153 De regering had zich er niet bij neer willen leggen dat
Hirschfeld eigener beweging zijn functie ter beschikking had gesteld. Ze had besloten te handelen conform haar eigen voornemens. De vertrouwensmannen werden overruled en Hirschfeld
was woedend.154 Hirschfelds plaatsvervanger, T.P. van der Kooy,
weigerde onder die omstandigheden zijn werk voort te zetten. Hij
wilde zijn chef geen ‘ezelstrap’ geven.155
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5
Gezuiverd van bijna alle blaam
(mei 1945-december 1946)

Vanaf 7 mei 1945 kon Hirschfeld genieten van een welverdiende
rustperiode. Else en hij hadden vanaf het moment dat zijn huis
aan de Waalsdorperweg was beschadigd door de bombardementen op de nabijgelegen Alexanderkazerne, in 1944, bij hun ouders
aan de Juliana van Stolberglaan 97 gewoond. Na de bevrijding verhuisden ze naar de Benoordenhoutseweg 70, waar Hirschfeld tot
zijn dood in 1961 zou blijven wonen. De verhuizing van Hans en
Else naar de Benoordenhoutseweg leidde niet tot een scheiding
van hun ouders, want in september 1945 betrokken Max en Clara
een flat in dezelfde portiek.1
Hirschfeld had nu ook meer gelegenheid om zijn vriendin ‘Jopie’ van Panhuys te bezoeken. Johanna Maria van Panhuys (geboren Van Muijen) had in en na de Eerste Wereldoorlog verkeerd in
de kring van Leidse corpsstudenten die haar de bijnaam ‘Leidse
Jopie’ gaven, omdat zij altijd beschikbaar was als een van de heren
een partner nodig had voor een galafeest. In Leiden had zij zich
verloofd met jhr. Joan Aemilius Abraham van Panhuys. Het paar
trouwde op 10 februari 1921 in Vera Cruz, maar haar sprookjeshuwelijk met de adellijke carrièrediplomaat was van korte duur. Het
huwelijk werd ontbonden op 24 september 1924; ze was toen pas
29 jaar.2 Na haar echtscheiding zette ze het leven zoals ze dat voor
haar huwelijk had geleefd nog geruime tijd voort. Wanneer zij
Hirschfeld voor het eerst ontmoet heeft is onduidelijk, maar het is
heel goed mogelijk dat de eerste ontmoeting al voor de bezetting
plaatsvond. Of hij haar ooit als partner heeft meegenomen naar
een galafeest is zeer de vraag, maar voor Hirschfeld was Jopie zijn
vriendin, die hij minstens één keer per week bezocht. De woensdagavond was altijd voor Jopie. Hirschfelds persoonlijk secretaris,
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Ernst van der Beugel, herinnerde zich vele jaren later dat Hirschfeld op die woensdagmiddagen altijd precies op tijd het ministerie
verliet. Hij was dan ‘een beetje zenuwachtig en gejaagd’ en gedroeg zich als een verliefde jongeman.3 Hoewel Else Hirschfeld
met hem mee verhuisde naar de Benoordenhoutseweg en zij hem
bij officiële en ook bij meer intieme diners als partner vergezelde,
was Jopie van Panhuys Hirschfelds vaste vriendin die ook in familiekring als zodanig bekendstond.
Na het bombardement op het Bezuidenhout, op 3 maart 1945, ontstond brand in de nabijgelegen woningen, waarbij ook het huis van
Max en Clara op de Juliana van Stolberglaan getroffen werd. Hans
en Else waren daar gedurende de moeilijke maanden van de hongerwinter ingetrokken om stookkosten te besparen. In zijn oorlogsdagboek noteert Hirschfeld alleen maar: ‘Op Zondag 4 maart
bleek dat de huizen tussen de van Imhoffstraat en de Jacob Mosselstraat zijn gespaard gebleven, als enige in de buurt. […] Het ouderlijk huis was onbewoonbaar geworden. De nacht brachten wij door
op de Tollenskade 21 in Voorburg.’4 Dat was het adres van zijn
vriendin Jopie van Panhuys. Hoe lang zij daar zijn gebleven is niet
met zekerheid te zeggen. Het is goed denkbaar dat de hele familie
Hirschfeld na 4 maart in de woning van Hans en Else op de Waalsdorperweg is getrokken. Duidelijk is in ieder geval dat Jopie van
Panhuys door de familie was geaccepteerd als de vriendin van
Hans. Hirschfelds nichtje Els herinnert zich nog goed dat ze na de
oorlog als kind met haar vader en oom Hans door Jopie ontvangen
werd en dat ze van die ‘geheimzinnige tante een hele doos bonbons kreeg’.5
Toen Hirschfeld in het najaar van 1951 in Parijs een hartaanval
kreeg werd, op zijn verzoek, eerst Else Hirschfeld naar Parijs overgevlogen, op de voet – maar per trein – gevolgd door Jopie van
Panhuys. Minder dan een halfjaar na Hirschfelds dood, in november 1961, hertrouwde Jopie – op 10 april 1962 – met Cornelis
Henri van Rijckevorsel. Zij was toen 68 jaar.
In de oorlogsjaren had Hirschfeld ook een verhouding gehad
met een aangetrouwd – en ook weer gescheiden – familielid van
minister J.A.M. van Buuren. Hirschfeld kende Van Buuren uit Batavia, waar deze hoofd van het havenwezen was en in Weltevreden
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bij hem om de hoek woonde. In het vierde kabinet-Colijn was Van
Buuren korte tijd minister van Waterstaat. Deze mevrouw Van
Buuren was van Duitse afkomst. P. Kuin schrijft aan Joggli Meihuizen dat ‘het in Haagse kringen een publiek geheim was dat
mevrouw Van Buuren […] Hirschfelds maîtresse was. Ik kende
haar, zij was een poos lang op Economische Zaken mijn secretaresse geweest, in 1939-1941. Zij werd algauw de vriendin van een
ongetrouwde collega en heeft het na mijn vertrek kennelijk hogerop gezocht.’6 Van deze mevrouw Van Buuren wordt na de oorlog
echter niets meer vernomen.
De bevrijding van heel Nederland maakte een eind aan het derde,
Londense, kabinet-Gerbrandy met ministers als G.W.M. Huysmans (rksp, Financiën) en J.H. Gispen (arp, Handel, Nijverheid
en Landbouw), in wie Hirschfeld wel vertrouwen had. ‘Beide
mannen kennen de positie van het bezette gebied goed en wel niet
van de illegale kant,’ schreef hij in zijn dagboek.7 Medio juni
kwam er echter een heel nieuw kabinet-Schermerhorn-Drees.
Daarin werd de socialist H. Vos minister van Handel en Nijverheid en de socialist S.L. Mansholt minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Hirschfeld kreeg nu dus met twee sociaaldemocratische ministers te maken die bovendien nauwe
banden met het verzet hadden gehad. Daarbij kwam dat premier
Schermerhorn zich, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, ook al niet gunstig over hem had uitgelaten. Alleen Drees
had hem, als lid van het College van Vertrouwensmannen, het
voordeel van de twijfel gegeven. Het was duidelijk dat de politieke
conjunctuur Hirschfeld niet gunstig gezind was.
Minister Vos besloot in augustus 1945 tot de instelling van een
commissie die het beleid van Hirschfeld, en dat van H.L. Woltersom, S.L. Louwes, B.J.M. van Spaendonck en H.G. Hey, aan een
onderzoek moest onderwerpen.8 Vos deed voor de beoordeling van
Hirschfeld een beroep op vooroorlogse coryfeeën. Eerst benaderde
hij Heldring met het verzoek de commissie voor te zitten, maar
deze bedankte voor de eer en zei hiervoor geen tijd te hebben. Hij
stelde F.H. Fentener van Vlissingen voor, maar noemde ook de namen van de Twentse industrieel Joan Gelderman en de ‘hoogstaande rechtskundigen’ jhr. mr. W.M. de Brauw en prof. jhr. mr. W.J.M.
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van Eysinga.9 Wat Vos bewoog de eerste suggestie van Heldring
over te nemen is niet duidelijk. Vos heeft zich waarschijnlijk laten
leiden door het feit dat Fentener van Vlissingen beter dan wie ook
wist welke eisen er aan Hirschfeld waren gesteld. Hij stond qua opvattingen niet ver van Hirschfeld af, maar was beslist niet met hem
bevriend. Daarmee meende Vos, en ook Schermerhorn,10 de mogelijke kritiek dat hij Hirschfeld liet beoordelen door zijn politieke
vijanden te ondervangen. Toch was de keuze achteraf geen gelukkige. Immers, ook Fentener van Vlissingen had zich ten opzichte
van de bezetter zeer coöperatief opgesteld. Door de Russen én door
de Amerikanen werd Van Vlissingen daarom als een economische
collaborateur beschouwd.11 In Washington werd hij gezien als iemand die gezuiverd moest worden.12 Kuin vertelt hoe Hirschfeld
aan het begin van het verhoor gezegd zou hebben: ‘Mijnheer de
voorzitter, mag ik eerst even opmerken dat het maar een kwestie
van toeval is dat U aan die kant van de tafel zit en ik aan deze? Het
had ook andersom kunnen zijn.’ Daar werd in ambtelijke kring besmuikt om gelachen.13 Bovendien had Van Vlissingen, samen met
oud-minister F.E. Posthuma, in 1933 minister Verschuur verzocht
om Hirschfeld niet meer voor onderhandelingen naar Berlijn te
sturen wegens zijn joodse afkomst. Hirschfeld zou hem hier tijdens het onderzoek ook nog fijntjes aan herinneren, toen een van
de commissieleden hem vroeg of Hirschfeld ooit last had gehad
van zijn joodse afkomst. Hij antwoordde: ‘Ik heb daar bij de Duitsers nooit last van gehad. Wel is, toen mijn benoeming tot chef onderhandelaar over het Nederlands-Duitse handelsverkeer werd
aangekondigd, in 1933, een groep Nederlandse ondernemers bij
minister Verschuur gekomen om hem te vragen of het nu wel verstandig was in die functie een joodse ambtenaar te benoemen. En
weet u wie daar bij was?’ Na een ongemakkelijk zwijgen van Van
Vlissingen, die best wist wie Hirschfeld bedoelde, zei deze: ‘Mijnheer Posthuma!’14
In de commissie-Fentener van Vlissingen hadden verder zitting de jurist en lid van de Hoge Raad, mr. J. Donner, het voormalige lid van het College van Vertrouwensmannen L. Neher, oudminister J.W. Albarda, en de bankier, financier van het verzet en
latere burgemeester van Amsterdam, mr. G. van Hall. Secretaris
van de commissie werd het socialistische Tweede-Kamerlid J. le
Poole. De commissie formuleerde een aantal criteria waaraan ze
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het beleid van Hirschfeld wilde toetsen.15 Zijn opdracht, zo vatte
men samen, was geweest te zorgen voor ‘een zo goed mogelijke
instandhouding van het openbare leven en van de volkshuishouding’.16 Gezien het karakter van de Duitse oorlogvoering en de
aard van de bezetting was verzet echter gerechtvaardigd en geboden geweest. De commissie overlaadde Hirschfeld met positieve
kwalificaties. Hij was ‘uiterst bekwaam’ met een ‘zelfbewuste, ordelijke en strijdbare geestesgesteldheid’ en een single worker. Met
zijn ‘autoritair ordelijke instelling’ was hij echter ‘moeilijk toegankelijk voor afwijkende inzichten’ en ‘geneigd stelling te nemen tegenover alle maatregelen die zijn beleid doorkruisen’.17
Deze ‘agressieve eigenschappen’ hadden er volgens de commissie
voor gezorgd dat Hirschfeld menig succes had geboekt tegenover
de Duitse autoriteiten. Maar zijn ‘gebrek aan tact en soepelheid’
had hem verhinderd daarvoor ‘begrip te kweken bij zijn ondergeschikten en het grote publiek te winnen voor zijn handelen’. Men
twijfelde er niet aan dat Hirschfeld in ’s lands belang had gehandeld. Of zijn aanblijven meer in het voordeel van het Nederlandse
volk was geweest dan in dat van de bezetter, zoals de Aanwijzingen
van 1937 verlangden, viel volgens de commissie niet meer na te
gaan. Ze deed daartoe overigens ook nauwelijks een poging. Ze
was wel van oordeel dat de Aanwijzingen als zodanig tekort hadden geschoten. Ze vielen niet volgens de letter na te leven; daarvoor waren ze te onpraktisch. Daarom had de commissie zich de
vraag gesteld of Hirschfeld had gehandeld in de geest ervan, en
dat was volgens haar het geval geweest. Wat men hem echter wel
aanrekende was dat hij zo weinig besef had getoond van de noodzaak tot verzet. Men verweet hem dat hij te weinig rekening had
gehouden met ‘de groote waarde van het ondergronds verzet’ en
daardoor ‘de geestelijke weerstand van het volk’ meer dan nodig te
hebben geschaad.18 Daarom stelde men voor Hirschfeld – op eigen verzoek – eervol ontslag te verlenen.
Het kabinet-Schermerhorn-Drees had het er moeilijk mee, omdat de socialisten Hirschfeld ongevraagd ontslag wilden verlenen.
De ministers wisten, toen zij zich op 23 april over het advies bogen, dat Hirschfeld alleen genoegen wenste te nemen met een
eervol ontslag op eigen verzoek onder toevoeging van de gebruikelijke dankzegging voor bewezen diensten.19 Ongevraagd ontslag beschouwde Hirschfeld als een belediging. Het kabinet be139
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schikte inmiddels ook over een tweede advies van de commissieScholten. Deze commissie moest worden geraadpleegd als een
ambtenaar voor ontslag werd aanbevolen.20 De commissie-Scholten stelde voor het advies van de commissie-Fentener van Vlissingen over te nemen. Hirschfeld verdiende het niet dat enigerlei afbreuk wordt gedaan aan zijn goede naam. Zijn beleid was in orde
geweest, dat wil zeggen in overeenstemming met het Nederlandse belang. Het zou dus een eervol ontslag moeten worden op eigen verzoek.21
Het kabinet had twee zittingen nodig om te besluiten tot eervol
ontslag zonder meer. Tijdens de eerste bijeenkomst, op 23 april,
staakten de stemmen over eervol ontslag op eigen verzoek.22 Uiteindelijk wilde alleen minister Th.S.G.J.M. van Schaik (rksp)
Hirschfeld helemaal zijn zin geven, dus eervol ontslag op eigen
verzoek met de gebruikelijke dankzegging voor bewezen diensten.
Minister Vos desavoueerde zijn eigen commissie omdat hij het
oordeel te mild vond. Drees was van mening dat ongevraagd eervol ontslag het maximum was dat Hirschfeld mocht verwachten.
Mansholt was de eerste keer afwezig. Zijn stem woog zwaar, net
als die van Vos, want Hirschfeld viel formeel onder hun ministeries, dus moesten zij de ontslagaanvraag tekenen. Op de tweede
zitting, op 6 mei 1946, bleek Mansholt ook niet tevreden over het
oordeel van de commissie-Fentener van Vlissingen. Argumentatie en oordeel stemden volgens hem niet overeen. Hijzelf verweet
Hirschfeld met name diens opstelling bij de uitgifte van de tweede distributiestamkaart. Hij vond het zuiveringsbesluit daarom
wel degelijk op hem toepasbaar. ‘Als de Heer Hirschfeld niet
wordt gezuiverd, kunnen we er verder wel mee ophouden.’23 Minister Lieftinck sloot zich bij dat standpunt aan. Uiteindelijk bleken tien ministers voor eervol ontslag, maar niet op eigen verzoek
en zonder de door Hirschfeld verlangde dankbetuiging voor bewezen diensten. Vier wilden hem de gelegenheid geven zelf ontslag te nemen maar ook dan zonder de gebruikelijke dankzegging. De ministers lieten daarbij uitdrukkelijk meewegen dat het
hier slechts een voorlopig besluit betrof, want door af te wijken
van het advies van de commissie-Scholten bood men Hirschfeld
de gelegenheid in beroep te gaan bij de Raad van State. Het was
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juist deze herkansing die overeenstemming mogelijk maakte.
Het kabinet stelde zijn oordeel dus in feite uit.
Zo werd Hirschfeld op 10 mei 1946 ongevraagd eervol ontslag
verleend.24 Maar wat alle betrokkenen hadden zien aankomen gebeurde: Hirschfeld ging in beroep bij de Raad van State. Voordat
die tot een oordeel kon komen werd evenwel al duidelijk dat
Hirschfeld nog lang niet uitgerangeerd was. Minister J.A. Jonkman van Overzeese Gebiedsdelen had al in de ministerraad van
6 mei geopperd Hirschfeld te benoemen in Nederlands-Indië,25
maar de ministerraad vond het daar nog te vroeg voor. Luitenant
gouveneur-generaal H.J. van Mook nodigde hem echter wel uit
naar Batavia te komen. Medio juli bracht Hirschfeld daar advies
uit over het economische herstel van Nederlands-Indië.26 Hirschfeld was bij aankomst in Batavia zeer verheugd dat hij bij de Javasche Bank nog zovelen herkende met wie hij twintig jaar eerder zo
prettig had samengewerkt. Veel van het onderzoek dat hij voor
Van Mook zou doen deed hij vanuit zijn oude kantoor bij de Javasche Bank, met steun van zijn oude collega’s en ondergeschikten.
Ook de rest van het jaar bleef hij financieel-economisch adviseur
van Van Mook.27 Bij terugkeer, begin augustus, deed Hirschfeld
eveneens verslag van zijn bevindingen aan minister Jonkman. Of
hij nog terug zou gaan, hing mede af van de behandeling van zijn
beroep bij de Raad van State, dat op 11 september zou worden behandeld.28
In Den Haag bleek Hirschfeld nog te kunnen rekenen op een
aanmerkelijke steun in de ministeries van Economische Zaken,
Landbouw en Voedselvoorziening en op Financiën. Zijn plaatsvervanger in bezettingstijd, T.P. van der Kooy, die in mei 1945 geweigerd had om Hirschfeld op te volgen, nam het initiatief tot een
adres aan de koningin met het verzoek het onvrijwillige ontslag
ongedaan te maken.29 Van der Kooy verzamelde 52 handtekeningen onder het adres.30 Het was een indrukwekkende lijst van bijna de gehele ambtelijke top van Economische Zaken en Landbouw, aangevuld met een katholieke hoofdambtenaar van bz, mr.
C.J.M. Schaepman, en de net benoemde thesaurier-generaal dr.
J. Ridder. Er waren velen onder de adressanten die na de oorlog
zeer prominent zouden worden: dr. J.P. Bannier, ir. A.H. Boerma,
prof. drs. G. Brouwers, ir. P.M. van Doormaal, dr. E.L. Kramer, ir.
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S.L. Louwes, mr. J.J. Oyevaar, D.P. Spierenburg, ir. C. Staf, mr.
S.Th.J. Teppema, H.H. Wemmers jr. en prof. dr. J. Wisseling. Zij
allen beschouwden Hirschfeld als hun leermeester en hadden
zeer veel respect voor hem. Interessant is dat velen van de ondertekenaars in Rotterdam gepromoveerd waren of daar hoogleraar
waren (dat gold voor Van der Kooy zelf, voor Brouwers, voor Kramer, voor Ridder en voor Wisseling). Wemmers en Staf zouden
het na de oorlog nog tot minister brengen. Bannier speelde een
centrale rol in de economische betrekkingen met Indonesië. P.M.
van Doormaal trad toe tot de raad van bestuur van de Koninklijke
Zoutunie en werd later commissaris van akzo (fusie van de Algemene Kunstzijde Unie & Koninklijke Zout Organon). Het waren
mensen die in hun ambtelijke loopbaan door Hirschfeld gevormd
waren. De 52 waren van mening dat het regeringsbesluit geen
recht deed aan de grote verdiensten van Hirschfeld. Dat deze zich
niet onttrokken had ‘aan de zware taak, die na het uitwijken der
Regering op zijn schouders kwam te liggen, ook wanneer in bepaalde gevallen maatregelen door den vijand werden opgelegd
waarin voorshands en oogenschijnlijk moest worden berust’,
mocht niet in zijn nadeel worden uitgelegd. Dat Hirschfeld in
moeilijke ogenblikken op zijn post was gebleven om groter onheil
te voorkomen, diende juist in zijn voordeel te pleiten.
Men kan natuurlijk menen dat deze ambtenaren de brief aan
Hare Majesteit uitsluitend tekenden uit lijfsbehoud. Immers, als
Hirschfeld zou vallen, dan zouden ook zij meegesleurd worden.31
Maar deze loyaliteitsverklaring gaf ook aan dat een desavouering
van Hirschfeld een vertrouwensbreuk tussen de ambtelijke top en
de regering tot gevolg zou hebben. En bovendien was het een bewijs hoe groot de kring was van topambtenaren die Hirschfeld in
de loop van zijn vijftien-jarige carrière aan het hoofd van Economische Zaken had geïnspireerd en opgeleid. Hirschfeld mocht
dan in de linkse kringen die na de oorlog de publieke opinie bepaalden een dubieuze reputatie hebben, zijn gezag in ambtelijke
kring was tijdens de bezetting eerder groter dan kleiner geworden. Iemand met zo’n draagvlak desavoueren zou tot grote problemen leiden.
Op 30 september 1946 oordeelde de Raad van State dat er onvoldoende aanleiding bestond voor de regering om af te wijken
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van het advies van de commissie-Scholten. De tegen Hirschfeld
aangevoerde gedragingen ‘welke de schijn zouden wekken dat hij
zich zou hebben geabstraheerd van het ondergrondse verzet’ waren volgens de Raad niet van een dermate grote betekenis als men
ze vergeleek met de ‘onmiskenbare grote verdiensten gedurende
de vijf zeer moeilijke bezettingsjaren’.32 Het ontslag moest dus
ongedaan worden gemaakt.
Inmiddels waren er verkiezingen geweest en was er een nieuw
kabinet geformeerd; het kabinet-Beel. Voor Hirschfeld was belangrijk dat het ministerie van Economische Zaken andermaal in
oude en vertrouwde katholieke handen was gekomen. De kvp’er
Huysmans, in 1945 al kort minister van Financiën en een goede
bekende van Hirschfeld, was Vos opgevolgd. Maar Mansholt zat
nog op Landbouw. Het lot van Hirschfeld lag nu dus niet meer
volledig in sociaaldemocratische handen, maar was een roomsrode aangelegenheid geworden.
Huysmans en Mansholt stonden aanvankelijk lijnrecht tegenover
elkaar.33 Mansholt hield vol dat Hirschfelds onjuiste taxatie van de
geestelijke waarde van het verzet de doorslag moest geven. Huysmans wees erop dat Hirschfeld wel contact had onderhouden met
het kerkelijk verzet, maar moest toegeven dat Hirschfeld zich van
het ondergrondse verzet had gedistantieerd. De contacten met de
illegaliteit waren grotendeels via Louwes, die werkte onder directe verantwoordelijkheid van Hirschfeld, verlopen. Drees kwam
ten slotte met een politieke uitweg. Hij was het eens met Huysmans dat nu de Raad van State zich bij de eerder ontvangen adviezen had aangesloten, de regering zich daaraan behoorde te conformeren. Temeer omdat Hirschfeld intussen had laten weten
zijn oude functie niet meer te ambiëren. Maar Drees wilde niet
alle overwegingen van de Raad van State overnemen. Hij stelde
voor het ‘sober’ te houden. Mansholt maakte gebruik van de opening die Drees bood, naar eigen zeggen ter wille van de eenheid in
het kabinet. Mansholt verklaarde zich akkoord mits hij en Huysmans in hun advies aan de koningin een duidelijke afkeuring
mochten uitspreken over het door Hirschfeld gevoerde beleid inzake de tweede distributiestamkaart. Daarmee was de kogel door
de kerk. Alleen minister Vos, die verhuisd was naar Verkeer en
Waterstaat, wilde nog aangetekend zien dat hij het niet eens was
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met dit besluit. Hij herinnerde zijn collega-ministers eraan dat
het vorige kabinet van oordeel was geweest ‘dat het voor het gezag
van de zuiveringen van ons land onaanvaardbaar zou zijn wanneer iemand als Dr. Hirschfeld vrij uit ging’.34 Maar het was tevergeefs.
En zo kon men op 16 november 1946 in het Staatsblad lezen
dat het eerder aan Hirschfeld verleende ontslag ongedaan was gemaakt. In de motivering werd gesproken over de ‘onmiskenbaar
zeer grote en ook niet betwiste diensten door Dr. Hirschfeld gedurende de vijf zeer moeilijke bezettingsjaren […] aan het Nederlandse volk bewezen’, maar ook over het ‘onvoldoende begrip voor
de grote geestelijke waarde van het verzet met name zoals dit zich
uitte in ondergrondsche actie’35. Zijn beleid als geheel overziende
achtte de regering voor een eervol ontslag, anders dan op eigen
verzoek, onvoldoende grond aanwezig.
Terwijl Hirschfeld formeel dus nog in dienst was van Economische Zaken, was de ministerraad op 21 oktober akkoord gegaan

Afscheidsreceptie voor Hirschfeld op 21 december 1946 in de Rolzaal in Den Haag
bij zijn aftreden als secretaris-generaal van Economische Zaken. In het midden
Hans Hirschfeld, naast hem (rechts) zijn oud-collega jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje, die in 1941 aftrad als secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. Bron: archief Wim van der Kooy.
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Afscheidsreceptie voor Hirschfeld op 21 december 1946 in de Rolzaal in Den Haag
bij zijn aftreden als secretaris-generaal van Economische Zaken. Van rechts naar
links: Hans Hirschfeld, vader Max Hirschfeld, moeder Clara Hirschfeld en zuster
Else Hirschfeld. Bron: persoonlijk archief Wim van der Kooy

met zijn benoeming tot adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken voor Nederlands-Duitse aangelegenheden.36 Pas met ingang van 1 januari 1947 nam Hirschfeld daadwerkelijk ontslag als
secretaris-generaal van de ministeries van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart en van Landbouw en Visserij. De man die in de periode 1932-1945 in hoge mate medeverantwoordelijk was geweest
voor het economisch beleid en de onderhandelingen met Duitsland zou ook na de oorlog het Duitslandbeleid opnieuw vormgeven. Hirschfeld werd daarmee volgens Ernst Heldrings zoon, de
nrc-columnist J.L. Heldring, ‘de machtigste ambtenaar die Nederland ooit gehad heeft’.37
De regering, die naar buiten toe aangaf van de diensten van
Hirschfeld geen gebruik meer te willen maken, ging binnenskamers akkoord met de voortzetting van zijn ambtelijke carrière, die
weldra nog spectaculairdere vormen zou aannemen. Deze behandeling van Hirschfeld paste in de depolitiseringsstrategie die de
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Hans Hirschfeld ontvangt ‘de zilveren broodmand’ voor zijn inspanningen om tijdens de hongerwinter 1944-1945 de voedseltoevoer naar de Randstad op gang te
houden. Bron: anp, Spaarnestad Fotoarchief.

Nederlandse politieke elite na de oorlog weer snel oppakte.38 Toch
heeft Hirschfeld na de oorlog wel harde kritiek gekregen. De parlementaire enquêtecommissie, die later werd ingesteld, had het
over ‘te ruim getrokken grenzen’ en beschouwde het medeondertekenen van een oproep geen Engelse vliegers verborgen te houden als een ‘hoogst verwerpelijke daad’.39 J.B. Charles, pseudoniem van de Leidse criminoloog prof. dr. W. Nagel, chroniqueur
van het verzet, was nog veel harder in zijn kritiek. Hij ergerde zich
zelfs aan het feit dat Hirschfeld in 1960 van de Nederlandse meelfabrikanten een zilveren broodmand kreeg uitgereikt vanwege
zijn verdiensten voor de voedselvoorziening. ‘Een daad van deze
kooplui is niet anders dan een plomp, agressief en definitief omhoogtrekken van die ene schaal van de balans waardoor de andere
naar beneden slaat […].’40 Ook Loe de Jong, officiële geschiedschrijver met het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, had naast lovende woorden ook kritiek.41 Er heerste, kortom, geen overeenstemming over de vraag of Hirschfeld handelde
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in het Nederlands belang en of hij al dan niet terecht was aangebleven. In wezen was een definitief oordeel hierover onmogelijk,
omdat een adequate maatstaf ontbrak om het Nederlands belang
af te wegen tegen het belang van de bezetter.
De hele discussie was, zo meende Hirschfeld, er een tussen de
aanhangers van de Verantwortungsethik en die van de Gesinnungsethik. Hijzelf was bij uitstek een Verantwortungsethik; voor hem
gold als maatstaf het effect van handelen en dat was naar zijn
diepste overtuiging in het voordeel van de Nederlandse bevolking
geweest.42 Voor de Gesinnungsethiker gaat het in de eerste plaats
om wat hij vindt: daarop wil hij beoordeeld worden. Een Gesinnungsethiker wil geen vuile handen maken, hij acht een zuiver
geweten belangrijker dan het effect van zijn handelen. Na de oorlog bleek hoezeer de Gesinnungsethik de publieke discussie bepaalde. Nederland, in de oorlog het land van zwarthandelaren,
was weer het land van dominees geworden. Dat zou in de jaren zeventig zijn hoogtepunt bereiken; het begrip ‘burgemeester in oorlogstijd’ werd toen een gevleugeld scheldwoord.
Hirschfeld bleef daarom in de publieke opinie omstreden, ook
al was hij in zijn eigen ambtelijke en diplomatieke milieu zeer gerespecteerd. Zelfs een man als prof. dr. P. Kuin, die onder minister Vos zijn opvolger zou worden als secretaris-generaal op ez,
sprak met grote waardering en respect over zijn voorganger.
Toch was Kuin bij Hirschfelds afscheidsreceptie, op 21 december 1946, niet aanwezig. En dat gold voor de gehele ambtelijke en
politieke top van het toenmalige ministerie. Hirschfeld was zo
verbitterd over de gehele gang van zaken dat hij geen van hen had
uitgenodigd. In de Rolzaal op het Binnenhof waren alleen zijn
naaste medewerkers en meeste intieme vrienden en collega’s aanwezig. Onder hen bevond zich naast prof. drs. H.A. Kaag en dr.
T.P. van der Kooy ook Snouck Hurgronje. Zij luisterden met instemming naar de woorden van Louwes: ‘Wanneer Nederland
ooit weer in nood zal verkeeren dan zal het, dat verzeker ik U,
weer een beroep doen op iemand zooals Dr. Hirschfeld, als zijnde
een van Nederland’s beste zonen, een van zijn bekwaamsten. Ik
twijfel er dan ook niet aan of Nederland zal, misschien eerst na
verloop van jaren tot de conclusie komen hoeveel het te danken
heeft aan Dr. Hirschfeld. De waarheid kan niet uitblijven. Dr.
Hirschfeld zal gewaardeerd worden.’43
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In zijn dankwoord sprak Hirschfeld met geen woord over de
zuiveringscommissie. Hij roemde in zijn toespraak generaal
Winkelman, die een voorbeeld geweest was voor allen ‘in de zoo
moeilijke dagen die wij toen in ons Land hebben beleefd’. Maar
dat Hirschfeld zich gekwetst voelde bleek vijf maanden later, toen
hij Schermerhorn in Batavia ontmoette. Hirschfeld was daar als
adviseur van minister-president Beel en Schermerhorn als voorzitter van de commissie-generaal voor Nederlands-Indië. Hirschfeld noemde het kabinetsbesluit uit mei 1946 om hem ongevraagd ontslag te verlenen een ‘kabinetsechec’. Na dat gesprek
bedronk Hirschfeld zich in de sociëteit ‘De Harmonie’ en hij vertelde daarbij aan iedereen die het horen wilde dat hij Schermerhorn ‘nooit zou vergeven’.44
Na de bevrijding was Hirschfeld beslist niet alleen maar met
zijn eigen verdediging bezig geweest. Al in oktober 1945 mengde hij zich weer in het publieke debat met een artikel in het
Maandschrift Economie, het Tilburgse tijdschrift waarin hij in de
eerste naoorlogse jaren regelmatig zou publiceren. De titel van
het artikel luidde: ‘De Nederlandsche Bank. Is nationaliseren
verantwoord?’ Het was getekend dr. H. Bondt.45 Dat Hirschfeld
het artikel onder pseudoniem publiceerde mag verwondering
wekken, maar helemaal onbegrijpelijk is het niet. In de eerste
plaats mengde hij zich in een polemiek die een sterk politiek karakter droeg, maar bovendien was hij juist in die periode verwikkeld in een zuiveringsproces waardoor hij een omstreden persoon was geworden. Het onder eigen naam publiceren van een
artikel over een zo gevoelig onderwerp zou de zaak waarvoor hij
zich inzette meer kwaad dan goed gedaan hebben. Het stuk is
geschreven in de precieze en bedaagde stijl die we van Hirschfeld kennen en ook daar waar hij zijn polemisch talent de vrije
teugel liet, bleef hij trouw aan zijn technocratische opvattingen
waarin incompetentie wel de ergste van alle ondeugden is. Zo
schreef hij over het presidentschap van Rost van Tonningen: ‘In
de periode van de Duitsche onderdrukking werd De Nederlandsche Bank smaad aangedaan door de door den onderdrukker
doorgezette en voltrokken benoeming van Mr. M.M. Rost van
Tonningen tot president van de Bank. In dien tijd werd bankroetierspolitiek gevolgd; er werden enige verslagen gepubliceerd,
148

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 149

die ernstige symptomen van waanzin verraadden bij de toen zetelende “president”.’46
De hoofdmoot van het artikel was echter een waarschuwing
tegen de door de regering-Schermerhorn-Drees in juni 1945
voorgestelde nationalisering van de Nederlandsche Bank. Niet
dat de schrijver daar op zich erg tegen zou zijn, want van betekenis was niet zozeer de formele status van de Bank als wel de feitelijke onafhankelijkheid die haar gegund werd. Ook in de nvconstructie werd de president van de Nederlandsche Bank door
de regering benoemd; in dat opzicht zou er dus niet veel veranderen. Alleen de directeuren zouden bij nationalisatie van de
Bank ook door de overheid benoemd worden. Veel belangrijker
dan deze formele kant van de zaak achtte Hirschfeld de vraag of
de regering bereid was de leiding van de Bank haar onafhankelijkheid te garanderen. Deed men dat wél, dan was nationalisatie geen ramp, maar deed men dat niet, dan zou dnb dezelfde
weg op gaan als onder de Duitse bezetting. ‘Onze Regeerders
hebben die verantwoordelijkheid steeds beseft; alleen een verblinde onderdrukker moest op dit gebied falen. De vraag kan
echter gesteld worden of dit wijze en voorzichtige beleid niet alleen was toe te schrijven aan onze democratische Staatsinstellingen, of ook aan het respect, dat men wellicht onbewust had
voor de particuliere naamlooze vennootschappen en haar statuten, welke voortsproten uit den tijd der liberale-democratie. […]
Gehoopt mag worden, dat men ondanks het streven naar vernieuwing, vruchtbare tradities niet uit het oog gaat verliezen.’47
Hirschfeld toonde zich een genuanceerde maar zeer krachtige
verdediger van een onafhankelijke circulatiebank; hij ondersteunde zijn betoog met uitgebreide citaten uit Walter Bagehots
Lombard Street uit 1873 en met een theoretisch-historische beschouwing over de functies van de circulatiebank, te weten de
bankbiljettenuitgifte, de centrale ‘reservefunctie’ en het deviezenbeleid. De overheid is bij deze drie taken dermate betrokken
‘dat nationalisering hier welhaast onvermijdelijk is geworden’.48 Maar de circulatiebank dient zich te onthouden van
werkzaamheden ‘waarmede zij het particuliere bankwezen concurrentie aandoet’.49 De nationalisatie van de Nederlandsche
Bank vond ten slotte plaats, na zorgvuldige voorbereiding door
een breed samengestelde commissie, bij de Bankwet van 1948.
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Deze bevatte ook een nieuw statuut voor de Bank, dat haar onafhankelijkheid garandeerde.
Hirschfeld had ook over de verhouding tussen parlementaire democratie en economische politiek een heldere opvatting. De cyclus van de regeringswisseling is in een democratie veel sneller
dan de economische cyclus. Voor de economische politiek moet
men dus uitgaan van een zekere continuïteit van beleid ‘welke
dus niet permanent door Kabinetswisselingen verstoord mag
worden. […] Dit impliceert dus, dat een waarlijk democratisch Kabinet bij maatregelen die een min of meer blijvenden invloed zullen hebben, niet zijn exclusieve inzichten mag doordrukken, tegen den wensch van een oppositie, die kansen heeft ook eens voor
de verantwoordelijkheid der Regeering te worden gesteld.’50
Hirschfeld toonde zich in deze beschouwing dus bij uitstek een
consensuspoliticus met een vooruitziende blik op het terrein van
de economische politiek. Ook wees hij erop dat het welvaartspeil
steeds nauw verbonden zal blijven met de arbeidsproductiviteit.
‘Deze houdt zeker niet alleen met problemen van techniek en van
maatschappelijke organisatie verband, maar zij vindt haar grondslag in de moraal van de arbeid. Wanneer de christelijke moraal
op dit gebied niet versterkt wordt, ziet de toekomst er somber
uit.’51 Zelden had Hirschfeld zich zo openlijk – zij het onder pseudoniem – uitgesproken voor een christelijke politiek. Hij toonde
zich hier een katholieke ideoloog van formaat.
Deze inzichten had hij zich niet pas in de zomer van 1945 eigen
gemaakt. Gedurende de hele bezettingstijd, maar vooral in 1944,
had Hirschfeld veel nagedacht over wat er na de bevrijding zou
moeten gebeuren. Vanaf maart 1945 hield Hirschfeld daarover
een dagboek bij. Hij wilde een breuk met het verleden voorkomen
en zocht inspiratie bij de Duitse historicus Jacob Burckhardt.52
Deze had onderscheid gemaakt tussen geslaagde en mislukte crises. Geslaagd waren volgens hem die crises die niet in verstarring,
anarchie of despotisme eindigden. Een voorbeeld van een mislukte crisis is volgens Burckhardt de revolutie, want die is ‘so elementarisch unfrei […] wie etwa ein Waldbrand’.53 Hirschfeld was zich
ervan bewust dat ook hij en zijn medewerkers door de ontwikkelingen na de oorlog weggevaagd zouden kunnen worden. Tegen150
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over de mislukte crisis plaatste Burckhardt de regenererende crisis, waarbij door matiging en verzoening van tegengestelde maatschappelijke krachten het nieuwe met het oude verbonden werd.
Van de oude heersers wordt daarbij inzicht verwacht in de noodzaak van hervormingen en van de ‘vernieuwers’ een positief ideaal dan wel een verzoenend hervormingsprogramma dat de radicale breuk met het verleden vermijdt.54
Hirschfeld had zijn ondergeschikten al in juni 1944 voorgehouden dat zij als leidinggevenden overbodig en uitgeschakeld zouden worden als zij ‘in de ogen der brede massa geen nuttige rol
voor de gemeenschap’ wisten te vervullen.55 De Russische praktijk
had hem geleerd ‘dat de zogenaamde bovenlaag van een volk, die
haar taak niet kent, van geen waarde is voor de toekomst van het
volk’. De moderne geschiedenis werd niet bepaald, zo meende
hij, door ‘de enkele procenten van hen, die de leiding in handen
hebben, maar door de belangen van de grote massa en de wijze,
waarop zij begrepen worden’.56 Voor Hirschfeld was de kwaliteit
van de maatschappelijke elite van doorslaggevende betekenis voor
de ontwikkeling van een land. Zijn elitisme was niet gebaseerd op
traditie of gewoonte maar op zijn saint-simonistische maatschappijvisie, waarin de beste zonen van het volk het tempo van de
maatschappelijke vooruitgang bepaalden. Maar zij deden dat in
permanente wisselwerking met de eisen die uit de bevolking naar
voren kwamen. Hirschfeld ging ervan uit dat de eisen die de bevolking na de oorlog zou stellen anders zouden zijn dan voor de
oorlog. Men zou geen massale werkloosheid meer dulden.57 De
regering zou dus moeten zorgen voor werk voor 9 miljoen mensen. ‘Steeds zal weer de vraag aan de orde komen hoe wij onze
mensen productief aan het werk krijgen, waarbij niet vergeten
mag worden dat de levensstandaard systematisch moet worden
opgevoerd, wil de sociale orde niet definitief verbroken worden,’
schreef Hirschfeld in zijn dagboek aan de vooravond van de bevrijding.58 Bij de bevrijding ging het er dus net als ten tijde van de
bezetting om de mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te
krijgen want ‘het herstel kon slechts arbeid betekenen’.59 Tegelijk
echter bleef het zaak de welvaart gestaag op te voeren. De Nederlandse leidinggevenden stonden volgens hem voor de taak een
nieuwe en breed geaccepteerde conceptie van het algemeen be151
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lang te ontwikkelen. Slaagden ze daar niet in, dan liepen ze het risico te worden weggevaagd.
Het stond voor Hirschfeld vast dat als Duitsland niet de kans
kreeg zich te herstellen Nederland ook een armoedige toekomst
tegemoet ging.60 Hij beschouwde het stroomgebied van de Rijn
nog altijd als een economische eenheid en Nederland moest daarin volgens hem een belangrijke rol voor zichzelf opeisen. De geografische positie van Nederland, zijn ligging aan de monding van
Maas en Rijn, zou ‘niet straffeloos genegeerd mogen worden’.61
Wat Hirschfeld zich daarbij in concreto voorstelde maakte hij niet
duidelijk. Hoe de grote mogendheden erover dachten wist hij ook
niet. Het deed er volgens hem ook niet veel toe, want het ontsloeg
Nederland toch niet van de plicht voor zijn eigen belangen op te
komen. Het zou zich met name moeten weren tegen pogingen
van Frankrijk en België de verloren posities van Duitsland over te
nemen.62
Hirschfeld realiseerde zich dat de tijd voor een ‘rationele oplossing’ van het Duitse vraagstuk nog niet was aangebroken.63 Vooralsnog zou het ressentiment overheersen. Toch was het volgens
hem nodig het overwonnen volk een redelijke behandeling te
gunnen. Niet alleen uit medemenselijkheid, en omdat Nederland
daar belang bij had, maar ook omdat het in het belang was van de
bezettingsmachten. Hij ontleende deze gedachtegang aan Winston Churchill, de Engelse leider, wiens herinneringen aan de
afloop van de Eerste Wereldoorlog hij tegen het einde van de bezetting raadpleegde.64 Churchill schreef al in 1929 dat een bezettingsleger niet goed kon functioneren te midden van een bevolking die werd geteisterd door voedselgebrek, ziektes, criminaliteit
en corruptie. Het liep het gevaar daar zelf door geïnfecteerd te
worden.
Hirschfeld meende bovendien dat de oorzaak van de Tweede Wereldoorlog ook niet zozeer in Duitsland als wel op Europees niveau gezocht moest worden.65 Hij citeerde graag en veelvuldig de
Italiaanse historicus G. Ferrero die in zijn in 1940 verschenen
boek over het Congres van Wenen Reconstruction: Talleyrand à
Vienne (1814-1815) had betoogd dat het uitbreken van de Tweede
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Wereldoorlog teruggevoerd moest worden op de ineenstorting
van de monarchieën in Europa. Dat systeem had van 1815 tot 1914
gezorgd voor vrede en stabiliteit. Na de Eerste Wereldoorlog was
men er niet in geslaagd een nieuw fundament te leggen onder de
Europese internationale verhoudingen. Ferrero zag de Tweede
Wereldoorlog niet als een belangenconflict tussen de grote mogendheden maar voerde hem terug op ‘de algehele intellectuele,
morele en politieke wanorde die Europa als geheel sedert de ineenstorting van het monarchale systeem in haar greep had’.66 Hij
vergeleek de bestaande crisis met die van het Romeinse Rijk aan
de vooravond van de ineenstorting en die van Frankrijk ten tijde
van de Revolutie van 1789. Ook toen was er sprake geweest van
een fundamentele maatschappelijke wanorde. Het ging er ook nu
om een dergelijke wanorde te boven te komen. Hirschfeld zag de
vooroorlogse economische crisis ook in dit perspectief, namelijk
als onderdeel van een maatschappelijke crisis. ‘Er is een orkaan
met demonisch geweld over het huis onzer welvaart losgebroken;
geen verdieping bleef onbeschadigd; geen vertrek ongeschonden,’ zo citeerde hij minister Verschuur in zijn boek Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934. ‘Voor ons land
beteekent het groote verschil tusschen onze economische structuur van voor de crisis en die van na de crisis juist den bijzonderen ernst van onze moeilijkheden,’ zo besloot hij dit boek, dat tijdens de eerste verkiezingsstrijd van 1946 werd gepubliceerd.67
Het feit dat Hirschfeld hier een citaat van oud-minister Verschuur
uit 1936 in de strijd wierp, laat nog eens zien dat de crisis die volgens hem na de oorlog overwonnen moest worden in wezen dezelfde was als voor de oorlog. Er moest dus een karwei worden afgemaakt. Bij de renovatie van het Nederlandse ‘welvaartshuis’
was volgens Hirschfeld nog steeds een belangrijke rol weggelegd
voor de overheid. Hij was er niet voor dat de overheid zich weer
net als na de Eerste Wereldoorlog bijna geheel terug zou trekken.
Overheidsbemoeienis met de economie was volgens hem een onomkeerbaar gegeven. Het ging niet om de vraag of ingrijpen in de
economie geoorloofd was – dat was het zonder meer – , maar om
hoe en in welke mate. Hirschfeld had aan het eind van de oorlog
aan het hoofd gestaan van een ministerie met meer dan 10.000
ambtenaren.68 Dat was veel te veel geweest, zelfs voor een oor153
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logseconomie. Er waren bewust veel meer mensen in dienst gehouden dan voor het functioneren van het ministerie nodig was,
om hun afvoer naar Duitsland te voorkomen. Nu er werd overgeschakeld naar een vredeseconomie en er een periode aanbrak
waarbij de overheid weer aanvullend te werk kon gaan, viel aan
het ontslag van veel ambtenaren niet te ontkomen. Hirschfeld
vond wel dat er na de bevrijding een sterke overheid moest zijn,
maar dat wilde niet zeggen dat de overheid zich ook overal mee
moest bemoeien. De overheid moest ‘opperleider’ zijn, geen ‘omnipotent leider’.69 In een overheid die alles wilde regelen scholen
volgens hem grote gevaren: ‘corruptie, willekeur, ergernis, tijdverlies, papierwinkel en verloren kansen voor de welvaart van het
land.’70
Hirschfeld voorzag na de oorlog grote politieke spanningen.71
Het was daarom volgens hem zaak de economische problematiek
zo snel en zoveel mogelijk aan het politieke strijdgewoel te onttrekken. Hij zag hier een belangrijke taak weggelegd voor de Organisatie-Woltersom.72 Hij ging ervan uit dat de problemen na de
oorlog van dien aard zouden zijn dat de politieke strijd over de
oorsprong van deze organisatie spoedig zou verstommen. Hij
schonk in zijn dagboek geen enkele aandacht aan de Stichting van
de Arbeid, het door Stikker gecreëerde overlegorgaan van werkgevers en werknemers. Hirschfeld bleef de economische politiek
zien als een zaak van overheid en ondernemers, en niet als een
zaak waar overheid, ondernemers én werknemers bij betrokken
waren. De renovatie van de Nederlandse economie wilde hij uitbesteden aan ‘mannen van de praktijk’: hoge ambtenaren en vooraanstaande ondernemers ‘die zich van sentimenten los weten te
maken’.73 Hij wilde het economisch beleid dus zoveel mogelijk
depolitiseren. ‘Het verzet tegen het dictatoriale mag niet leiden tot
eindeloze praatcolleges die alleen maar verwaterde democratie
betekenen.’74
Maar het leggen van dat nieuwe fundament voor de Nederlandse economie was niet zozeer een zaak van binnenlandse als wel
van buitenlandse politiek. Meer dan ooit zou Nederland na de oorlog van het buitenland afhankelijk blijken te zijn.75 Daarom pleitte hij ervoor het departement van Buitenlandse Zaken meer armslag te geven. Daarnaast moest het beleid van Economische
Zaken en dat van Financiën beter op elkaar afgestemd worden.
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Hirschfeld ging er prat op Sociale Zaken voor de oorlog voor een
aantal ‘gevaarlijke experimenten’ te hebben behoed.76 Nu, na de
oorlog, waarschuwde hij voor het te stringent voeren van een politiek van volledige werkgelegenheid. Die bracht het gevaar met
zich mee van een overmatig overheidsingrijpen in de economie.
Bovendien was tijdelijke werkloosheid volgens Hirschfeld niet alleen onvermijdelijk, maar – mits er sprake was van een redelijke
steunverlening – ook gewenst. Deze kon maatschappelijke verstarring voorkomen.77
Hirschfeld had kritiek op de minister van Handel en Nijverheid,
Hein Vos, die was overgegaan tot de benoeming van geestverwante PvdA’ers aan de top van het departement. Volgens Hirschfeld
stond dat op gespannen voet met de continuïteit en de onafhankelijkheid van het overheidsapparaat. In nauwelijks verholen bewoordingen bekritiseerde hij de nieuwe secretaris-generaal Kuin,
die volgens hem te veel op de stoel van de minister ging zitten.78
Hirschfeld vond dat ambtenaren zich afzijdig moesten houden
van de politiek. Hij vond verder dat ‘van de top een aandrang tot
beperking’ moest uitgaan.79 Liet men de ambtenaren hun gang
gaan, dan gaven zij zich over aan een onbedwingbare neiging zich
overal mee te bemoeien. Hij moest niets hebben van de plangedachte die door minister Vos werd uitgedragen.80
Wat de coördinatie van beleid betreft werd Hirschfeld na de oorlog
op zijn wenken bediend. Al in juni 1945 stelde het kabinet-Schermerhorn-Drees een commissie samen uit de ministerraad, een
voorloper van de Raad voor Economische Aangelegenheden
(rea), die de onderlinge verhouding tussen Economische Zaken
en Buitenlandse Zaken moest onderzoeken. Hun relatie moest
worden verbeterd, de competenties beter afgebakend.81 Hieruit
kwam in de zomer van 1946 het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (beb) voort, dat ook het secretariaat van de rea kreeg toegewezen. De beb kreeg een interdepartementaal karakter en was in wezen een uitvoerend orgaan van
de rea, administratief ondergebracht bij Economische Zaken. De
afbakening van het werkterrein van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken werd definitief geregeld in het statuut van 16 oktober 1946, vlak voor Hirschfelds herintreden in overheidsdienst.
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Zijn benoeming tot adviseur van de minister van Buitenlandse
Zaken kan worden beschouwd als een personele invulling van het
statuut.
Van zijn idee de Organisatie-Woltersom te betrekken bij de heroriëntering van de Nederlandse economie kwam weinig of niets
terecht. Dat was ten dele de schuld van minister Vos, die de organisatie probeerde te gebruiken om een grotere greep op de economie te krijgen. De ondernemers schrokken daarvoor terug. Wat,
in 1950, in de Wet op de Bedrijfsorganisatie tot stand kwam werd
geen succes, al kreeg de Sociaal-Economische Raad (ser), blijvende invloed als adviescollege van de regering.
Vos’ opvolger Huysmans ging samen met Lieftinck wel in op
een initiatief van E. Heldring en K.P. Van der Mandele (respectievelijk voorzitter van de Amsterdamse en Rotterdamse Kamer van
Koophandel).82 Zij wilden komen tot een krachtenbundeling van
het Nederlandse bedrijfsleven om zo gezamenlijk bij de autoriteiten in Duitsland te kunnen pleiten voor een hervatting van de
handel met Nederland. Heldring en Van der Mandele, en kort
daarop namens de Rotterdamsche Bank ook Woltersom, wisten
nagenoeg het hele Nederlandse bedrijfsleven te verenigen.83
Toch waren de verwachtingen niet hooggespannen. Veel hadden de Nederlanders niet te bieden. ‘Helaas zijn we niet meer zo
rijk als we waren,’ stelde Huysmans op de oprichtingsvergadering
van de Trustmaatschappij voor de Handel met het Buitenland
vast.84 Anders dan na de Eerste Wereldoorlog ontbrak het het bedrijfsleven nu aan kracht om het handelsverkeer weer op gang te
krijgen: krediet. Het enige wat het Nederlandse bedrijfsleven
Duitsland nu nog te bieden had was zijn ervaring.
Hoewel Hirschfeld net als Huysmans geen hoge verwachtingen van het initiatief had, zou hij toch toetreden tot de raad van bestuur om Huysmans uit een lastig parket te helpen.85 Huysmans
was namelijk klem gezet tussen het verlangen van de Tweede Kamer om ook de landbouwbelangen bij het initiatief te betrekken
en de weigering van Heldring de boerenleenbanken een plaats te
gunnen in de raad van bestuur van de Trustmaatschappij. Hirschfeld bood daarop aan lid te worden met een vertegenwoordiger
van het boerenfront als zijn plaatsvervanger en Heldring stemde
daar uiteindelijk mee in. Net als Woltersom, die de rol van Van der
Mandele in de Trustmaatschappij overnam, koesterde hij hoge
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verwachtingen van Hirschfelds hernieuwde betrokkenheid bij de
Duitslandpolitiek, temeer daar Hirschfeld nu als adviseur van de
ministerraad een ‘vrijere vogel’ was dan voorheen als directeurgeneraal van ez.86
Hirschfeld werd lid van de raad van bestuur van de Trustmaatschappij, met de directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank als
zijn plaatsvervanger. Hij zou bijna nooit ter vergadering verschijnen. Misschien was Heldring daar uiteindelijk wel gelukkig mee,
want Hirschfeld werd in februari 1947 ook commissaris bij de
Rotterdamsche Bank. Zijn aanwezigheid samen met die van Woltersom zou de Rotterdammers dus een overwicht hebben gegeven
in de Trustmaatschappij, die overigens maar zou blijven bestaan
tot het voorjaar van 1949.87 Veel invloed heeft ze niet gehad. Het
herstel van de economische betrekkingen met Duitsland zou uit
een heel andere hoek komen.
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6
Architect van het Europese
Herstelprogramma (1947)

Nadat Hirschfeld op eigen verzoek per 1 januari 1947 eervol ontslagen was als waarnemend secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, werd hij zes dagen later benoemd tot regeringscommissaris in algemene dienst. Zo had hij het ministerie van
Economische Zaken door de voordeur kunnen verlaten, om door
een speciaal voor hem gemaakte zijdeur weer binnen te komen.
Zijn eerste opdracht was de vormgeving van een nieuw beleid
ten aanzien van het door de geallieerden bezette Duitsland. Die
opdracht was hem de facto al eerder verstrekt, want in oktober
1946, toen zijn zaak nog bij de Raad van State lag, was hij, op voorstel van jhr. H.F.L.K. van Vredenburch, benoemd tot speciaal adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Duitsland.1
Vredenburch had Hirschfeld al voor de oorlog in Duitsland aan
het werk gezien en was daarvan onder de indruk geraakt. Lieftinck vroeg zich in de ministerraad wel af of de tijd al rijp was.
Hirschfelds rehabilitatie was immers nog niet afgerond. Maar
geen van de andere ministers zag hier een probleem, ook Mansholt en Vos niet.2
De benoeming van Hirschfeld als adviseur van de minister van
Buitenlandse Zaken was opmerkelijk, omdat hij zijn hele ambtelijke loopbaan op Economische Zaken de tegenspeler van bz geweest was. Hirschfeld genoot kennelijk ook buiten zijn eigen ministerie zo veel gezag dat hij voor bz toen al aanvaardbaar was. Het
was ook tekenend voor de zakelijke aanpak van de nieuwe minister van bz, mr. C.W.G.H. baron Van Boetzelaer van Oosterhout,
die op 3 juli 1946 in het kabinet-Beel (kvp-PvdA) was aangetreden. Van Boetzelaer was een beminnelijke diplomaat, die Hirschfeld had leren kennen toen hij, tussen 1935 en 1940, gezant158
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schapsraad in Berlijn was.3 Van Boetzelaer had grote waardering
voor Hirschfeld als onderhandelaar en hij zou hem alle ruimte geven. De benoeming van een partijloze beroepsdiplomaat op bz
toonde het gebrek aan interesse bij de Katholieke Volkspartij (kvp)
en de Partij van de Arbeid (PvdA) voor het buitenlandse beleid. De
Indonesische kwestie slokte alle aandacht op.4 Dat gaf Hirschfeld
veel ruimte in zijn adviseurschap.
De positie die Hirschfeld als regeringscommissaris had was staatkundig een heel andere. Hij viel niet direct onder een van de ministeries, maar was verantwoording schuldig aan de Raad voor
Economische Aangelegenheden (rea), een commissie van de ministerraad, waarvan naast de minister-president de ministers van
Economische Zaken, Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, Verkeer en Waterstaat, Sociale Zaken, Landbouw en Overzeesche Gebiedsdelen lid waren. Hirschfeld bleef weliswaar op de
loonlijst van bz staan, maar hij kon beschikken over een eigen afdeling die niet op het departement gehuisvest was, maar in een
apart kantoor aan het Smidswater. Als regeringscommissaris trad
hij in de voetsporen van J.W. Beyen, die de oorlog in Londen had
doorgebracht en die direct na de oorlog, in november 1945, een
delegatie had geleid die moest onderhandelen over de herstelbetalingen van Duitsland.5 Toen Beyen in 1946 werd benoemd tot bewindvoerder van de op te richten Wereldbank, lag Hirschfeld als
zijn opvolger voor de hand. Geen ander was zo goed ingevoerd in
de Duitse economie.
Hirschfeld werd direct betrokken bij de afronding van het annexatiedebat. Het Nederlandse eisenpakket werd medio november door de Grote Vier in Washington verwacht. De ruimte voor
territoriale eisen was sterk afgenomen, want alleen Frankrijk en
de Sovjet-Unie steunden nog een annexatiepolitiek. Hirschfeld
had al in mei 1945 gepleit voor een meer macro-economische benadering van de schadevergoeding.6 Het stond voor hem toen al
vast dat de gehele oorlogsschade nooit vergoed zou kunnen worden, omdat dat de kracht van het Duitse volk te boven zou gaan.
Hij had gepleit voor concessies op het terrein van de handels- en
verkeerspolitiek, voor verplichte leveranties van ijzer, staal, cement, kunstmest en steenkool. De opbrengst van een aantal Duitse mijnen zou voor een bepaalde periode aan Nederland ter be159
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schikking moeten worden gesteld. Deze gedachten vinden we terug in het Nederlandse memorandum dat in de ochtend van de
21ste oktober op ambtelijk niveau werd vastgesteld.7 Die middag
ging de ministerraad daarmee akkoord en enkele dagen later
stemde een meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer er ook
mee in, ofschoon de kvp wel teleurgesteld was over de territoriale
eisen. Die waren desondanks nog omvangrijk: 1750 vierkante kilometer bewoond door 119.000 mensen.8 In totaal ging het om
26 ‘grenscorrecties’, waarvan die in het Eems-Dollardgebied de
omvangrijkste was.
Zijn opvattingen over het beleid ten aanzien van Duitsland had
Hirschfeld in december 1946 in een Duitslandnota neergelegd.9
In die nota, die de grondslag zou vormen van het Duitslandbeleid,
werd de wederopbouw van Duitsland in Europees perspectief geplaatst. Hirschfeld meende dat voor de Nederlandse economie
een herstel van de Duitse industrie onontbeerlijk was. Al voor de
bevrijding had Hirschfeld zich in die zin uitgelaten. Op 22 april
1945 schreef hij in zijn dagboek dat Nederlands geografische positie, zijn ligging aan de monding van Maas en Rijn ‘niet straffeloos genegeerd zou mogen worden’. Het stond voor hem toen al
vast dat, als Duitsland niet de gelegenheid kreeg zich te herstellen, ook Nederland ‘een armoedige toekomst tegemoet ging’.10
Het industriële herstel van Duitsland zou onderdeel moeten vormen van de naoorlogse plannen voor Europese samenwerking.
Met deze opvatting plaatste hij zich tegenover Frankrijk, dat een
herstel van Duitsland als industriële mogendheid zowel op politieke als op economische gronden afwees.
De eerste maanden van 1947 waren voor Hirschfeld druk. Hij
moest de onderhandelingen met de geallieerden voeren over de
wijze waarop het herstel van de Duitse economie ter hand genomen zou worden. Al op 28 januari was er een hearing in Londen
van de Grote Vier, waar, naast Hirschfeld, de directeur Politieke
Zaken van bz, Van Vredenburch, en de ambassadeur in Londen,
mr. E.F.M.J. baron Michiels van Verduynen, Nederland vertegenwoordigden. Die hearing verliep voor de Nederlandse delegatie teleurstellend. Men had het gevoel voor een ‘vierschaar’ te moeten
verschijnen. Van de Grote Vier zei de Sovjet-Unie nog het meest
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te voelen voor het Nederlandse voorstel om het economisch herstel van Duitsland te koppelen aan een federale structuur van het
nieuwe Duitsland.11
Hirschfeld trok uit de hearing in Londen de conclusie dat Nederland als kleine natie weinig of geen invloed zou kunnen uitoefenen op de internationale besluitvorming inzake Duitsland. Hij
kwam op grond daarvan op het idee dat de Benelux – door Beyen
in 1944 tot stand gebracht – niet alleen een functie zou kunnen
hebben als douane-unie, zoals aanvankelijk het plan was, maar
dat een gezamenlijk optreden van België, Nederland en Luxemburg hun positie op internationale conferenties aanzienlijk zou
versterken. Zij zouden dan met één stem moeten spreken en in
een aantal gevallen zich zelfs door één onderhandelaar moeten laten vertegenwoordigen. Voor deze gedachte wist Hirschfeld in de
loop van 1947 zowel in Den Haag als in Brussel en Luxemburg
draagvlak te creëren. De Benelux heeft op de conferentie van Parijs die op 12 juli van start ging en tot 22 september 1947 zou duren, van dit gezamenlijk optreden zeer geprofiteerd. Hirschfeld
toonde zich op die conferentie een meester in de internationale
diplomatie en groeide uit tot een centrale speler in de onderhandelingen over de Marshallhulp.
Maar eerst moest Hirschfeld zich, geheel tegen zijn zin, nog bezighouden met de Indonesische kwestie. In december 1946 had
hij luitenant gouverneur-generaal H.J. van Mook al laten weten
dat hij geen belangstelling had voor het presidentschap van de Javasche Bank, een functie waar Van Mook hem voor gepolst had en
waarvoor hij gezien zijn eerdere positie bij de Javasche Bank bij
uitstek geschikt moest worden geacht.12
Op 10 april 1947 vroeg minister Lieftinck aan Hirschfeld of hij,
samen met H. Albarda – voormalig thesaurier-generaal, oud-firmant van het Haagse bankiershuis Heldring & Pierson en directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij – de financieeleconomische onderhandelingen wilde voeren die een uitwerking
zouden moeten vormen van de akkoorden van Lingadjati van
maart 1947.13 Hirschfeld en Albarda vergaderden verschillende
malen in het kantoor van de Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië (orni) te Den Haag. Tijdens deze besprekingen,
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die in april plaatsvonden, vernamen Hirschfeld en Albarda hoe
slecht de Nederlandsch-Indische betalingsbalans ervoor stond.
Van Mook werd verantwoordelijk gehouden voor de financieeleconomische toestand in Nederlands-Indië en om die reden stelden Hirschfeld en Albarda voor om hem te ontslaan.14 Dat heeft
Van Mook Hirschfeld nooit vergeven.15
De vs wilden, vóórdat zij krediet gaven aan Nederlands-Indië,
eerst een politieke regeling, maar die politieke regeling met de Republiek zou veel gemakkelijker tot stand komen als het Marshallkrediet er al was. Hirschfeld en Albarda wilden uit dit dilemma
komen door de vs volledige opening van zaken te verschaffen en
deze ook te betrekken bij de oplossing van de politieke problemen
tussen Nederland en de Republiek. Ook Van Mook dacht in die
richting, maar Beel weigerde daarin mee te gaan.16
Nadat Hirschfeld en Albarda verschillende malen vergaderd hadden, wist minister-president Beel de beide heren over te halen
met hem mee te gaan naar Indonesië. Beel wilde, samen met de
minister van Overzeesche Gebiedsdelen, Jonkman, de situatie ter
plaatse in ogenschouw nemen. Hirschfeld was er eigenlijk op tegen dat Beel naar Indonesië zou gaan, omdat deze op geen enkele Indische ervaring kon bogen, en besloot uiteindelijk mee te
gaan om Beel voor al te grote missers te behoeden.
In Batavia voerden Hirschfeld en Albarda een gesprek met de
Amerikaanse consul-generaal, dr. W.A. Foote. Door dat gesprek
raakten zij ervan overtuigd dat de kans op Amerikaans krediet
voor Nederlands-Indië gering was. Foote had hun bovendien toevertrouwd dat er pas sprake zou kunnen zijn van krediet als er
rust en orde heerste. De Amerikaanse consul-generaal voerde
daarom een pleidooi voor een militaire actie.17 Hirschfeld en Albarda maakten ter plaatse een kosten-batenanalyse van een eventuele militaire operatie. De kosten, in het bijzonder die welke betrekking hadden op het herstel van wegen, bruggen en andere
infrastructuur, schatten zij op 200 miljoen gulden. De opbrengsten die daartegenover stonden, te weten de deviezenwaarde van
de oogsten en voorraden in de te bezetten gebieden, schatten zij
op 300 miljoen gulden. Het batig saldo van een militaire actie was
dus rond 100 miljoen gulden.18 Hirschfeld meende dat de vs, als
deze voor een fait accompli gesteld zouden worden, een militaire
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actie zouden goedkeuren.19 In Batavia deed Hirschfeld, als voorzitter van een werkgroep bestaande uit J.E. Hoogstraten (directeur Economische Zaken), L. Korthals (directeur Financiën), C.J.
Waners (directeur Verkeer en Waterstaat) en de president van de
Javasche Bank, R.E. Smits, ook nog een kort onderzoek naar de
monetaire positie van Nederlands-Indië en de toekomstige status
van de Javasche Bank. M. Weisglas werd als secretaris aan die
werkgroep toegevoegd.20
De financieel-economische positie leek hopeloos, maar het
voorstel van Van Mook om de tineilanden Banka, Billiton en Singkep aan Nederland over te dragen en daarmee een onderpand te
hebben voor de schulden van de Indische regering aan Nederland
(de zogenoemde tinpledge) werd door de werkgroep van tafel geveegd.21 Door het intensieve overleg met de Indische financieeleconomische autoriteiten was Hirschfeld er eens temeer van overtuigd dat alleen een militaire actie Nederlands-Indië van een
volledig bankroet zou kunnen redden. Op 20 mei liet hij een Britse diplomaat informeel weten dat onderhandelen met de Republiek geen zin meer had omdat die slechts op tijdwinst uit was,
terwijl Nederlands-Indië te kampen had met een ‘terrific financial
drain in foreign exchange’.22
Hirschfeld reisde, na terugkeer uit Batavia, op 27 mei 1947, in
het diepste geheim door naar Londen en Washington om daar te
weten te komen hoe Groot-Brittannië en de vs tegenover het conflict tussen Nederland en de Republiek stonden. Voor een eventueel militair ingrijpen bestond in Londen geen, in Washington
echter wel enig begrip. Zo althans hadden Hirschfeld en Van Vredenburch hun onderhoud van 6 juni met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, D. Acheson, geïnterpreteerd.23
Dat was op zich niet verwonderlijk, want de vs hadden stilzwijgend toegestaan dat een deel van de leningen die in het kader van
het Land-lease-programma aan Nederlands-Indië waren toegewezen, gebruikt werden om Amerikaanse wapens te kopen voor het
Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger (knil).24
Terwijl Hirschfeld zich nog in Washington bevond hield de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, G. Marshall, zijn beroemde Harvard-rede waarin hij aan Europa een hulpprogramma
aanbood onder voorwaarde dat de Europese landen nauwer zou163
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den gaan samenwerken. In die rede maakte Marshall duidelijk dat
de kredietwaardigheid van Europa niet alleen afhing van de productieve inspanning die elk van de Europese landen afzonderlijk
leverde, maar ook van hun bereidheid tot economische samenwerking. Dat standpunt sloot nauw aan bij de opvattingen die
Hirschfeld in zijn Duitslandnota had neergelegd. Geen wonder
dat Hirschfeld tevreden naar Den Haag terugreisde, ook al moest
hij daar vaststellen dat Nederland noch Nederlands-Indië op korte termijn voor Amerikaans krediet in aanmerking zouden komen.25 Drie weken later, op 22 juli, werd in Nederlands-Indië een
militaire actie ontketend onder de codenaam ‘Operatie Product’.
De bedoeling van die ‘politionele actie’ was om de producten van
de cultuurmaatschappijen en van de Indische mijnbouw in handen te krijgen.
Washington had Nederland gevraagd om samen met België te reageren op het voorstel van minister Marshall. Ambassadeur E.N.
van Kleffens hoopte dat Nederland en België als eerste een positieve reactie zouden geven, maar België had minder haast dan Nederland.26 Dat had allereerst te maken met het verschil in betalingsbalanspositie. Terwijl de Nederlandse betalingsbalans een
ernstig tekort vertoonde, had België een comfortabel overschot.
Nederland was immers volkomen leeggebloed tijdens de hongerwinter, terwijl België toen al had kunnen verdienen aan de doorvoer van Amerikaans oorlogsmaterieel.27
Bovendien had Hirschfeld uitvoerig gesproken met Dean Acheson en Nederland was dus goed op de hoogte van de Amerikaanse
visie. Dat gold niet voor de Belgische minister van Buitenlandse
Zaken, H. Spaak, en deze vond de rede van Marshall daarom behoorlijk vaag.28 Dit alles had tot gevolg dat Van Kleffens zich, samen met zijn Belgische collega, pas op 17 juni op het State Department kon melden. De ambassadeurs van Engeland, Frankrijk en
Italië waren hun toen al voorgegaan. Anders dan Van Kleffens had
gehoopt werden door de twee ambassadeurs twee verschillende reacties aangeboden.29 Van een Beneluxvisie op een eventueel Europees Herstelprogramma was nog geen sprake.
Inmiddels hadden E. Bevin namens Engeland en G. Bidault namens Frankrijk besloten de overige Europese landen uit te nodigen om op 12 juli naar Parijs te komen voor nader overleg. Voor
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dat overleg werd Hirschfeld door de Nederlandse regering aangewezen als delegatieleider.30
Op het overleg in Parijs zou men, in de ogen van Hirschfeld,
moeten streven naar een regeling die een dollarcrisis af kon wenden. Deed men niets, dan zou Europa monetair gezien het eind
van 1947 niet halen. De delegaties zouden zich dus moeten concentreren op de meest urgente zaken om tijd te winnen voor het
werken aan een duurzamer herstel. Daartoe rekende hij het herstel van de economische banden met de koloniën, de handel met
Oost-Europa en de groei van de Amerikaanse investeringen in Europa. Vooralsnog ging het om de instandhouding van de intraEuropese handel en de goederenstroom van de vs naar Europa.
Hirschfeld pleitte daarom voor de instelling van een dollarfonds.
Uit dat fonds zouden landen met een tekort op de betalingsbalans
een deel van hun import uit andere Europese landen kunnen financieren. De landen met een overschot op de betalingsbalans
zouden die aldus verkregen dollars kunnen gebruiken voor aankopen uit dollargebieden. Zo werd een in zijn ogen ideale combinatie van Europees en Amerikaans belang behartigd. Het beheer
van het dollarfonds wilde Hirschfeld opdragen aan ‘een Europees
orgaan met zekere bevoegdheden tot ingrijpen’.31 Hirschfeld had
hier een variant voor ogen van een centrale clearing die hij ook al
voor de oorlog had bepleit.32 Het voorstel garandeerde een institutionele samenwerking tussen de Europese landen met als doel het
Europese betalingsverkeer te verbeteren. Bovendien meende
Hirschfeld dat de Europese samenwerking ook gericht zou moeten zijn op herstel van de Duitse economie.
Inmiddels was bekend geworden dat, als Nederland en België
samen zouden optrekken, zij zouden worden uitgenodigd deel te
nemen in de leiding van de conferentie. Toch kostte het Hirschfeld de nodige moeite om met België tot overeenstemming te komen. Er was een bezoek van minister Van Boetzelaer aan zijn
ambtgenoot Spaak voor nodig om de Belgen ertoe te bewegen een
ambtelijke delegatie naar Den Haag te sturen voor overleg.33 Toen
dat overleg, drie dagen voor de opening van de conferentie van Parijs, eenmaal plaatsgevonden had, was overeenstemming snel bereikt. Ook België had belang bij het op gang brengen van de intraEuropese handel, omdat het, net als Nederland, aan die handel
een groot deel van het nationale inkomen ontleende.34 De ge165
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meenschappelijke delegatie kwam formeel onder leiding te staan
van minister Spaak. De rest van de Belgische afvaardiging bestond
uit J.C. baron Snoy et d’Oppuers van het Belgische ministerie van
Financiën en de president-directeur van de Belgische Nationale
Bank H. Ansiaux.35 De Nederlandse leden waren Hirschfeld en
zijn plaatsvervanger D.P. Spierenburg. Spierenburg was kort daarvoor benoemd tot directeur-generaal van de beb. Hij was voor de
oorlog Hirschfelds persoonlijk secretaris geweest bij de handelsbesprekingen met Berlijn, en had in de bezettingstijd onder hem gediend als directeur van het Rijksbureau voor de metalenverwerkende industrie. Hun relatie was, ondanks meningsverschillen
over de mate van samenwerking met de Duitse bezetter, bijzonder
goed. Spierenburg had grote bewondering voor Hirschfeld, al beschouwde hij zichzelf wél als een betere, want hardere onderhandelaar: ‘Dat was het enige mindere punt van Hirschfeld. Als je hem
op alle andere punten een tien zou geven, dan geef ik hem voor zijn
onderhandelingstalent een acht.’36 Een klein ego had Spierenburg
beslist niet.
Als persoonlijk secretaris kreeg Hirschfeld in 1947 de jonge
Ernst van der Beugel toegewezen. Ook deze kwam van ez en was
sinds begin 1947 secretaris van de Raad voor Economische Aangelegenheden. Hij had Hirschfeld nog nooit ontmoet, en moest
naar Parijs afreizen om kennis te maken. Het zou het begin worden van een jarenlange samenwerking die in de loop van de tijd
het karakter aan zou nemen van een vader-zoonrelatie.37
In het snikhete Parijs nam de Beneluxdelegatie zijn intrek in Hôtel Royal Monceau, aan de Avenue Hoche, waar Hirschfeld ook
vóór de oorlog al vaak kwam. Over dat verblijf in Parijs zegt Van
der Beugel in een terugblik:
Hirschfeld hield van het goede leven, hij hield dus erg van
lekker eten. Hij was geen alcoholist, maar er ging aan cognac
toch wel een hele hoop in op een avond in Parijs. En omdat
ik Parijs goed kende was ik ook Maître de Plaisir. Ik moest iedere avond met hem uit eten […] en dan wou ik terug naar het
hotel want het was warm en we moesten verdomd hard werken. Maar hij was sterk als een paard en dan ging je dus uitgebreid eten en daarna naar een nachtclub.38
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Hirschfeld trad toe tot de zeskoppige leiding van het Parijse overleg, die onder voorzitterschap stond van sir Oliver Franks. De overige leden van het Comité Exécutif waren de Fransman H. Alphand, de Engelsman E. Hall Patch, en een Noor en een Italiaan
die geen rol van betekenis speelden. Het eigenlijke werk werd gedaan in de zogenoemde technische commissies. Daar werden de
statistische gegevens van de verschillende landen verzameld en
de behoeftes van de verschillende landen gepeild. De conferentie
moest begin september met een Europees voorstel komen.
Hirschfeld begon, om te voorkomen dat de leiding van de conferentie geheel in handen zou vallen van Engeland en Frankrijk,
met dwars te liggen op een aantal procedurele kwesties. Allereerst
maakte hij bezwaar tegen het organisatieschema van de conferentie. Daarin was sprake van Amerikaanse hulp voor een periode
van vier jaar. Een dergelijke bepaling hoorde volgens hem in een
voorlopig plan niet thuis. In reactie op Hirschfelds interventie lieten de Engelsen en de Fransen weten dat dit op verzoek van de
Amerikanen zo opgenomen was. Hirschfeld reageerde heftig: een
dergelijke mededeling hoorde volgens hem aan de conferentietafel te worden gedaan en niet vooraf te worden ingestoken in de
agendering. Zo ging het er toch nog op lijken dat de minister van
Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie, Molotov, gelijk had met
zijn opvatting dat het hier ging om een Amerikaans plan voor Europa.39 De Engelse minister van Buitenlandse Zaken Bevin moest
eraan te pas komen om het conflict te sussen.
Een tweede punt betrof de vragenlijst die de Fransen hadden
opgesteld om de Europese behoefte en productiecapaciteit te peilen. Deze questionnaire ademde volgens Hirschfeld te veel de geest
van het Plan-Monnet, het Franse plan voor nationale reconstructie. In dat plan werd, naar Hirschfelds oordeel, niet genoeg onderscheid gemaakt tussen behoeftes op korte en op lange termijn.40
Ook hier beweerden de Fransen dat de vragenlijst de goedkeuring
van de Amerikanen had. Hirschfeld verlangde nu opening van zaken. Hij wilde weten wat de Fransen en de Engelsen vooraf met de
Amerikanen besproken hadden. In afwachting daarvan trok hij
zich terug uit de besprekingen. Overleg achter de schermen,
waarbij ook Jean Monnet zelf betrokken was, leidde tot een compromis. In de instructie voor de technische commissies kwam te
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staan dat zij rekening moesten houden met het primaire belang
en de urgentie van de productiecapaciteit. De plannen voor de langere termijn waren daarmee naar de achtergrond gedrongen. Ook
hier dwong Hirschfeld dus herziening af, ook al was het euvel nog
niet verholpen. De berekeningen van de technische commissies
zouden veel te hoog uitvallen.
Een derde confrontatie, met de Franse delegatieleider Alphand,
ging over de vraag of in de loop van de conferentie nog nieuwe
commissies zouden mogen worden ingesteld. Hirschfeld was
daarvóór en kreeg zijn zin, maar niet na een scherpe woordenwisseling met Alphand. Uiteindelijk zou op verzoek van de Italianen
nog een commissie voor arbeidskrachten worden ingesteld. Na de
eerste week sprak men in de Engelse delegatie over Hirschfeld als
‘a fussy tiresome character with more than the usual quota of
Dutch obstinacy’.41 Maar Hirschfeld was er wel in geslaagd om
van de conférence a deux een conférence a trois te maken.42 Naast
Frankrijk en Engeland deden de Beneluxlanden nu volwaardig
mee.
De eerste inhoudelijke confrontatie ging over de Duitse industrialisatie. Hirschfeld wilde dat de Duitse productiecapaciteit een
plaats zou krijgen in de schattingen van de Europese productiecapaciteit.43 De Fransen, die de Duitse industrie wilden ontmantelen, voelden daar niet voor en zagen Hirschfelds pro-Duitse stellingname als een regelrechte aanval op hun Europabeleid. Zij
waren daar extra gevoelig voor, omdat ze juist op dit punt ook in
de clinch lagen met de vs.44 Hirschfeld nodigde de Franse delegatie uit voor een apart overleg met de Nederlandse en Belgische delegatie. Een dergelijk overleg zou hem de gelegenheid geven zijn
standpunten over Duitsland in alle rust toe te lichten. Een lunchbijeenkomst met de Fransen had inderdaad resultaat: de Fransen
realiseerden zich nu beter hoe belangrijk het herstel van de Duitse productiecapaciteit voor Nederland was. Maar Hirschfeld kreeg
toch niet helemaal zijn zin. Men stelde slechts vast dat deze conferentie niet de plaats was om de Duitse productiecapaciteit vast te
stellen.45 Er was dus agreement to disagree.
Ongeveer terzelfder tijd werd bekend dat de geallieerden de
verdeling van de kolen-, ijzer- en staalproductie als een internationaal probleem beschouwden, waarin dus ook de Benelux een
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stem had.46 Een eerste succes voor Hirschfeld, waar A.W.C. baron
Bentinck van Schoonheten, ambassaderaad in Londen, hem van
harte mee feliciteerde.47
In de discussie over de wederopbouw van Duitsland kritiseerde
Hirschfeld namens de Beneluxlanden het protectionisme van de
bezettingsautoriteiten. Hij sprak op de conferentie over een currency curtain dat om Duitsland was neergelaten. Voorzitter O. Franks
stelde hierop voor de conferentie een aantal aanbevelingen te laten
doen. De punten die Hirschfeld had ingebracht kwamen in de aanbevelingen terecht.48 Hirschfeld was tevreden over dit succes van
de Benelux. Hij vond dat de standpunten van de Benelux en de vs
steeds dichter bij elkaar kwamen. Nederland zou er goed aan doen
de kwestie-Duitsland zoveel mogelijk in het kader van het Europese Herstelprogramma (ehp) aan de orde te stellen.49
De vrijmaking van het betalingsverkeer werd door Hirschfeld al
in een vroeg stadium ter sprake gebracht.50 Maar hij liet de indiening en de verdediging van zijn voorstel om een deel van de Amerikaanse hulp in een fonds te stoppen en te reserveren voor de afdekking van tekorten in het Europese betalingsverkeer over aan
Ansiaux, de president van de Belgische Nationale Bank.51 Zo ging
wat oorspronkelijk een Nederlands voorstel was de geschiedenis
in als een Belgisch initiatief.
Spoedig bleek dat alle Europese landen het doel, de vrijmaking
van het Europese betalingsverkeer, onderschreven.52 Men besloot
over te gaan tot instelling van een studiecommissie, onder leiding
van Ansiaux. De commissie zou, zo werd eind juli besloten, ook
na de conferentie gewoon verder kunnen werken. Daarmee was
tegelijk gezegd dat men ervan uitging dat de commissie niet nog
op het Parijse beraad met concrete voorstellen zou komen.
De Fransen hadden ook de vrijmaking van het Europese handelsverkeer op langere termijn aan de orde gesteld. Zij dachten
daarbij aan een douane-unie bestaande uit Engeland, Frankrijk,
de Benelux, Italië en mogelijk ook Zwitserland.53 Het idee had de
instemming van de Amerikanen. W.L. Clayton, onderminister
van Economische Zaken, ontpopte zich als een warm pleitbezorger van handelspolitieke samenwerking. Hij bracht de Benelux
daarmee in een lastig parket, want de voorkeur van Nederland en
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België ging uit naar monetaire samenwerking en niet naar een
douane-unie. Van een verlaging van het handelstarief of van een
gemeenschappelijke tarievenpolitiek viel in hun optiek geen verruiming van de handel te verwachten.
Hirschfeld had ervaring met de vorming van een douane-unie
– een ervaring die terugging tot voor de oorlog, toen hij betrokken
was geweest bij de totstandkoming van het Verdrag van Ouchy,
dat een Europese vrijhandelszone beoogde.
Hirschfeld koos daarom voor een opstelling als ervaringsdeskundige. In zijn bijdrage beschreef hij uitvoerig alle problemen
waar de landen van de Benelux doorheen waren gegaan op hun
weg naar de douane-unie.54 Tegenover conferentievoorzitter Franks
maakte Hirschfeld er tegelijk geen geheim van dat de Benelux er
niet over dacht een douane-unie binnen te stappen zonder het
Verenigd Koninkrijk.55 Om aan de rol van spelbreker te kunnen
ontkomen stelde hij Franks voor te komen met een regionale driedeling: een douane-unie bestaande uit Frankrijk en Italië, een
unie gevormd door de Scandinavische landen en de Benelux douane-unie. De conferentie besloot tot instelling van alweer een studiecommissie. Alle landen, op Noorwegen en Zweden na, beloofden deel te nemen.56 De Benelux mocht de voorzitter leveren. Dat
werd Spierenburg.
Zo had de conferentie half augustus, na vijf weken onderhandelen, twee studiecommissies opgeleverd, beide voorgezeten door
een vertegenwoordiger van de Benelux. Van enig concreet resultaat op het gebied van de Europese samenwerking was echter nog
geen sprake. Onder die omstandigheid werd op 20 augustus de
eerste berekening van het Europese tekort bekend. En dat was
schrikken. Het totale tekort over de periode 1948 tot en met 1952
werd geraamd op 28 miljard dollar. Dit overtrof de bangste vermoedens. Franks kreeg van Clayton al heel snel te horen dat de cijfers voor de Amerikanen onacceptabel waren.57
Hirschfeld realiseerde zich onmiddellijk dat hier een gevaarlijke situatie dreigde te ontstaan.58 Doordat de landen ongecoördineerd en zonder doordachte uitgangspunten aan het werk waren
gegaan, werden ze nu geconfronteerd met een tekort dat alle perken te buiten ging. Hirschfelds onvrede gold overigens niet alleen
de andere landen. Ook de Nederlandse cijfers waren volgens hem
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gespeend van elk realisme.59 Elk departement had op eigen houtje wat ingevuld en ingestuurd. Het verwijt van een gebrekkige
coördinatie sloeg dus niet alleen op de landen onderling; het sloeg
ook op de landen afzonderlijk.
Terwijl de conferentie van Parijs zich op dood spoor bevond, werd
in Den Haag duidelijk dat de Nederlandse regering het niet eens
kon worden over verder militair ingrijpen in Nederlands-Indië.
De ‘politionele actie’ die op 22 juli van start was gegaan en op 5 augustus, op aandringen van de Veiligheidsraad, was beëindigd, had
ervoor gezorgd dat in Parijs, zo schreef Hirschfeld aan Romme,
‘geen reclame viel te maken voor Indië’.60
Dat het in Den Haag goed mis was, werd Hirschfeld duidelijk
toen minister Huysmans hem, op 25 augustus 1947, benaderde
met de vraag wat hij dacht dat Nederland moest doen: doorstoten
naar Djokja of niet? In de ministerraad waren op 18 augustus de
stemmen gestaakt over de vraag of het militair ingrijpen moest
worden hervat en of het leger moest oprukken naar Djokjakarta
om de Republiek op te rollen. De ministers van de kvp vonden van
wel, die van de PvdA van niet. De laatsten – en dat gold ook voor
de partijloze Van Boetzelaer – wilden in ieder geval de beraadslagingen van de Veiligheidsraad afwachten.61 Minister-president
Beel had een tweede stemming uitgesteld.62 Het kabinet was bijna gevallen. Oud-minister Steenberghe had al laten doorschemeren dat hij eventueel bereid was een nieuw kabinet te vormen op
nationale grondslag, mocht Beel het niet redden.63 Huysmans
vroeg Hirschfeld of hij ook namen wist voor een nieuw kabinet.64
Hirschfeld liet weten dat de regering bereid moest zijn alle risico’s
te nemen. Verder onderhandelen met de Republiek was zinloos,
schreef Hirschfeld aan Huysmans, ‘omdat de Republiek door
deugnieten wordt “geleid”’.65
Volgens Hirschfeld moest de regering zelfs een confrontatie
met de grote mogendheden niet uit de weg gaan. Liep het fout en
zou men Indië geheel of gedeeltelijk moeten prijsgeven, dan zou
de regering er ook niet voor moeten terugschrikken de schuld
daarvoor bij de vs en Engeland te leggen. Dat was in elk geval goed
voor de politieke stabiliteit in eigen land, zeker met de terugkeer
van zo veel gedemoraliseerde soldaten in het vooruitzicht. Van
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een bemiddeling van de grote mogendheden zelf verwachtte
Hirschfeld niets. Dat station was men in juni al gepasseerd.66
Hirschfeld besloot nog op 25 augustus naar Den Haag te gaan
voor tussentijds overleg. ’s Middags werd hij in de ministerraad
verwacht; ’s morgens hadden de ministers zich neergelegd bij de
consignes van de Veiligheidsraad en bliezen ze de aanval op Djokjakarta af. Uiteindelijk durfden ze een confrontatie met de Verenigde Naties, en daarachter de vs, toch niet aan. Lieftinck was
van oordeel dat de regering, nadat het parlement zijn leningsvoorstel had aanvaard, een ‘Van Speyck-mentaliteit’ niet meer paste.
Eenmaal in de ministerraad viel er ook bij Hirschfeld geen spoor
meer te bekennen van de confrontatiepolitiek die hij zojuist nog
had aanbevolen, maar die nu achterhaald was door de resoluties
van de Veiligheidsraad.67 Zijn redenering stond weer helemaal in
het teken van de Europees-Amerikaanse samenwerking. Even
had het erop geleken dat Hirschfeld bij de oplossing van het conflict met Indonesië de Europese samenwerking op het spel had
willen zetten. Maar zijn nationalistische bravoure was van korte
duur geweest en leek vooral ingegeven door een – voor zijn doen
ongebruikelijke – politieke solidariteit met de kvp-ministers.
Terug in Parijs werd Hirschfeld meteen de volgende dag op het
matje geroepen bij de Amerikaanse ambassadeur. Deze las hem,
net zoals hij eerder bij de andere leden van het Uitvoerend Comité had gedaan, de les over het gebrek aan bereidheid tot samenwerking bij de Europese landen. Hirschfeld schoof de zwartepiet
door naar Frankrijk en Engeland. Het had volgens hem zover niet
hoeven te komen als zij naar hem geluisterd hadden en hun nationale reconstructieplannen buiten beschouwing hadden gelaten.68
Kort daarop brachten twee vertegenwoordigers van het State Department, G. Kennan en C. Bonesteel, een bezoek aan Parijs. Zij
spraken ook met het Uitvoerend Comité.69 Hirschfeld hield er het
gevoel aan over dat de Amerikanen toch wel begrip hadden voor
de problemen waar de zestien Europese landen mee worstelden.70
Terwijl de conferentie zich opmaakte voor het afgesproken einde op 15 september en de ministers van Buitenlandse Zaken zich
klaarmaakten om daarvoor naar Parijs te komen kwam plotseling
op 9 september uit de diverse hoofdsteden het bericht dat de
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Amerikaanse ambassadeurs geprotesteerd hadden tegen het gebrek aan samenwerking van de betrokken landen. Overal, dus ook
in Den Haag, was aangedrongen op een andere aanpak. In daaropvolgend overleg met het Uitvoerend Comité zetten de Amerikanen de zaak verder op scherp. Na een korte gedachtewisseling braken de Amerikanen het overleg plotseling af. Clayton stond op en
vertrok.
Hirschfeld vond het maar een rare vertoning. Hij begreep ook
niet goed waar het conflict nu eigenlijk om draaide.71 Duidelijk
was wel dat de vs van tactiek waren veranderd. Tot dan toe hadden
ze de conferentie op afstand gevolgd. Ze waren in de buurt voor
advies en consultatie, maar deden niet mee aan de beraadslagingen als zodanig. En nu plotseling gooiden ze hun hele gewicht in
de schaal.
De verwarring onder de Europese delegaties was compleet.
Hirschfeld liet zijn collega’s meteen weten dat de Benelux onder
geen beding akkoord zou gaan met een uitkomst die niet de instemming van de vs had.72 Clayton hield zich onbereikbaar. Pas de
volgende dag kon een nieuwe ontmoeting tussen Clayton en het
Uitvoerend Comité worden gearrangeerd. Daar kwam Hirschfeld
met het voorstel de conferentie met een week te verlengen.73 In die
week moest men nog zo veel mogelijk overeenstemming zien te
bereiken. Er kon dan een voorlopig rapport worden uitgebracht,
dat op 22 september aan de ministers moest worden aangeboden.
De Amerikaanse regering zou dit rapport vervolgens kunnen bestuderen en met vragen kunnen komen. Die zouden door de technische commissies beantwoord worden. Een afvaardiging van de
conferentie zou vervolgens later nog naar Washington kunnen afreizen om daar met de Amerikanen nog wijzigingen in het rapport
aan te brengen. Wat betreft de Europese douane-unie merkte
Hirschfeld op dat nu toch wel overtuigend was gebleken dat de Europese landen op dat gebied geen verplichtingen konden aangaan
en niet verder konden gaan dan het instellen van een studiecommissie plus de toezegging dit probleem serieus ter hand te nemen.
In een aanvullend rapport zouden eventueel ook de bevindingen
van deze commissie opgenomen kunnen worden.
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Toen Hirschfeld was uitgesproken zei Clayton simpelweg dat
deze oplossing hem als de meest praktische voorkwam en dat hij
bereid was haar te aanvaarden. Het voorstel van Hirschfeld leek
dan ook sterk op de instructies die hij uit Washington had gekregen.74 De Engelsen en Fransen konden hierna nog moeilijk bezwaar aantekenen. De Engelsen niet omdat, nu het compromis
uit de ‘eigen’ Europese keuken kwam, zij moeilijk konden volhouden dat de vs de conferentie iets wilden opleggen. De Fransen niet
omdat zij het nog moeilijk konden laten afspringen op het vermeende gebrek aan bereidheid tot handelspolitieke samenwerking. De vs zelf immers namen genoegen met wat er nu lag en zagen af van het oorspronkelijk verlangde commitment tot een
Europese douane-unie. Voor de Scandinavische landen was belangrijk dat hun verzet tegen de komst van een permanente Europese organisatie was gehonoreerd. In het voorstel van Hirschfeld
bleef de conferentie gewoon bestaan. Toen de Amerikanen niet
lang daarna bij hem informeerden hoe het toch kwam dat iedereen zo snel overstag was gegaan, zei hij dat dat kwam doordat de
Benelux had laten weten zonder de instemming van de vs niet
voort te willen gaan.75 Zo incasseerde hij de politieke winst voor
de Benelux.
De besprekingen bewogen zich daarna snel naar het afgesproken einde. Men nam nog anderhalve week om het rapport, nu dus
een voorlopig rapport, af te ronden. Het berekende Europese tekort over de periode 1948-1952 werd teruggeschroefd van 28 miljard naar ruim 22 miljard dollar.76 Dat was een bedrag waar de
Amerikaanse regering wel mee bij het Congres aan durfde te komen.
De tweede helft van de conferentie had een toenadering laten zien
tussen de vs en de Benelux. De Amerikanen wendden zich steeds
meer en steeds vaker tot de vertegenwoordigers van de Benelux
om zicht te krijgen op het verloop van de conferentie en steeds
minder tot die van Engeland en Frankrijk.77 Zeker na de interventie van het State Department bleken de benadering van de Benelux en die van de vs dicht bij elkaar te liggen. Hirschfeld had daarvoor al indruk gemaakt met zijn voorstel om de vs met Europa een
multilateraal akkoord te laten sluiten.78 Dat zou het kader moeten
vormen van het bilaterale verdrag dat de vs te zijner tijd met elk
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Europees land afzonderlijk wilden afsluiten. De vs zouden zich zo
verzekeren van zowel de afzonderlijke als de collectieve medewerking van de Europese landen. Clayton en Caffery, de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, ten overstaan van wie Hirschfeld dit
voorstel deed, spraken in hun rapportage aan Washington van een
‘thought provoking consideration’.79 Hirschfeld had op de Amerikanen een bijzonder sterke indruk gemaakt.
Hirschfeld zelf voerde zijn sterke positie in Parijs vooral terug
op de voortreffelijke samenwerking met de Belgen.80 Die had er
immers toe geleid dat de Benelux en vs steeds meer op één lijn
waren komen te zitten. Bij de Amerikanen had zich ook een beleidswijziging voorgedaan. Clayton, een fervent voorstander van
het wegnemen van douanetarieven, was na het bezoek van Kennan en Bonesteel teruggefloten door het State Department. Daarbij maakte het verlangen naar Europese samenwerking plaats
voor de drang naar een grotere productie-inspanning van elk
Europees land afzonderlijk, geschraagd door een gezonde monetaire politiek. Hirschfeld had dus geen ongelijk toen hij in juni
sprak van ‘de gedachte-Marshall’.81 Veel meer dan een idee of een
suggestie in een bepaalde richting was het inderdaad niet geweest. Hirschfeld had, met zijn duidelijke ideeën over de wijze
waarop de Europese samenwerking tot stand moest komen, een
stempel kunnen drukken op de conferentie. Dat werd nog eens
bevestigd tijdens het bezoek van een delegatie van het Amerikaanse Congres aan Den Haag op 17 september, dus vlak voor het einde van de conferentie. ‘You have thought along sensible business
lines,’ kreeg Hirschfeld toen te horen. ‘You have pointed the
way.’82
In Den Haag was de waardering voor Hirschfeld minder groot.
Allereerst had hij irritatie opgeroepen door niet in de ministerraad te verschijnen voordat hij naar Washington afreisde. Vooral
Lieftinck had zich eraan geërgerd dat hij Hirschfeld helemaal niet
te zien had gekregen.83 Verder was Hirschfeld volgens hem buiten zijn boekje gegaan doordat hij nieuwe cijfers had ingediend
zonder hem te raadplegen. Dat laatste berustte op een misverstand. Er waren immers geen nieuwe cijfers; de oude waren
slechts bijgesteld. Hirschfeld werd hier in bescherming genomen
door E.A. Liefrinck, die namens Financiën in Parijs was ge175
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weest.84 Tot slot kwam van Financiën het verwijt dat Hirschfeld
zich te Europees had opgesteld. Volgens thesaurier-generaal
A. Treep en de adviseur van de minister H. Riemens had hij zich
te veel voor het karretje van de grote landen, Frankrijk en Engeland, laten spannen en was hij te weinig opgekomen voor het eigen Nederlandse belang. Treep zou in dit verband zelfs spreken
van ‘het drama van Parijs’.85 Er kwamen echter ook andere stemmen uit het ministerie van Financiën. Van raadsadviseur F.A.G.
Keesing bijvoorbeeld, die zelf aan de wieg gestaan van Hirschfelds pleidooi voor een Europees dollarfonds; en ook van Liefrinck
die, anders dan zijn minister, Lieftinck, grote bewondering voor
Hirschfelds optreden in Parijs had.86
Hirschfeld was woedend. Vanuit Washington, waar hij inmiddels
was gearriveerd, bestreed hij dat hij te eigengereid te werk zou
zijn gegaan. Hij herinnerde de ministers eraan dat hij voor zijn
vertrek naar Parijs wel degelijk om instructies had gevraagd.87 Alleen Huysmans en Van Boetzelaer hadden toen de moeite genomen te reageren en hadden mondeling hun instemming betuigd
met de door hem ontworpen strategie. Lieftinck had zijn kans
voorbij laten gaan. Ook tussentijds waren de ministers nauwgezet
en met grote regelmaat door hem op de hoogte gehouden. En inderdaad, Hirschfeld had de ministers alle kans gegeven tussenbeide te komen.88 Dat het desondanks een solopartij was geworden, kwam doordat de ministers in juli en augustus met hun
hoofd bij Indië hadden gezeten en zich vooral beziggehouden
hadden met hun eigen overleven als kabinet. In feite was de conferentie in Parijs goeddeels aan hen voorbijgegaan. Maar de ministers hoefden het maar te zeggen, schreef Hirschfeld vanuit
Washington, als ze niet tevreden waren zou hij opstappen. Dat
bleek niet de bedoeling. Integendeel, op aandringen van Beel
werd alle kritiek ijlings ingeslikt en kreeg Hirschfeld alsnog lof
toegezwaaid voor zijn optreden in Parijs.89 Een desavouering zou
internationaal ook niet begrepen zijn, want Hirschfeld had in alle
hoofdsteden een sterke indruk achtergelaten. Hij was in Parijs de
architect geworden van het Europese Herstelprogramma. Zijn
positie tegenover de Nederlandse regering was daardoor bijzonder sterk geworden.
Dat werd nog eens bevestigd in Washington, waar hij tot de pro176
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minenten van Europa werd gerekend. Hij was daar voor de eventuele bijstelling van het Europese rapport om het geschikt te maken
voor presentatie aan het Congres. Een bijstelling van het rapport
bleek echter niet nodig. Het werd slechts op enkele ondergeschikte punten aangepast.90 Het was voor Hirschfeld een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met de Amerikaanse politiek. Hij
sprak er met vertegenwoordigers van diverse departementen91 en
kon nu ook van nabij zien hoe groot de invloed van het Congres
was. Die kennismaking met de Amerikaanse politieke cultuur was
geen overbodige luxe; dat was ook tijdens de oversteek naar Amerika gebleken. Op initiatief van de Engelsen werd die gemaakt per
boot, met de Queen Mary. Een tiendaagse zeereis leende zich volgens hen heel goed voor een nadere kennismaking van Europese
en Amerikaanse diplomaten en politici. Tijdens de oversteek
mengden de twee gezelschappen zich echter nauwelijks.92
Lieftinck had gewild dat Hirschfeld in Washington zou vragen om
interim-hulp.93 Hirschfeld echter voelde daar niet veel voor, omdat het niet strookte met zijn supranationale benadering.94 Hij
was bang voor een concurrentiestrijd om de dollarhulp waarin
Nederland het onderspit zou delven. De Amerikanen hadden al
laten weten dat alleen die landen die de komende winter geconfronteerd zouden worden met hongersnood dan wel een acute politieke crisis voor interim-hulp in aanmerking kwamen. Volgens
Hirschfeld moest Nederland het toch nog wel tot het tweede kwartaal van 1948 kunnen redden, nu de Indische dollarcrisis door de
eerste politionele actie voorlopig was afgewend.95
Lieftinck liet het er echter niet bij zitten. Omdat Hirschfeld in
Washington namens Europa was – en daar dus Nederland formeel niet vertegenwoordigde – leek het hem een goede gedachte
dat de regering zich rechtstreeks tot het State Department zou
wenden.96 Dat ging de andere ministers te ver. Zij zorgden ervoor
dat Hirschfeld in elk geval werd geraadpleegd. Het voorstel van
Lieftinck was typerend voor de rivaliteit tussen beide heren.
Hirschfeld had inmiddels een ontmoeting gearrangeerd met een
aantal topfiguren van het State Department. Ze waren bereid een
uitzondering te maken op de regel dat niet met landen afzonderlijk
zou worden gesproken alvorens het Congres aan het woord was ge177
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weest97. Ze bleken vooral geïnteresseerd in cijfers waarmee ze het
Congres over de streep konden trekken. Hirschfeld had cijfers van
het ministerie van Financiën bij zich. Maar hij vond ze niet goed en
besloot ze daarom niet te geven. Hij hield vol dat het moeilijk was
een cijfermatig beeld te geven als men niet wist wat voor hulp en
hoeveel hulp men tegemoet kon zien en wanneer die hulp zou komen. De Amerikanen antwoordden daarop dat hij er dan maar van
uit moest gaan dat de hulp niet zou komen. Hirschfeld ontkwam
dan ook niet aan de toezegging een cijfermatig beeld van de toekomst van Nederland te zullen schetsen.98
De Amerikanen bleken goed op de hoogte van de situatie waarin Nederland verkeerde. Hirschfeld kon ze niet veel nieuws meer
vertellen. Hij hield daarom ook de nota waarin hij de situatie van
Nederland en de oorzaken daarvan nog eens omstandig had uiteengezet, op zak.99 De Amerikanen bevestigden hem dat Nederland niet voor interim-hulp in aanmerking kwam. Ze gingen ervan uit dat Nederland het nog wel tot het eind van het eerste
kwartaal van 1948 zou redden.100
Eenmaal terug in Den Haag zocht Hirschfeld contact met Lieftinck en de president van de Nederlandsche Bank, dr. M.W. Holtrop.101 Hirschfeld was vrij zeker dat er hulp zou komen. Hij dacht
zo tegen april. Lieftinck en Holtrop waren nog altijd bang dat de
hulp niet op tijd zou komen. Zij meenden dat het Amerikaanse
Congres nog voor veel vertraging kon zorgen. Hirschfeld was daar
minder bang voor, omdat hij de ommekeer in de Amerikaanse publieke opinie van nabij had meegemaakt. Deze was het gevolg van
de harde opstelling van de Sovjet-Unie in de Verenigde Naties. Bij
zijn aankomst in Washington, begin oktober, had hij nog een duidelijke aarzeling bespeurd om Europa te hulp te schieten; bij zijn
vertrek, begin november, was die aarzeling verdwenen.102
Lieftinck bezon zich desondanks op noodmaatregelen, zeker toen
in de loop van november duidelijk werd dat de Nederlandse liquiditeitspositie wel heel precair was. Het saldo van de betalingsbalans met België overtrof op dat moment de somberste verwachtingen.103 Tegelijk bleek in het laatste kwartaal van 1947 al veel meer
voor de voedselvoorziening te zijn uitgegeven dan begroot. Volgens Lieftinck was het daarom nodig de invoer te beperken tot het
strikt noodzakelijke: voedsel, brandstof en de allernoodzakelijkste
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hulp- en grondstoffen. Ook de wederopbouw zou volgens hem
deze keer niet aan een korting kunnen ontkomen. In de eerste
helft van 1948 zou zeker voor 500 miljoen gulden aan deviezen
bespaard moeten worden.104 Op verzoek van Lieftinck stelde het
Centraal Planbureau een schema op waarin op de consumptiesector 370 miljoen en op de investeringen voor 130 miljoen gulden
werd gekort.105 Dit werd het zogeheten 60-procentprogramma. In
de Raad van Economische Adviseurs, waar dit voorstel eind november ter discussie stond, vroeg Beel zich af of het niet ten koste
zou gaan van de sociale rust en het economisch leven.106 Ook
Hirschfeld zag er weinig heil in. Hij vond dat het beleid niet
mocht leiden tot een ‘ondermijning van het economisch leven’.
Hij gaf daarom de voorkeur aan een demonstratieve korting van
bepaalde dollarimporten. J. Tinbergen, de directeur van het Centraal Planbureau, betoogde daarentegen dat de keus eenvoudig
was: of nu iets minder voeding of later een catastrofe – ‘Waar niet
is kan men zich niet aan de norm houden,’ stelde hij.107 Hirschfeld toonde zich hier ‘socialer’ dan de socialisten.
In een tweetal nota’s waarschuwde hij de ministers tegen een al
te grote bezuinigingsdrift.108 Ze moesten zich volgens hem niet
instellen op een catastrofe, maar ervan uitgaan dat de Marshallhulp zou komen. Het ging dus alleen om het opvangen van een
mogelijke vertraging. Diep ingrijpende maatregelen waren daarbij niet op hun plaats. Die konden alleen maar schade aanrichten
en zouden in elk geval voor 1 april 1948 geen effect sorteren. Er
lag nu eenmaal tijd tussen bestellen en betalen.109
De ministerraad bleek het in grote trekken met Hirschfeld
eens. Huysmans nam zelfs nog de moeite om vanaf zijn ziekbed
te laten weten dat hij niet overtuigd was van de noodzaak van Lieftincks 60-procentprogramma.110 Toch leek Lieftinck gelijk te krijgen. Begin januari 1948 bleek de Nederlandsche Bank voor het
eerst helemaal door haar dollars heen te zijn en moest de goudvoorraad worden aangesproken.111 Omdat er nog wat dollars in de
pijplijn zaten was de situatie nog niet fataal, maar het deviezennulpunt was nu toch wel heel nabij.
Van Kleffens kreeg opdracht bij de Eximbank aan te kloppen.112
Holtrop vertrok naar Washington om een en ander in goede banen te leiden. Begin februari kwam het bericht dat de bank niet
van zins was bij te springen.113Ze wilde niet op de besluitvorming
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van het Congres vooruitlopen. Holtrop had nog wel een voorschot
van 20 miljoen dollar weten los te krijgen, maar dat zette niet veel
zoden aan de dijk. Het kabinet besloot tot een verdere beperking
van de invoer uit het dollargebied, tot vordering van Amerikaanse
effecten en belening van een deel van de goudvoorraad van de Nederlandsche Bank.114 Lieftinck kreeg ten slotte toestemming aan
de alarmbel te trekken. Hij mocht nu eindelijk de Nederlandse
dollarcrisis uitroepen en zou dat doen op 18 februari 1948, bij de
verdediging van zijn begroting in de Eerste Kamer. Hij deed dat
echter zo onopvallend – helemaal aan het eind van zijn betoog en
in omfloerste bewoordingen – dat het nauwelijks de aandacht
trok.115
De dieperliggende oorzaak van de onzichtbaarheid van de financiële crisis was dat op hetzelfde moment in het Amerikaanse
Congres duidelijkheid ontstond over de hulpverlening aan Europa. In de commissie die de behandeling van het hulpprogramma
voorbereidde, bleek dat er een meerderheid in het Congres vóór
was.116 Daarmee stond zo goed als vast dat de hulp er daadwerkelijk zou komen. Daarom hoefde de bevolking niet gealarmeerd te
worden, maar werd ze aangespoord om van het nieuw geboden
perspectief gebruik te maken. Bij dat laatste paste geen onheilstijding. Hirschfeld had, al was het op het nippertje, gelijk gekregen.
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7
Simultaan schaken: het Europese
Herstelprogramma en de Indonesische
kwestie (januari-juli 1948)
Bij terugkeer uit Washington, begin november 1947, werd Hirschfeld geconfronteerd met een nieuwe poging van Lieftinck het beleid inzake het Marshallplan naar zich toe te trekken.1 Omdat het
om dollarhulp ging, behoorde het Marshallplan primair tot de
competentie van de deviezencommissie. Dat was een interdepartementaal orgaan onder voorzitterschap van Financiën.2
Lieftinck stuitte bij zijn poging Hirschfeld op een zijspoor te
rangeren eerst op Huysmans maar vervolgens ook op Beel. Huysmans was vooral verontrust door Lieftincks poging de beb ter zijde te schuiven. Hij wendde zich ‘streng vertrouwelijk’ tot Beel.3
Volgens hem was de Marshallhulp niet primair een deviezenzaak.
De hulp zou, dat stond inmiddels wel vast, ten dele in goederen
gegeven worden en onder zeer strikte voorwaarden, en was daarmee ook een zaak van handelspolitiek en economisch beleid. Beel
was het op dit punt met hem eens. Hij wees Lieftinck erop dat
deze voorbijging aan het besluit van de rea het beleid rond het
Marshallplan te situeren bij Buitenlandse Zaken, van waaruit het
was toevertrouwd aan Hirschfeld.4
Hirschfeld zelf beantwoordde de zet van Lieftinck met een tegenzet. Terwijl Lieftinck zijn deviezencommissie naar voren schoof,
schreef hij een bijeenkomst uit om een antwoord te formuleren
op het Amerikaanse verzoek om cijfers. Volgens Hirschfeld zaten
aan het Marshallplan zo veel kanten dat het eigenlijk bij geen enkel ministerie thuishoorde. Het was een uniek initiatief, dat ook
op een unieke manier tegemoet moest worden getreden.5 Van
Kleffens, de oud-minister en nu ambassadeur in Washington, viel
hem hierin bij.6
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Hirschfeld stelde voor een kleine organisatie te vormen die
noch onder de competentie van Economische Zaken, noch onder
die van Financiën of Buitenlandse Zaken viel, maar rechtstreeks
ressorteerde onder de rea. Hij wilde een flexibel bureau dat de
coördinatie van het beleid voor zijn rekening kon nemen. De uitvoering van het beleid als zodanig wilde hij zoveel mogelijk bij de
departementen laten. Hij wilde zelf de leiding van het bureau op
zich nemen. De dagelijkse leiding wilde hij overlaten aan Van der
Beugel, aan wie hij steeds meer overliet.7 Het bureau zou ook de
contacten met de Amerikanen moeten onderhouden. Hirschfeld
wilde voorkomen dat de ministeries op eigen houtje contact met
de Amerikanen zouden zoeken, want dat zou ertoe kunnen leiden dat de Amerikanen de coördinatie van de hulp zelf ter hand
zouden nemen.8 In dat geval zou het beleid inzake het Europese
Herstelprogramma niet bepaald worden door de Nederlandse regering, maar door de Amerikaanse ambassade in Den Haag.
Hirschfeld vond dat het bureau er snel moest komen. Het was
zaak de Amerikanen te laten zien dat Nederland klaarstond om de
hulp in ontvangst te nemen. Met de internationale onderhandelingen voor de deur hadden de ministers begrip voor zijn haast.9
Maar Nederland beschikte op dat moment niet over een minister
van Economische Zaken. Huysmans was zojuist afgetreden en
zou kort daarop overlijden.10 De andere ministers wilden zijn opvolger niet voor een voldongen feit plaatsen. De ministerraad besloot om Hirschfeld al wel te benoemen, maar nog even te wachten met de inrichting van het bureau dat deze voor ogen stond.
Dat betekende dat Hirschfeld zich vanaf 14 januari 1948 regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma mocht
noemen, maar nog moest wachten met de bemensing van zijn bureau.11 Benoemd bij ministeriële beschikking van de ministers
van bz, ez en Financiën, werd in de ministerraad vastgelegd dat
Hirschfeld zou werken onder verantwoordelijkheid van de Raad
voor Economische Aangelegenheden uit de ministerraad – een
uniek verschijnsel in de Nederlandse staatkundige verhoudingen.
Tot zijn aftreden, in 1952, kwam de functie als zodanig ook niet
voor op een van de begrotingen. Zijn salaris was ondergebracht in
verschillende posten op de begrotingen van Buitenlandse Zaken
en Economische Zaken.12
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Half februari werd de jonge kvp’er J.R.M. van den Brink benoemd
tot minister van Economische Zaken.13 Hij trad aan op het moment dat er weer vooruitzicht was op economisch herstel. Dat
maakte zijn taak overigens niet gemakkelijker. De nieuwe minister werd direct al geconfronteerd met het oude verlangen van het
directoraat-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen (beb), de coördinerende rol bij de verdeling van de Marshallhulp, die Hirschfeld had toegedacht aan zijn bureau, zelf op
zich te nemen. De beb vond dat zij dat gezien haar interdepartementale functie heel goed zou kunnen doen. Was zij daar in 1946
niet speciaal voor opgericht?14 Hirschfeld was echter van oordeel
dat het bij de Marshallhulp niet alleen ging om een coördinatie
tussen de departementen, maar ook om een afstemming met de
Amerikanen en de Europese partners. Daar was niemand beter
toe in staat dan hijzelf. De directeur-generaal van de beb, Spierenburg, die Hirschfelds plaatsvervanger was geweest op de conferentie van Parijs, drong ook niet aan. Hij had voor zichzelf al uitgemaakt dat het voorstel van de beb geen haalbare kaart was, al
was het maar omdat het impliceerde dat Hirschfeld weer zijn intrek zou moeten nemen op Economische Zaken. Dat zag hij, gelet
op de naoorlogse ontwikkelingen, niet gebeuren.15
Economische Zaken zou dan ook al snel akkoord gaan met een
constructie waarbij Spierenburg plaatsvervangend regeringscommissaris werd en zo veel mogelijk ruimte gelaten werd voor een
coördinerende rol van de beb.16 In de praktijk betekende dat de
uitvoering van het interdepartementale werk werd overgelaten aan
de beb. Het beleidsinitiatief echter bleef voorbehouden aan het
Bureau van de Regeringscommissaris. Financiën nam uiteindelijk genoegen met een zetel in de Interdepartementale Raad,
waarin naast Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse Zaken en de andere ministeries die deel uitmaakten van de rea, ook
het Centraal Planbureau en de Nederlandsche Bank zitting hadden.17 Hirschfeld werd voorzitter en zijn bureau voerde het secretariaat.
Eind maart besloot de regering Hirschfeld ook nog te benoemen
tot eerste onderhandelaar van Nederland in het kader van de Benelux.18 Het was een bevestiging van de nauwe samenhang die er
was ontstaan tussen het beleid inzake Europa, Duitsland en de vs
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enerzijds en de samenwerking met België anderzijds. Minister
Vos vroeg nog wel of het allemaal niet te veel werd. Was hier, zo
vroeg Vos zich af, geen sprake van een al te grote opeenhoping van
macht? Men moest bedenken, vond hij, dat Hirschfeld ook nog
actief was in de onderhandelingen met Indonesië.
De ministerraad vond het geen probleem, omdat de rea de vinger aan de pols hield. In zijn oratie merkte Van der Beugel hierover op: ‘Parlementaire verantwoordelijkheid werd op volkomen
willekeurige wijze gedeeld door ten minste vier bewindslieden, afhankelijk van de vraagstelling van de Staten-Generaal en de meer
of mindere belangstelling en bemoeienis van de ministers.’19 Het
resultaat was dat Hirschfeld uitgroeide tot een soort superminister voor Europese Zaken, een positie die uiteindelijk in 1952 zijn
vervolg zou krijgen in het ministerschap van J.W. Beyen, die samen met J.A.M.H. Luns de portefeuille van Buitenlandse Zaken
zou gaan beheren.20
Hirschfeld had in 1947 gezegd dat de eerste hulp begin 1948 zou
komen. Lieftinck was bang dat het later zou worden. En de president van de Nederlandsche Bank, mr. M.W. Holtrop, vreesde dat
het nog veel later, misschien wel na de zomer, kon worden. Alle
drie kregen ze, ieder vanuit zijn eigen perspectief, gelijk. Het handelspolitieke perspectief veranderde al in februari toen vast kwam
te staan dat de hulp ook echt zou komen. De druk op de betalingsbalans nam pas af toen de hulp daadwerkelijk op gang kwam. In
april arriveerde het eerste schip, de Noordam, met graan, landbouwmachines, staal en auto’s in Rotterdam.21 Pas in september
verbeterde de kaspositie van de Nederlandsche Bank, toen de eerste Marshallplandollars werden overgemaakt.22
In zijn verlangen snel zekerheid te krijgen over de komst van
de Marshallhulp had Hirschfeld de Engelsen al in december 1947
weten over te halen de Europese landen bij elkaar te roepen.23 Ze
zouden dan blijk kunnen geven van hun bereidheid tot samenwerking en, zo nodig, weerstand kunnen bieden aan te vergaande
eisen van de Amerikanen. De Engelsen en Fransen schreven
daarop een bijeenkomst uit voor half februari in Londen.24 Daar
aangekomen bleek de bijeenkomst alweer afgelast. De Amerikaanse regering had bezwaar gemaakt; ze wilde niet voor verrassingen komen te staan tijdens haar overleg met het Congres en
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was ook bang voor frontvorming van de Europeanen. Hirschfeld
was bijzonder ontstemd en liet weten dat als ze zoiets nog eens
deden hij niet voor een formeel protest zou terugschrikken. Men
moest niet denken dat men de Benelux straffeloos kon negeren.
Als pleister op de wonde kreeg hij de toezegging dat de Benelux
zelf de agenda mocht bepalen van het komende overleg met een
Engels-Franse delegatie die, ter voorbereiding van het nu voor later geplande overleg, een reis langs de Europese hoofdsteden zou
maken.
Nederland en België besloten de missie alleen in Den Haag te
ontvangen.25 Men wilde voorkomen dat de reis het karakter van
een inspectietocht zou aannemen. E.A. Berthoud en R. Marjolin
werden in Den Haag door Hirschfeld onthaald op een blauwdruk
voor een Europese organisatie. Hirschfeld stelde voor de organisatie te laten werken op basis van het beginsel van mutual agreement. Elk land werd dus een vetorecht gegund. Hirschfeld wilde
voorkomen dat enig Europees land, of een coalitie van landen, een
overwicht kon creëren. Geen enkel besluit kon, als het principe
van onderlinge overeenstemming werd overgenomen, tegen de
wil van welk land dan ook genomen worden. De organisatie kon
zich ook niet ontwikkelen tot een macht tegenover of boven de
deelnemende landen. Hirschfeld wilde het apparaat verder simple
and flexible houden.26 Berthoud en Marjolin, overrompeld door de
uitgewerkte plannen waar Hirschfeld mee kwam, beloofden deze
over te brengen aan de werkgroep die een en ander verder moest
beoordelen.
Op 15 maart 1948 bleek de Benelux nog steeds als enige te beschikken over concrete voorstellen inzake de Europese samenwerking.27 Engeland en Frankrijk hadden het niet eens kunnen
worden omdat hun standpunten te ver uiteenlagen. Frankrijk was
voor een sterke organisatie met eigen bevoegdheden, Engeland
was voor intergouvernementele samenwerking. Hirschfelds voorstel vormde daarom het vertrekpunt van de discussie. De werkgroep kreeg opdracht een organisatie te ontwikkelen die zou werken op basis van consensus.28 De organisatie diende te bestaan
uit een Algemene Raad en een Uitvoerend Comité plus een secretariaat met aan het hoofd daarvan een secretaris-generaal. Deze
kreeg dus geen eigen bevoegdheden, ook al had men dat wel gewild in Washington.29 Het bereik van de organisatie werd verder
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nog ingeperkt doordat in haar doelstellingen kwam te staan dat
die ‘economisch’ waren en niet politiek. Ook dat was conform de
opvattingen van Hirschfeld, maar strijdig met die van Frankrijk
én de vs.
Ondanks dit verschil van inzicht hadden de Amerikanen een
voorkeur voor Hirschfeld als secretaris-generaal en voor Spaak als
voorzitter van de Algemene Raad.30 Maar Hirschfeld ambieerde
geen Europese functie, omdat hij vond dat men hem op nationaal
niveau niet kon missen. Er waren zijns inziens te weinig ervaren
krachten voorhanden op het terrein van het buitenlandse economische beleid.31 Spaak, daarentegen, opteerde wél voor een Europese benoeming. Tegelijk was echter ook Brussel in de race als
vestigingsplaats van de nieuwe organisatie.32 Op het moment dat
het Verdrag voor Europese Economische Samenwerking ondertekend moest worden, op 15 april, was men er nog steeds niet uit en
een afgang kon alleen voorkomen worden door de besluitvorming
over de verdeling van de posten op te dragen aan de Algemene
Raad.33 België en Nederland stonden daarna op het punt bakzeil te
halen, toen een adviseur van Bevin verscheen met de mededeling
dat Spaak wat Engeland betreft toch voorzitter kon worden.
Hirschfeld vond dat ‘een ruim gebaar’ en Bevin steeg in zijn achting.34
Spaak werd dus voorzitter van de Organisatie van Europese Economische Samenwerking (oees). Zijn landgenoot, baron Snoy et
d’Oppuers, werd zijn plaatsvervanger. De Engelsman Hall Patch
werd voorzitter van het Uitvoerend Comité. Frankrijk mocht, in
de persoon van R. Marjolin, de secretaris-generaal leveren en Parijs kreeg de zetel. De oees kreeg de bevoegdheden die haar door
Hirschfeld waren toegedacht. Ze mocht ‘bevorderen’, ‘onderzoeken’, ‘overwegen’ en ‘aanbevelen’, maar niet regelen of beslissen.
Hirschfeld kreeg het ook nog voor elkaar dat in het kader van ‘het
doelmatig gebruik van de bronnen die elk land ter beschikking
staan’ de overzeese gebiedsdelen werden genoemd.35
De zestien oees-landen spraken verder nog af hun pogingen
om ‘zo snel mogelijk een multilaterale betalingsregeling onder elkaar te treffen’ voort te zetten. Er viel ook hier al een succes te melden. De op de conferentie van Parijs ingestelde werkgroep van
deskundigen was inmiddels twee keer bijeen geweest en de twee186
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de bijeenkomst in november had geresulteerd in een akkoord tussen Frankrijk, Italië, België, Luxemburg en Nederland. Het ging
om een betalingsregeling met een beperkte reikwijdte, omdat er
slechts vijf landen aan deelnamen.36
De Europese samenwerking bewoog zich in de door Hirschfeld
gewenste richting, al was het tempo laag. De Amerikanen hadden
duidelijk hun voorkeur uitgesproken voor Spaak en Hirschfeld als
leidende Europeanen. Ze hadden volgens eigen zeggen weliswaar
geen druk uitgeoefend om Spaak benoemd te krijgen, maar de indruk bestond toch dat hun ‘subtiele beïnvloeding’ wel degelijk
een rol had gespeeld bij de plotselinge tegemoetkomendheid van
de Engelsen en Fransen jegens de Benelux.37
Hirschfeld was na de conferentie van Parijs in 1947 tot de conclusie gekomen dat het Duitse vraagstuk het best in het kader van het
Europese Herstelprogramma aan de orde kon worden gesteld.
Dat bood voor Nederland de meeste kans op succes. De ‘kolenconferentie’ van de Grote Drie, in september 1947 in Washington,
had dit nog eens bevestigd. De Nederlandse belangen waren daar
volkomen genegeerd en dat vond Hirschfeld ‘een grof schandaal’.38 Half december gingen de Grote Vier uiteen zonder afspraak voor een nieuwe bijeenkomst.39 Daarmee was ook een
breuk tussen oost en west dichterbij gekomen. Michiels van Verduynen, de ambassadeur in Londen, raadde Den Haag aan het
eerst maar even aan te zien.40 Volgens Hirschfeld moest Nederland gewoon op een ‘zuiver zakelijke manier’ voor zijn belangen
blijven opkomen.41 Er was geen reden nu plotseling de kant van
de vs, Engeland en Frankrijk te kiezen. Van de Sovjet-Unie had
men weliswaar tegenwerking ondervonden, maar niet in die mate
dat dát nu een breuk rechtvaardigde. Nederland deed er nog altijd
goed aan zich niet te binden. Het kon in de toekomst ook nog wel
eens nodig zijn stelling te nemen tegenover de Westelijke Drie.
Hirschfeld vreesde een breuk tussen de vs en de Sovjet-Unie en
zag een splitsing van Duitsland als een spookbeeld: ‘Niets is gevaarlijker dan concurrerende centrale Regeringen in Frankfurt en
in Berlijn.’42
In de optiek van Hirschfeld moest Nederland zo lang mogelijk
vasthouden aan zijn oude neutralistische opstelling. De grote landen zouden, aldus Hirschfeld in zijn advies aan de regering, meer
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geneigd zijn met Nederland rekening te houden als ze merkten
dat ‘wij een moeilijk vraagstuk opleveren’.43
Op 22 januari hield minister E. Bevin voor het Britse Lagerhuis
een rede waarbij hij de landen van de Benelux uitnodigde toe te
treden tot een veiligheidspact tegen Duitsland.44 Engeland had al
eerder in maart 1947 een dergelijk pact gesloten met Frankrijk.
Bevin vond nu de tijd gekomen dit Verdrag van Duinkerken tot
een West-Europees verdrag om te vormen. Hij maakte er geen geheim van dat achter de krachtenbundeling tegen Duitsland tegelijk een krachtenbundeling tegen de Sovjet-Unie schuilging.
Hirschfeld kwalificeerde het voorstel als ‘de kans van ons leven’,45
ook al zette hij vraagtekens bij de dreiging van de Sovjet-Unie.
‘Wat weten wij daar meer van dan in de wereldpers staat?’46 De
Sovjet-Unie vormde weliswaar een obstakel voor een bevredigende oplossing van het Duitse vraagstuk, ‘[m]aar voor het Duitse
vraagstuk gaan wij ons niet in een derde wereldoorlog storten,’
schreef Hirschfeld in zijn advies aan de regering.47 Hirschfeld
had het idee dat Nederland sterk stond omdat Bevin zijn uitnodiging in alle openheid gedaan had. Hij kon zich nu geen afwijzing
meer permitteren. Men moest hem ook houden aan zijn uitspraak ‘No nation should dominate Europe’ en deelname op voet
van gelijkheid verlangen. Nederland moest er volgens Hirschfeld
verder op toezien dat de West-Europese solidariteit zich ook zou
uitstrekken tot de overzeese gebiedsdelen. Ten slotte diende vast
te staan dat het initiatief van Bevin de instemming van de vs had.
In de ministerraad en op Buitenlandse Zaken werd met gemengde gevoelens gereageerd op het aanbod van Bevin.48 Men ergerde zich aan de manier waarop het was gepresenteerd. Nederland was pas één dag van tevoren op de hoogte gesteld. Toch werd
het aanbod op zichzelf aantrekkelijk gevonden. In Den Haag werd
in het kader van het veiligheidsdebat al langer in deze richting gedacht.49
Dat Nederland aan het Duitslandberaad zou deelnemen op voet
van gelijkheid ging de Fransen en de Engelsen te ver. Maar terwijl
de irritatie groeide, viel elders de beslissing. Bij overleg tussen
Amerikanen en Engelsen drongen de eersten aan op toelating van
de Benelux tot het Duitslandberaad. Ze trokken daarmee de Engelsen over de streep.50 Nadat de Engelsen overstag waren gegaan
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staakten ook de Fransen hun verzet. En zo werd de associatie van
de Benelux het eerste agendapunt van het driemogendhedenoverleg in Londen, dat op 23 februari 1948 zou beginnen.51
Hirschfeld had zijn zin gekregen en vertrok naar Londen,
waar hij samen met Michiels van Verduynen het Nederlandse
smaldeel zou vormen. België werd in Londen vertegenwoordigd
door de beroepsdiplomaat H. de Gruben. Nederland, België en
Luxemburg verschenen op 26 februari ter conferentie – één dag
later dan ze officieel waren toegelaten.52 Oorzaak van deze vertraging was een aarzeling aan Belgische kant. In Brussel vroeg men
zich plotseling af of het wel zin had met één delegatie te verschijnen, gezien het aanmerkelijke verschil in opvatting over de territoriale eisen. Uiteindelijk werd toch besloten met één delegatie te
verschijnen.53 Hirschfeld zou het eerste deel van het beraad, dat
tot 6 maart duurde, helemaal bijwonen. Van het tweede deel, dat
van 20 april tot 1 juni plaatsvond, woonde hij alleen het begin bij.
Het succes van Hirschfeld op het driemogendhedenoverleg van
Londen werd overschaduwd door de gebeurtenissen in Praag.
Daar moest, na een interventie van Moskou tussen 21 en 25 februari, een meerpartijenkabinet plaatsmaken voor een op Moskou georiënteerde regering gedomineerd door de Communistische Partij. Dit leidde ertoe dat de vs ter conferentie meer de nadruk gingen
leggen op het vraagstuk van de collectieve veiligheid tegenover het
communistische gevaar. Volgens de Amerikanen hield dit in dat
bijvoorbeeld maatregelen met betrekking tot de Duitse economie
hun ‘punitieve karakter’ moesten prijsgeven. De Amerikanen wilden daarom in het orgaan dat toezicht moest gaan houden op de
productie en verdeling van kolen en staal afkomstig uit het Roergebied, ook een plaats inruimen voor Duitsland zelf.54
Frankrijk, aanvankelijk voorstander van een afscheiding en internationalisering van het Roergebied, ging ter conferentie als
eerste overstag. Het deed afstand van de separatiegedachte. Het
hield echter vast aan het idee van internationale controle. Dat was
voor de Benelux ook aantrekkelijk. Immers, internationale controle kon worden gezien als een stap op weg naar een europeanisering van Duitsland, en dat was goed voor de Europese samenwerking. Wat de staatkundige vorm van Duitsland betreft vonden
de delegaties elkaar begin maart in het concept van een federale
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staat waarin de rechten van de deelstaten afdoende werden beschermd en er tegelijk sprake zou zijn van een behoorlijke mate
van centraal gezag.55 Daarmee was de door Hirschfeld gewenste
federalisatie van Duitsland een feit. De Amerikanen en Engelsen
wilden datzelfde jaar nog een constituerende vergadering bijeenroepen, maar dat vonden Michiels van Verduynen en Hirschfeld
wel erg snel. Zij geloofden niet dat men de democratische instellingen op zo korte termijn kon instellen. Zij hechtten aan een opbouw van onderop, om ervoor te zorgen dat de bevolking van
Duitsland de nieuwe instellingen zou accepteren.56
Alles bijeengenomen was de Nederlandse delegatie redelijk tevreden, omdat ze het gevoel had serieus te zijn genomen. Bovendien hadden Michiels van Verduynen en Hirschfeld Frankrijk, de
vs en Engeland nader tot elkaar gebracht.57 De regering stemde
vooralsnog in met het bereikte resultaat, met dien verstande
dat bij verder overleg aansluiting gezocht moest worden bij het
Franse verzet tegen de komst van een Duitse staat.58 Was de WestDuitse staat eenmaal een feit, dan kon Nederland, zo was de overtuiging, zijn economische en territoriale eisen wel vergeten.
Hirschfeld echter was al in maart tot de conclusie gekomen dat de
kansen om de Nederlandse territoriale eisen alsnog ingewilligd te
krijgen miniem waren. Hij riep de regering dan ook op om te zien
naar een manier om deze op een profijtelijke wijze te laten vallen.59 De ministers echter bleken het niet eens te kunnen worden60 en de delegatie vertrok in april weer met hetzelfde eisenpakket naar Londen.
De internationale situatie was inmiddels danig verslechterd. De
Sovjet-Unie had haar ongenoegen laten blijken over de toetreding
van de Beneluxlanden tot het Duitslandberaad. Ze had het gevoel
dat haar plaats werd ingenomen.61 Moskou voelde zich nog sterker in het nauw gedreven toen half maart ook de onderhandelingen over het West-Europese pact met succes werden afgerond.
Aan de andere kant stonden er verkiezingen voor de deur in Italië.
De communisten leken daarbij aan de winnende hand.62 De vrees
bestond dat als Italië zou vallen voor het communisme, Frankrijk
snel zou volgen en na Frankrijk België.
Hirschfeld betrok ten aanzien van Italië een opmerkelijke stelling. ‘De verhoudingen in Berlijn en thans ook in Wenen, spitsen
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zich toe,’ schreef hij op 13 april 1948.63 Beide steden, waar Russische en westerse troepen tegenover elkaar stonden, zag hij als
‘kruitvaten waarin vonken kunnen vallen’. Maar dat gold ook voor
Italië. Mochten de verkiezingen daar verkeerd uitpakken dan was
volgens hem maar het beste ‘dat er hetzelfde gebeurt als tijdens de
Spaanse Burgeroorlog’.64 In Spanje zag de regering zich in 1936
geconfronteerd met een militaire opstand die na een bloedige
burgeroorlog in 1939 zou leiden tot de dictatuur van generaal
Francisco Franco. Het had er veel van weg dat Hirschfeld eenzelfde recept aanbeval voor Italië als de communisten in april de verkiezingen zouden winnen. Zover zou het niet komen, de communisten werden ruimschoots verslagen. Maar uit deze lapidaire
opmerking blijkt duidelijk dat Hirschfeld, die ten opzichte van de
Sovjet-Unie een relatief gematigd standpunt innam, in de binnenlandse politiek extreem anticommunistisch was.
De tweede ronde van het Duitslandberaad begon voor Nederland
buitengewoon teleurstellend. Hirschfelds voorstel de integratie
van de Duitse economie in die van Europa ook bij de beraadslagingen te betrekken werd direct doorverwezen naar de oees.65 De
Benelux kwam er in deze fase niet aan te pas. Geheel buiten haar
en buiten de conferentie om bonden de vs en Engeland de strijd
aan met Frankrijk. De Fransen waren teruggekomen op hun aanvankelijke concessies omdat zij teruggefloten waren door de Nationale Vergadering. Zij namen weer een harder standpunt in
over de nieuwe Duitse staat in oprichting. De vs bleken echter
meer nog dan in maart geneigd rekening te houden met Duitse
gevoeligheden en riepen de Fransen tot de orde. Er kwam dan ook
niets terecht van het Nederlandse voornemen de Fransen te steunen in hun verzet tegen de komst van een West-Duitse staat. Michiels van Verduynen en Hirschfeld kregen begin mei simpelweg
te horen dat de Grote Drie het erover eens waren geworden dat de
ministers-presidenten van de Duitse deelstaten gemachtigd zouden worden voor 1 september van dat jaar een constituerende vergadering bijeen te roepen.66 Deze vergadering zou een nieuwe
grondwet moeten opstellen, die vervolgens ter goedkeuring aan
de bezettingsmachten zou worden voorgelegd. Gingen zij akkoord en kon de constitutie rekenen op voldoende steun in de landen zelf, dat wil zeggen ratificeerde twee derde van de deelstaten
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haar, dan was de komst van een Duitse staat een feit. De Nederlandse delegatie stond geheel buiten spel. ‘Meer dan in de Times
stond te lezen weten wij ook niet,’ schreven Michiels van Verduynen en Hirschfeld aan Den Haag.67
Iets beter verliepen de besprekingen over het Roerstatuut. Hier
stelden de Amerikanen hardere eisen. Zo wilden ze het Roerorgaan onderwerpen aan hun toezicht, omdat Amerika de zwaarste
lasten droeg.68 In de Amerikaanse opzet bleef weinig of niets over
van het internationale karakter dat het Roerorgaan oorspronkelijk
zou krijgen. De Engelsen wilden er daarom maar helemaal van afzien. De Fransen echter hielden vast aan internationaal toezicht in
een of andere vorm en ook de Benelux wilde dat er op z’n minst van
enige internationale bemoeienis met de productie en afzet van kolen en staal uit het Roergebied sprake zou zijn. Het compromis
waar men op uitkwam hield in dat de aanbevelingen van het Roerorgaan getoetst zouden worden aan de hulpprogramma’s van de
oees. Maar die programma’s waren afhankelijk van Amerikaanse
instemming. Zo kregen de vs via een omweg, en minder in het oog
springend, alsnog hun zin.69 Voor de Engelsen was dit aanleiding
om het Roerstatuut te bestempelen als een document ‘full of sound
and fury, but signifying practically nothing’.70 Hirschfeld en Michiels van Verduynen daarentegen toonden zich buitengewoon tevreden. Luns had voor Nederland in de Roerstatuut-commissie gezeten en Hirschfeld prees hem voor zijn optreden daarin. Hij
schreef in zijn eindrapportage aan Den Haag over ‘het grote resultaat van de conferentie’.71 Voor hen was het internationale karakter
van het Roerorgaan doorslaggevend omdat de Benelux drie stemmen kreeg: evenveel als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de vs
en Duitsland. Achteraf moet men constateren dat de Nederlandse
delegatie zo gefixeerd was op gelijkberechtiging dat ze zich niet
meer afvroeg waarin ze nu eigenlijk gelijkberechtigd was.
In deze tweede fase van de conferentie van Londen deed Nederland nog een uiterste poging zijn economische en territoriale eisen ter sprake te brengen. Hirschfeld moest daarbij opboksen tegen de onwil van de Amerikanen en al zijn tactisch vernuft
aanspreken om de economische eisen in elk geval op de agenda te
houden.72 Dat lukte door ze onder te brengen bij de discussie over
het buitenlands kapitaalbelang.
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Al in de eerste ronde had hij betoogd dat de bescherming van
dat belang niet beperkt mocht blijven tot het geallieerde belang alleen.73 Van het Nederlandse kapitaal dat in Duitsland was geïnvesteerd was een aanzienlijk deel van Hongaarse origine. Het ging
om de belangen van de Hongaarse baron Thyssen-Bornemisza.
Deze had zich al in een eerder stadium tot de Nederlandse regering gewend, en ook tot Hirschfeld persoonlijk, met het verzoek
om voor zijn belangen op te komen.74 Thyssen-Bornemisza bezat
via de Rotterdamse Scheepshypotheekbank een aanzienlijk deel
van het Duitse staalbedrijf Thyssen-Bornemisza.
Hirschfeld was een voorstander van het poolen van de Nederlandse belangen. De belangen van Thyssen-Bornemisza wilde hij
bij voorkeur samenbrengen met die van onder meer Hoogovens
om zo te komen tot een strategisch belang in de Duitse staalindustrie.75 Iets dergelijks stond hem ook voor ogen in de mijnbouw. De
Nederlandse steenkoolbelangen waren bijna allemaal minderheidsbelangen.76 Alleen de mijn Sophia Jacoba was volledig in
Nederlandse handen. Fentener van Vlissingen was een van de eigenaren. Het ging Hirschfeld echter niet zozeer om het herstel
van het Nederlands bezit in Duitsland als wel om het herstel van
de economische betrekkingen. Er was na de Eerste Wereldoorlog
in het Roergebied geïnvesteerd om Nederland te verzekeren van
een aandeel in de Duitse productie van kolen, ijzer en staal. Als
Nederland zich nu weer van een dergelijk aandeel wist te verzekeren, dan was het Nederlands belang veiliggesteld.77
Van een speciale behandeling dan wel bescherming van het buitenlands kapitaal wilden de Amerikanen echter niets weten. Het
gevecht daarover werd overigens niet door Hirschfeld gevoerd,
maar door M. Kohnstamm, die per 1 mei was benoemd tot zijn
plaatsvervanger inzake Duitse aangelegenheden.78 Max Kohnstamm was daarvoor particulier secretaris van koningin Wilhelmina geweest. Hij was een studievriend van Van der Beugel, met wie
hij in Amsterdam in hetzelfde Amsterdamse dispuut (Bredero) gezeten had.79
Met de Nederlandse territoriale eisen stond het er evenmin
goed voor. De tactiek was er hier nog altijd op gericht zo veel mogelijk van de eisen ingewilligd te krijgen, dan wel ze te laten vallen
als ‘wisselgeld’ voor andere verlangens. Uiteindelijk bleek in Londen een studiecommissie het hoogst haalbare. Daarbij diende vol193
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gens de Amerikanen wel al bij voorbaat vast te staan dat het alleen
nog ging om wijzigingen van ondergeschikt belang, zoals het
wegnemen van een plaatselijke misstand dan wel het verbeteren
van een lokale verbinding.80 Omvangrijke grenswijzigingen werden uitgesloten. Ook diende terdege rekening te worden gehouden met de belangen van de Duitse bevolking.81 De territoriale eisen die nu nog ter discussie stonden waren niet alleen in naam,
maar ook daadwerkelijk grenscorrecties geworden.
Zo bracht de tweede ronde dus niet wat Michiels van Verduynen
en Hirschfeld zich ervan hadden voorgesteld. In plaats van de
Grote Drie tegen elkaar uit te spelen, zoals ze zich in april nog
hadden voorgenomen, moesten ze alle zeilen bijzetten om het
overleg niet helemaal te laten ontaarden in een onderonsje van de
Grote Drie. Ze slaagden daar ook maar zeer ten dele in. Zo hadden
ze Frankrijk niet meer kunnen steunen in zijn pogingen de komst
van een Duitse staat tegen te houden. Ook hadden ze niet meer de
bemiddelende rol kunnen spelen die ze in de eerste ronde nog wel
hadden gespeeld. Aan de samenwerking met de Belgen had het
niet gelegen. Die was, op wat persoonlijke wrijvingen na, goed geweest.82 Nederland was echter steeds meer geconfronteerd met
een vs die, als het moest, bereid waren hun eigen weg te gaan. In
het kielzog daarvan had het Verenigd Koninkrijk steeds meer de
kant van de vs gekozen. De Benelux had de pech gehad om tot het
walhalla van de grote mogendheden te zijn toegelaten net op het
moment dat er een nieuw wereldsysteem was ontstaan. De Benelux waande zich op de hoogste verdieping van de internationale
politiek toen daar als gevolg van de krachtmeting tussen de vs en
de Sovjet-Unie nog een verdieping bovenop werd gezet.
Na het besluit, in augustus 1947, om niet door te stoten naar
Djokja, was Lieftinck, die een van de aanjagers van het militair ingrijpen was geweest, tot de conclusie gekomen dat de financiële
problemen van Nederlands-Indië nog allerminst waren opgelost.83 Dit werd ook nog eens bevestigd door Van Mook, die in september de vs bezocht en terugkwam met de mededeling dat Indië
ook nu nog niet voor krediet in aanmerking kwam.84 Hirschfeld
moest bij zijn bezoek aan Washington in oktober vaststellen dat
Indië ook in Amerikaanse ogen nog allerminst kredietwaardig
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was. Maar hij bemerkte wel een grote belangstelling voor Indië.
Zijn gesprekspartners op het State Department waren het bovendien met hem eens dat het herstel van Europa zonder herstel van
de overzeese gebiedsdelen niet goed mogelijk was.85 Het sterkte
Hirschfeld in zijn overtuiging dat Indië op de een of andere manier bij het Marshallplan betrokken moest worden.
In november 1947 was de Commissie van Goede Diensten(cgd)
van de Verenigde Naties haar werk begonnen.86 Zij kwam tegen
de kerstdagen met een eerste bestandsvoorstel, dat door Van Vredenburch, die in september de commissie-generaal als onderhandelaar was opgevolgd, werd afgewezen.87 Hij kwam met een tegenvoorstel, dat begin januari door de cgd onder toevoeging van
een aantal ‘additionele artikelen’ werd overgenomen. Daarop liet
Washington weten dat als Nederland voor Marshallhulp in aanmerking wilde komen en ook nog een krediet voor Indië in de
wacht wilde slepen het er goed aan deed dit voorstel te accepteren.
Lieftinck vond dat ‘onaanvaardbare chantage’.88 Als het zo moest,
dan moest Nederland maar afzien van Marshallhulp, vond ook de
minister van Justitie, Van Maarseveen. De andere leden van het
kabinet lieten echter het Amerikaanse dreigement aan zich voorbijgaan. Het gevoel dat er in Washington wel degelijk begrip bestond voor de Nederlandse situatie overheerste. De vs waren
geenszins van plan Nederland te laten vallen, meende men; integendeel, op het State Department werd inmiddels prioriteit toegekend aan het Europees Herstelprogramma en Nederland werd gezien als een onmisbare bondgenoot.89
Op 17 januari 1948 werd het zogeheten Renville-akkoord getekend. Dat voorzag in een bestand met de Republiek en een soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië (vsi)
met ingang van 1 januari 1949.90 Het State Department verklaarde zich daarop bereid het Nederlandse verzoek om een lening van
100 miljoen dollar bij de Eximbank te ondersteunen.91 Met dit
krediet van, omgerekend, 260 miljoen gulden zou men een heel
eind geholpen zijn.
Hirschfeld werd belast met de coördinatie van de Marshallhulp
aan Indië.92 De contacten in Washington werden opgedragen aan
A.H. Philipse, medewerker van de Nederlandse ambassade.93 Er
was dus geen zelfstandige rol weggelegd voor het ministerie van
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Overzeese Gebiedsdelen, en daar heerste ontevredenheid over het
optreden van Hirschfeld. Men vond dat hij te weinig opkwam voor
de Indische belangen. Dat gold met name voor zijn optreden in
Parijs. De vertegenwoordigers van het ministerie van og hadden
daar voor hun gevoel te weinig ruimte gekregen.94 Hirschfeld
echter zag de Marshallhulp aan Indië niet alleen als steun aan Indië, maar ook als steun aan Nederland. Het Eximbankkrediet was
‘de eerste vaste schakel’ tussen Nederland en de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië.95 Het krediet zou weliswaar verstrekt worden aan Nederlands-Indië, maar met de soevereiniteitsoverdracht op zo korte termijn in het vooruitzicht zou het bijna
tegelijkertijd aan het nieuwe Indonesië moeten worden doorgegeven.96 Dat bood volgens Hirschfeld een uitstekende kans om de
bereidheid tot samenwerking van de toekomstige machthebbers
te testen. Drees zag het net zo. Volgens hem zou de band tussen
Nederland en de vsi ook des te hechter kunnen zijn naarmate het
de Indonesiërs duidelijker werd dat zij zonder tussenkomst van
Nederland niet op Amerikaanse hulp behoefden te rekenen.97
Hirschfeld vond het niettemin verstandig om de vs zelf de voorwaarden voor de lening te laten formuleren. Zo kon Nederland
niet direct verantwoordelijk gehouden worden voor de eisen die er
aan Indonesië gesteld werden, en – nog belangrijker – de medeverantwoordelijkheid van de vs werd zo bij voorbaat verzekerd.
Deze benadering sluit ook aan bij zijn strategie om de verantwoordelijkheid voor Indië tot een internationale aangelegenheid
te maken.
Beel sloeg echter een andere weg in. Hij was op zoek naar een
antwoord op allerlei ‘abstracte souvereiniteitsconstructies’ die op
dat moment in Den Haag de ronde deden, waaronder ook het pleidooi voor een ‘zware Unie’ van zijn eigen politiek voorman Romme.98 Romme stelde zich op het eng-nationalistische standpunt
waarop ook Hirschfeld zich heel even, in augustus 1947, had gesteld. Voor Romme leken overwegingen van economische noch
van internationaal-politieke aard te tellen. Beel daarentegen zocht
het in ‘één groot constructief geheel’, een masterplan, waarin én
de politieke én de economische én de financiële verhoudingen
werden geregeld.99 Hij kwam met het voorstel voor een Nederlands-Indonesische unie waarbij de buitenlandse en de finan196
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cieel-economische politiek van de vsi voorwerp zouden zijn van
Nederlands-Indonesische samenwerking. Beel was, net als Romme, vooral ook uit op een onttroning van de Republiek. Hij wilde
er een deelstaat naast andere deelstaten van maken. Hirschfeld
stond sceptisch tegenover de deelstatenpolitiek; hij vreesde de
economische gevolgen daarvan. Beel kwam uiteindelijk ergens
halverwege Romme en Hirschfeld uit. Hij schonk ruim aandacht
aan de financieel-economische problematiek, maar opteerde tegelijk voor een meer politieke oplossing. Ondanks de voortvarendheid waarmee Beel te werk ging bij het formuleren van nieuwe
voorstellen had de regering vanaf februari 1948 weinig haast
meer om met de Republiek tot overeenstemming te komen. Men
wachtte op overeenstemming in het kader van de West-Europese
Unie in de hoop dat daar een versterking van de Nederlandse onderhandelingspositie uit zou voortkomen.100 Die versterking van
de Nederlandse onderhandelingspositie bleef echter uit.101 Ook
bij de onderhandelingen over het verdrag tot Europese economische samenwerking in april kostte het Hirschfeld, zoals we gezien
hebben, de grootste moeite de overzeese gebiedsdelen geïncorporeerd te krijgen.
Eind april werd voor het eerst duidelijk op hoeveel Marshallgeld
Indië zou mogen rekenen. Daarbij kwam tegelijk vast te staan dat
Nederland en Indië zouden moeten delen. Lieftinck stelde vast
dat Nederland en Indië in een concurrentieverhouding tot elkaar
waren komen te verkeren. Wat Nederland erbij kreeg ging er bij
Indië af en omgekeerd. Het totaalbedrag voor het eerste jaar was
voorlopig vastgesteld op 599 miljoen dollar; 100 miljoen dollar
voor Indië – later gepreciseerd tot 113 miljoen dollar – en de rest
voor Nederland.102 Nederland, dat op grond van de Parijse berekeningen gedacht had alleen al op 600 miljoen dollar te mogen rekenen, moest hier dus ruim 100 miljoen dollar inleveren. Dat lot
deelde het echter met alle Europese landen, want er was over de
hele linie gekort.103 Men had dus eigenlijk niet te klagen.
Nederland en Indië werden door deze hulpconstructie echter
uit elkaar gespeeld en dat uitte zich in toenemende spanning tussen Hirschfeld en het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Op
dat ministerie groeide de ergernis over het optreden van Hirschfeld, en die ergernis was wederzijds. Toen er medio mei cijfers no197
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dig waren om de Indische behoefte aan hulp te staven, wist het
ministerie van Overzeese Gebiedsdelen die, tot woede van
Hirschfeld, niet te produceren.104 Dat had te maken met de gebrekkige staat waarin de overheidsdiensten in Indië verkeerden.
De gelederen waren door de oorlog danig uitgedund en de financiële administratie liep jaren achter. Toen het ministerie eind mei
eindelijk met cijfers kwam, bleken deze gebaseerd te zijn op berekeningen die de Amerikanen zelf hadden gemaakt.105 Half juni
kwam plotseling het bericht dat de lening van de Eximbank niet
doorging, hoewel het positieve besluit al ter ondertekening zou
hebben klaargelegen.106 De Amerikanen kwamen nog wel met
een alternatief: een lening voor die gebieden die daadwerkelijk
onder Nederlands gezag stonden.107 Voor de Nederlandse regering was dit echter onaanvaardbaar, omdat het slechts een gedeeltelijke erkenning van de Nederlandse soevereiniteit impliceerde.
Zij besloot daarop de hele aanvraag in te trekken.108 De hulp was
eigenlijk ook niet meer zo hard nodig, want de Indische export
herstelde zich boven verwachting,109 maar Hirschfeld bond alle
betrokkenen op het hart dat laatste nog maar even geheim te houden. De vs hadden, naar nu bleek, bijna drie jaar lang 100 miljoen
dollar voor de neus van de Nederlandse regering laten bungelen
uitsluitend om deze tot een meer inschikkelijke houding jegens
de Republiek te bewegen.
Zo werden de kaarten vanaf juni helemaal op de Marshallhulp aan
Nederlands-Indië gezet.110 Even leek ook hier nog een kink in de
kabel te komen. De Amerikanen lieten namelijk weten de Marshallhulp rechtstreeks aan Indië te willen geven: dus zonder tussenkomst van Nederland. ‘Een verderfelijke ontwikkeling,’ aldus
Hirschfeld, want zo werd er weer een aparte onderhandelingssfeer gecreëerd waar Nederland geen vat op had.111 Van der Beugel
zag er de hand in van de president van de Javasche Bank, die op
dat moment in Washington was.112 Het voorstel verdween weer
snel van tafel, maar het liet nog eens zien dat de Amerikanen de
visie van Hirschfeld op de Nederlands-Indische verhouding toch
niet deelden.
In juli stond wel vast dat er hulp zou komen en ook dat die zou
komen in de verhouding 1 staat tot 5; dat wil zeggen, 35 miljoen
dollar voor Indië en 175 miljoen dollar voor Nederland. Met deze
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eerste Marshallhulp was de door Hirschfeld nagestreefde internationale verantwoordelijkheid voor Indië een feit. Maar wat Hirschfeld in ander verband over de Eximbanklening had gezegd, gold
ook voor de Marshallplanleningen: ook die zouden binnen afzienbare tijd moeten worden overgenomen door Indonesië. De onderhandelingen daarover waren een testcase om de bereidheid te
toetsen van de Indonesische nationalisten tot samenwerking met
Nederland. Twijfels daarover tastten de geloofwaardigheid van de
Nederlands-Indische regering aan. Immers veel van de beloften
die Van Mook nu deed zouden te zijner tijd ingelost moeten worden door Indonesië. Hirschfeld vroeg daar al in juni 1948 aandacht voor, maar dat realisme werd hem niet in dank afgenomen
door het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, en nog minder
door de Nederlands-Indische regering.113
De uitvoering van het akkoord dat op 17 januari 1948 op het Amerikaanse oorlogsschip Renville met de Indonesische nationalisten
gesloten was, werd sterk bemoeilijkt doordat de kvp de Indië-politiek naar zich toe getrokken had. En de opstelling van de vertegenwoordigers van de Republik Indonesia werd ook steeds harder,
zodat er in het najaar van 1948 helemaal geen beweging meer zat
in de besprekingen. Aan Nederlandse kant kwamen steeds meer
politici tot de conclusie dat de Nederlandse militairen alsnog
moesten overgaan tot de bezetting van Djokjakarta, waartoe op 18
december inderdaad besloten werd. Toen duidelijk werd dat Nederland afstevende op een hernieuwde militaire confrontatie,
kwam van Amerikaanse kant de waarschuwing dat hierdoor de
Marshallhulp aan Indië in gevaar zou komen. Hirschfeld berichtte, na een gesprek met de vertegenwoordiger van de Economic Cooperation Administration (eca) in Nederland, dr. Alan Valentine,
aan het kabinet dat de Marshallhulp ‘in het geval van een politionele actie in de ernstigste mate zou worden bedreigd’. De regering was dus gewaarschuwd. Maar zelfs de waarschuwing van
Hirschfeld maakte op Beel, Romme en Sassen geen indruk meer
en het kabinet werd door hen in feite voor een fait accompli gezet.114 Zij namen het verlies van de hulp op de koop toe. Het ging
immers om een relatief klein bedrag. De totale hulp aan Indië
over het eerste Marshalljaar bedroeg, naar het zich liet aanzien,
68,4 miljoen dollar. Daarvan had ruim 57 miljoen al zijn weg ge199
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vonden. Alleen de resterende 11,4 miljoen dollar werd geblokkeerd. De Amerikanen hielden dit bedrag vast in afwachting van
een situatie waarin de hulp weer aan het economisch herstel van
Indië ten goede kon komen.
De kvp-ministers lieten op 19 december het vliegveld van Djokja bezetten door het Korps Speciale Troepen van het knil. Deze
stoottroepen trokken vrijwel ongehinderd Djokjakarta binnen, bezetten het presidentiële paleis en namen de regeringsleiders gevangen. Vervolgens kon ook de rest van het leger optrekken naar
Djokjakarta. Deze tweede politionele actie was militair gezien een
groot succes, maar diplomatiek was de actie een fiasco. De Veiligheidsraad van de net opgerichte Verenigde Naties werd van zijn
kerstreces teruggeroepen en stemde op eerste kerstdag voor een
resolutie die een staakt-het-vuren eiste en ook de vrijlating van de
gevangengenomen Indonesische leiders.115 Nederland moest buigen voor de internationale verontwaardiging, waarbij de afgevaardigde van de vs vooropliep. Op 29 december werd de militaire actie beëindigd en werden Sukarno en zijn ministers vrijgelaten. De
Republiek had een moreel en diplomatiek succes geboekt, en Nederland moest de besprekingen met de vertegenwoordigers van de
Republiek heropenen. Begin mei leidde dat tot de zogeheten Van
Roijen-Roem-verklaring. Djokjakarta zou worden ontruimd en de
republikeinse regering kon er terugkeren. Er zouden geen nieuwe
deelstaten in het leven worden geroepen. Alle militaire operaties
zouden worden gestaakt en de politieke gevangenen zouden worden vrijgelaten. De Republiek beloofde op haar beurt de guerrillastrijd te staken. Om rust en orde te herstellen zouden beide partijen samenwerken. Beide partijen zegden bovendien toe te zullen
deelnemen aan de rondetafelconferentie (rtc), die in Den Haag
zou plaatsvinden en waar de soevereiniteitsoverdracht verder zou
worden geregeld.
Hirschfeld stond bij dit alles relatief buitenspel; hij zou pas weer
actief worden in de rondetafelconferentie, die 23 augustus van
start ging. Bij die rondetafelconferentie zou hij de onderhandelingen over de financieel-economische overeenkomst met de Verenigde Staten van Indonesië voor zijn rekening nemen.
Het werd in de tussentijd steeds twijfelachtiger of de financiële
verplichtingen die de Nederlands-Indische regering in Batavia op
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zich nam op termijn wel nagekomen zouden worden. Hirschfeld
vreesde dat Nederland uiteindelijk voor die verplichtingen zou opdraaien.
Het stond voor Hirschfeld wel vast dat de Indonesiërs het in
economisch opzicht alleen niet zouden redden. Hij voorzag dat ze
zich te zijner tijd wel weer tot Nederland zouden wenden. Alleen
Nederland bezat de nodige expertise om Indonesië financieel-economisch weer op de been te helpen.
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8
De verdeling van de Marshallhulp in
Nederland (zomer 1948-voorjaar 1949)

Tijdens zijn eerste bezoek aan Washington, in november 1947,
was hij aanwezig geweest op een bijeenkomst ten huize van de
Amerikaanse minister van Handel A. Harriman, waar gesproken
werd over nieuwe vormen van hulpverlening.1 De meeste aanwezigen stond de vooroorlogse schuldenproblematiek nog scherp voor
de geest. Men wilde voorkomen dat Europa in een soortgelijke positie zou komen te verkeren als Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Duitsland was toen bijna bezweken onder de herstelbetalingen en dat had gezorgd voor een ontregeling van het internationale
handels- en betalingsverkeer. Zoiets mocht onder geen beding nog
eens gebeuren. Ook aanwezig ten huize van Harriman was Owen
D. Young, een van de architecten van de schuldenregeling uit 1929
met Duitsland. Hij stelde voor de leningen deze keer niet uit te
drukken in dollars, maar in de valuta van het betreffende land. Dat
had als voordeel dat men de hele transferproblematiek kon omzeilen. Europese landen hoefden dan immers geen dollars te verdienen om hun schulden af te lossen.
Een nadeel was natuurlijk dat de Amerikanen een groot tegoed
kregen in de valuta van de Europese landen en dus invloed kregen
op de nationale geldmarkten in Europa. De Engelsen en Fransen
verzetten zich daartegen. Om aan hun bezwaren tegemoet te komen stelden de Amerikanen voor het tegoed in beheer te geven bij
een trustmaatschappij waarin zowel de vs als het betreffende land
zitting zouden hebben.2 Hirschfeld vond dat ook dan de monetaire machtsbalans nog te veel naar de vs zou uitslaan en wees deze
oplossing van de hand. In Den Haag had Lieftinck wel genoegen
willen nemen met deze constructie, als van tevoren vaststond dat
er overeenstemming was tussen het beleid van de Nederlandse re202
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gering en dat van de Nederlands-Amerikaanse trustmaatschappij.3 Maar wie kon dat garanderen? Beel vond het risico te groot en
de ministerraad als geheel vond dat men er alleen in zou moeten
berusten als de Amerikaanse hulp anders niet zou komen.
Hirschfeld kreeg opdracht te zoeken naar ‘constructieve tegenvoorstellen’.4 Hij moest er bij het zoeken van een oplossing vooralsnog van uitgaan dat Nederland alleen akkoord kon gaan met
een vetorecht van de vs bij de besteding van de tegoeden in local
currency. Aanwijzingen hoe het geld wél te besteden wilde men
niet accepteren. Dat was een te grote inbreuk op de nationale soevereiniteit. Men vond wel dat hij wat ver was gegaan met zijn directe afwijzing.
In Washington hadden de Europese gedelegeerden voorgesteld
de via de Marshallhulp geleende gelden in eigen valuta op naam
van de betrokken regeringen te stellen. Via bilaterale onderhandelingen zou dan verder gepraat kunnen worden over de besteding
ervan.5 Europeanen en Amerikanen waren het erover eens dat
deze local currency niet gebruikt zou mogen worden om begrotingstekorten te dekken. Een dergelijke vorm van geldschepping
zou een ongewenste inflatoire werking hebben. Wel in aanmer-

Hirschfeld ontvangt ambassadeur H.B. Baruch (met baard). Helemaal links staat
minister van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker. Bron: Nederlands Fotobureau,
Spaarnestad Fotoarchief.
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king kwamen de aankoop of aflossing van staatsleningen en overheidsinvesteringen met een productief karakter. Hirschfeld
bracht hier de Zuiderzeewerken ter tafel: hij wist dat hij de Amerikanen met deze plannen kon charmeren.
Hirschfeld zou in Washington uiteindelijk één lijn trekken met
de Engelsen en Fransen, hoewel hij hun angst voor een Amerikaanse inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden overdreven vond. De Amerikanen hadden daar helemaal niet zo veel
behoefte aan. Op het State Department was men er zich volgens
Hirschfeld van bewust dat ‘het is als met vrienden, die van elkaar
verwijderd geraken, zodra de ene de ander geld heeft geleend’.6
Uiteindelijk kwam men in Washington overeen dat de opbrengst
van de Amerikaanse goederen zou worden gestort op een speciale rekening bij de centrale banken, in Nederland dus de Nederlandsche Bank. Over de besteding van deze tegenwaardegelden,
counterpart funds, zou bilateraal verder worden onderhandeld. De
definitieve afspraken daarover zouden worden gemaakt in de verdragen tot economische samenwerking, die de vs met elk Europees land afzonderlijk zouden sluiten.
Toen de concepttekst voor deze zogeheten vriendschapsverdragen in mei bekend werd, waren Europese regeringen geschokt.7
Vooral artikel x, waarin werd vastgelegd dat de deelnemende landen in overleg met het Internationaal Monetair Fonds (imf)
moesten treden als zij de waarde van hun munt wilden veranderen, viel slecht in de Europese hoofdsteden. Het bewuste artikel
werd door Hirschfeld gekwalificeerd als een ‘overbodig machtsmiddel’. Dat gold ook voor de bepalingen inzake de vrijhandel en
de vrijheid van mededinging. Bij dat laatste ging het om een Amerikaans stokpaardje: het tegengaan van kartels. Het verdrag zoals
door de vs opgesteld had een uitgesproken eenzijdig karakter.8
In de Raad van Advies voor het Marshallplan, een door Hirschfeld in het leven geroepen orgaan van economisch deskundigen
en mensen uit het bedrijfsleven, ontstond enige discussie over de
vraag of Nederland zich wel open moest stellen voor Amerikaanse investeringen.9 Het conceptverdrag bevatte namelijk een clausule die Nederland opdroeg met de vs in overleg te treden over het
opzetten van particuliere Amerikaanse projecten in Nederland.
Prof. Kaag, Hirschfelds studievriend, vreesde een penetratie van
Amerikaans kapitaal in de Nederlandse sleutelindustrieën. Albar204
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da en Woltersom, de bankiers van het gezelschap, dachten dat het
zo’n vaart niet zou lopen. Het probleem was eerder het gebrek aan
belangstelling bij de particuliere Amerikaanse investeerder.10 De
raad concludeerde dan ook dat de opendeurpolitiek die het vriendschapsverdrag van de Europese partners eiste vooralsnog weinig
praktische betekenis had. Maar dat lag voor Indië anders. Minister L. Götzen was bang dat Amerikaanse investeerders daar wel
degelijk een dominante positie zouden kunnen veroveren.11 Maar
Hirschfeld meende dat in Nederlands-Indië Amerikaanse investeringen juist wenselijk waren.
De onderhandelingen over het vriendschapsverdrag werden
grotendeels overgelaten aan Engeland, Frankrijk, Denemarken
en Zweden.12 De vs gingen hiermee akkoord op voorwaarde dat de
vier niet zouden opereren als één Europees front. Engeland verzette zich in de onderhandelingen met de vs het sterkst. Het nam
geen genoegen met de meestbegunstigingsclausule voor Japan en
voor Duitsland, twee gebieden waarvoor zij als bezettingsmacht
de financiële lasten mede droegen.13 Engeland dreigde zelfs de
deadline van 3 juli, de dag waarop het Amerikaanse Congres wilde dat het verdrag ondertekend zou zijn, te laten passeren. Uiteindelijk kregen de Engelsen grotendeels hun zin. De meestbegunstigingsclausule voor Japan kwam te vervallen; die voor Duitsland
werd ondergebracht in een apart protocol.14 Engeland had in feite
voor Nederland de kolen uit het vuur gehaald, want ook voor Nederland was deze oplossing voordelig.
Het gewraakte artikel x, dat overleg eiste met het imf bij depreciatie van de Europese munten, zou niet terugkeren in de definitieve
versie van het verdrag. Het stuitte af op de algemeen gedeelde
weerzin van de Europese landen. Wat de handel betrof werd inderdaad, zoals Nederland het wilde, aansluiting gezocht bij eerder
tot stand gekomen verdragen. Verder werd het verdrag in overeenstemming gebracht met de beginselen van gelijkwaardigheid en
wederkerigheid. Het verdrag was nu acceptabel geworden voor de
Europese regeringen. Uiteindelijk werd de bilaterale overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten op 29 juni 1948
in Den Haag ondertekend. Hirschfeld zat ter rechterzijde van de
Amerikaanse ambassadeur, H.B. Baruch. Voor Nederland tekende minister Van Boetzelaer. De overeenkomst werd niet meer
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voorgelegd aan het parlement, want de hulpgoederen waren al onderweg.15
De Overeenkomst tot economische samenwerking kende een looptijd van vijf jaar. Nederland nam ten opzichte van de vs dezelfde
soort verplichtingen op zich als het al eerder had gedaan in het kader van de oees. Daarnaast waren er nieuwe afspraken, waaronder
de afspraak om de vrije concurrentie te bevorderen, neergelegd in
een antikartelbepaling, en afspraken over de verslaglegging: Nederland verplichtte zich elk kwartaal een bericht uit te brengen over het gebruik van de hulp en wat er gedaan was om de
doelstellingen van het Europese Herstelprogramma dichterbij te
brengen.16 Verder beloofde Nederland gedetailleerd inzicht te verschaffen in het reilen en zeilen van zijn economie. Ook zegde de
regering toe te zorgen voor een uitgebreide voorlichting over de
hulp en wat daarmee werd nagestreefd. Dat werd het begin van een
echte publicrelationscampagne die het beeld van de Marshallhulp
in Nederland zou bepalen.17 De regeringsvoorlichting werd door
hem op een nieuwe, meer Amerikaanse leest geschoeid. Er werden korte films in de bioscopen vertoond en brochures uitgegeven.
Journalisten werden uitgenodigd om mee te reizen met bezoeken
die Hirschfeld aflegde. De publieke opinie werd op die wijze systematisch bewerkt.
Men hoefde geen communist te zijn om te zien dat de Nederlandse regering door deze overeenkomst feitelijk onder curatele geplaatst werd. Nederland moest voldoen aan de Amerikaanse definitie van kredietwaardigheid. Hirschfeld zag het zo: ‘Het zijn, in
zekere zin, de controlemaatregelen die een bankier moet toepassen indien hij te maken heeft met een zwakke debiteur, bij wiens
herstel hij groot belang heeft, wiens directie hij niet kan verwijderen, doch die hij niet geheel de vrije hand wil laten.’18 Bij afwezigheid van een Amerikaanse bewindvoerder vervulde de European
Coöperation Adminstration-missie hier te lande de rol van toezichthouder. Maar de regeringscommissaris was vast van plan de
rol van bewindvoerder voor zichzelf op te eisen. Hirschfeld wilde
zelf de curator van Nederland worden. In ieder geval wilde hij
voorkomen dat die rol zou toevallen aan de eca-missie. Daarmee
kwam hij, net als tijdens de bezetting, in een dubbelrol terecht: tegenover de Nederlandse regering moest hij begrip vragen voor
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vertegenwoordiging van het Amerikaanse standpunt en tegenover de Amerikanen verdedigde hij het Nederlands belang.
De noodzaak de ondernemers bij het Marshallplan te betrekken
vloeide voort uit het Amerikaanse voornemen de hulp vooral via
de traditionele handelskanalen te laten komen. Het was dus zaak
iedereen die bij de import was betrokken daarop voor te bereiden.
In de Raad van Advies voor de Marshallhulp, die in mei aantrad,
bracht Hirschfeld zestien personen bij elkaar die beschikten over
een brede en weldoordachte visie op de Nederlandse economie.
Het waren drie bankiers, twee industriëlen, twee representanten
van de landbouw, een van de scheepvaart en een van de handel,
met een Nederlands-Indische achtergrond; verder een vertegenwoordiger van de wetenschap en vier vakbondsvertegenwoordigers.19 De Eenheidsvakcentrale (evc), de met de Communistische
Partij van Nederland (cpn) gelieerde vakbond die een felle kritiek
had op het Marshallplan, ontbrak.20
In de Raad was dus een relatief sterke vertegenwoordiging van
industrie en landbouw. Tegenover vier vertegenwoordigers van de
vakbonden en vier vertegenwoordigers van industrie en landbouw stonden één representant van de handel, een van de scheepvaart en een van de koloniën. De personele samenstelling verraadde bovendien een sterk persoonlijk stempel van Hirschfeld. We
ontmoeten hier weer Woltersom, Kaag, Jongejan, Posthuma en in
een later stadium ook nog Steenberghe: allen sleutelfiguren uit
Hirschfelds loopbaan voor en tijdens de oorlog. Jongejans pogingen om een sterkere vertegenwoordiging vanuit de handel te krijgen leidden tot niets. Verzoeken van Philips, Algemene Kunstzijde Unie (aku), Unilever en Shell om ook een vertegenwoordiger,
hadden evenmin succes.21 Hirschfeld vond de commissie een
goede afspiegeling van de structuur van de Nederlandse economie.22 Daarbij waren de industriële sectoren waar Nederland het
in het kader van het Marshallplan van moest hebben volgens hem
terecht extra vertegenwoordigd, en de rea liet hem hierin de vrije
hand. De Raad bleef een vrijblijvend adviesorgaan, waarin, onder
strakke leiding van de voorzitter, de discussies beperkt bleven tot
het uitwisselen van informatie en hooguit academisch getinte gedachtewisselingen over al vaststaande zaken.23 Alleen bij E. Kupers en A. Vermeulen van het Nederlands Verbond van Vakver207
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enigingen (nvv) stuitte dit op bezwaren. De laatste deed zijn beklag bij Van der Beugel, die deze kritiek doorgaf aan Hirschfeld.
Van der Beugel schreef: ‘M.i. komt de kritiek van Kupers en ook
van de Amerikanen (ik heb dit uit verschillende uitlatingen gemerkt) hierop neer, dat de Raad van Advies een Orgaan is, dat
slechts bijeengeroepen wordt op onze tijd en slechts kan ageren
binnen de ruimte, welke door de mededelingen van de Voorzitter
wordt gelaten.’24 Van der Beugel kon zich in deze kritiek wel
enigszins vinden en stelde Hirschfeld voor om de Raad een voorzitter uit eigen midden te laten kiezen. Maar Hirschfeld ging daar
niet op in.
Opvallend afwezig in dit illustere gezelschap was Frits Fentener
van Vlissingen. Voor de oorlog zou deze zeker voor een dergelijke
Raad van Advies zijn uitgenodigd. Dat Hirschfeld hem nu passeerde was niet verwonderlijk gezien de animositeit tussen beiden. In maart nog had hij zich tot de regering gewend met een
klacht die direct op Hirschfeld sloeg. Hij had het kabinet een gebrekkige Duitslandpolitiek verweten. Het zou vooral schorten aan
de coördinatie, en daar was Hirschfeld verantwoordelijk voor.25
Dergelijke klachten hadden de regering al eerder bereikt. Al in oktober 1947 had het Comité voor Industriële Belangen in Duitsland, een samenwerkingsorgaan van negen bedrijven onder voorzitterschap van Steenberghe, zich tot de regering gewend met het
verzoek meer te doen voor hun belangen in Duitsland.26 Mede op
aandringen van Lieftinck had de regering toen gezorgd voor een
personele versterking van Buitenlandse Zaken.27 Fentener van
Vlissingen wilde echter iets anders. Hij pleitte voor een apart orgaan voor Duitse aangelegenheden, een soort ministerie voor
Achterlandse Gebieden analoog aan dat voor Overzeese Gebiedsdelen, en hij had alle hoofdgroepen, inclusief de banken, achter
zich gekregen. Van Vlissingen was van mening dat de Nederlandse welvaart berustte op goede betrekkingen met Duitsland en Indië – een opvatting die Hirschfeld inmiddels vaarwel had gezegd.
Bovendien zag hij Nederland nog altijd primair als handelsland.
In zijn ogen ontleende Nederland zijn betekenis in Europa vooral
aan zijn rol als Duitslands toegang tot de wereldmarkt – en vice
versa. Van Vlissingen leek erop uit de afhankelijkheidsrelatie ten
opzichte van Duitsland in ere te herstellen. Waar Hirschfeld de
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Nederlandse toekomst in Europa zag, dacht Fentener van Vlissingen nog steeds in bilaterale termen. De regering ging echter niet
op de suggestie van Fentener van Vlissingen in. Op voorspraak
van Van den Brink schaarde men zich achter Hirschfeld, die deze
keer ook kon rekenen op de steun van Financiën.28
Op voorspraak van Hirschfeld werd oud-minister Steenberghe
benoemd tot voorzitter van de commissie die de Nederlandse belangen in Duitsland moest inventariseren en de komende onderhandelingen over het buitenlands kapitaalbelang moest voorbereiden.29 Steenberghe had veel ervaring met Amerika.30 Hij was
de voorzitter van het Comité voor Industriële Belangen in Duitsland en in deze functie dus de concurrent van Fentener van Vlissingen.
Bij de Nederlandse overheid kon niemand meer om Hirschfeld
heen. De ministers leken een grenzeloos vertrouwen in hem te
hebben, getuige de taken waarmee ze hem belastten. Maar zelfs
Hirschfelds werkkracht had zijn grenzen. Die hadden hem ertoe
gebracht de onderhandelingen over Duitsland geheel toe te vertrouwen aan zijn plaatsvervanger, Max Kohnstamm, en de verdeling van de Marshallgelden aan Ernst van der Beugel.
De kracht van Hirschfeld lag natuurlijk in zijn visie op de samenhang van de verschillende beleidsterreinen. De kans om die
samenhang verder te concretiseren deed zich begin juni 1948
voor, tijdens de Benelux-ministerconferentie op het Château d’Ardennes in Luxemburg. De tweedaagse bijeenkomst ging van start
zonder ambtenaren.31 Dat gebeurde op verzoek van de Belgische
ministers, die hoopten zo een doorbraak te kunnen forceren. Het
verhaal gaat dat ze vooral bevreesd waren voor de inbreng van
Hirschfeld. Toen de ambtelijke ondersteuning de avond van de
eerste dag arriveerde, bleek van enige vooruitgang echter nog
geen sprake. Volgens Hirschfeld lagen de ministers elkaar niet.
Maar ondanks het gebrek aan concrete resultaten ging men de
volgende dag over tot de aankondiging van de economische unie
per 1 januari 1950. De weg daarheen werd geplaveid met goede
voornemens. Op aandringen van Hirschfeld besloot men over te
gaan tot de afschaffing van de rantsoenering en terugdringing van
de subsidies op de eerste levensbehoeften.32 In Nederland waren
op dat moment – drie jaar na de oorlog – brood, suiker, koffie,
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thee, vlees, zeep en textiel nog altijd op de bon, evenals kolen en
huisbrandolie.33
Ook werd afgesproken om over te gaan tot een coördinatie van
de investeringen en een afstemming van de monetaire politiek.
Dat laatste was een conditio sine qua non wilde men per 1 januari
1950 over kunnen gaan tot een vrije inwisselbaarheid van de gulden en de Belgische frank. En dat laatste was in essentie wat de
economische unie inhield. Wilde men daarin slagen, dan zou er
tegen die tijd sprake moeten zijn van een vergelijkbare financieeleconomische situatie in de drie deelnemende landen. Zo niet, dan
zou dat leiden tot een ongewenste opeenhoping van geld of goederen aan deze of gene zijde van de grens.
Liberalisering en economische samenwerking waren voor
Hirschfeld twee kanten van dezelfde medaille. In tijden met een
vrij internationaal betalingsverkeer, zoals voor 1914, had men om
een economische unie te vormen kunnen volstaan met het wegnemen van de tolmuren.34 Maar nu er sprake was van een door de
overheid gereglementeerd economisch leven, was de vorming van
een dergelijke unie oneindig veel ingewikkelder geworden. Om
de zaken te vereenvoudigen zat er volgens Hirschfeld niets anders
op dan over te gaan tot een rigoureus terugdringen van het overheidsoptreden. Hoe minder overheidsingrijpen, hoe minder er op
elkaar afgestemd hoefde te worden. Een dergelijke radicale liberalisering zou zowel binnen als tussen de landen moeten plaatsvinden. De vorming van de economische unie was dus tegelijk ook
een middel om versneld van de oorlogseconomie af te komen.
Om Marshallhulp te krijgen moest Nederland een jaarprogramma indienen. De opstelling daarvan viel samen met de komst van
een nieuwe regering. De verkiezingen van juli 1948 brachten lichte winst voor de kvp, stabilisatie voor de PvdA en verlies voor de
communisten. De formatie bracht al snel programmatische overeenstemming. Medio augustus kwam er een kabinet op brede basis tot stand. De liberaal Stikker werd minister van Buitenlandse
Zaken en Drees werd premier van dit rooms-rode kabinet. De kvp
trok, zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, het Indiëbeleid geheel naar zich toe.
Nederland mocht volgens voorlopige Amerikaanse berekeningen in het eerste Marshalljaar uitgaan van een hulp van 540 mil210
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joen dollar.35 Tot Hirschfelds schrik maakten de Amerikanen half
juni, vlak voor de begrafenis van zijn vader, die op 9 juni 1948
plotseling overleden was, bekend dat de verdeling van de hulp een
zaak was van de Europeanen zelf. Dat was een test voor hun bereidheid tot samenwerking, en Hirschfeld zag deze broederstrijd
met angst en beven tegemoet. Hij vroeg zich af of de oees daar wel
tegen bestand was.36
Volgens een door de Amerikanen uitgegeven richtlijn diende
elk land in Parijs een programma in te dienen met daarin een
prognose van de nationale productie, de ontwikkeling van de inen uitvoer in het komend jaar en het verloop van de handels- en
betalingsbalans. Daarbij moest men uitgaan van eenzelfde consumptieniveau als in 1947. Verder wilden de Amerikanen dat er
een stap zou worden gezet in de richting van een evenwichtige betalingsbalans in 1952, het jaar dat de Marshallhulp ten einde zou
lopen.37
Hirschfeld trad op 18 juni in overleg met de directeuren van de
rijksbureaus en bond hun op het hart spoed te betrachten bij het
opstellen van een bestedingsprogramma dat vooral bescheiden
moest zijn.38 Recente cijfers van het Centraal Planbureau wezen
uit dat Nederland in 1947 op te grote voet geleefd had. Hirschfeld
had zijn minister zelfs afgeraden om die cijfers te publiceren, omdat dan iedereen, de vs en de oees incluis, zou kunnen zien dat
Nederland in 1947 ‘van een te hoge boom’ had geleefd.39
Het programma waar de departementen mee kwamen, voldeed
echter bij lange na niet aan zijn eisen. Ook P.A. Blaisse, die namens de beb het programma coördineerde, sprak van een ‘catastrofaal resultaat’.40 De departementen en de onder hen ressorterende rijksbureaus waren net als in 1947 weer geheel los van
elkaar aan het werk gegaan. Uitgaande van wat men voor wenselijk hield was men uiteindelijk uitgekomen op een onrealistisch
resultaat. Volgens Hirschfeld zag een deel van het ambtelijk apparaat de ernst van de situatie nog steeds niet in. Wel gaf hij toe dat
het door Amerika verlangde programma in feite een onmogelijke
opgave was. Begin augustus schreef Hirschfeld aan A.H. Philipse
in Washington dat zowel de ministers als de ambtenaren ‘gek’
werden van de statistieken en dat men ‘van Europese zijde min of
meer de oorlog had verklaard aan de statistiek, of althans de statistische overdaad’.41 Toch vormde dat in zijn ogen geen excuus om
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met een onrealistisch programma te komen.42 Het programma
van de departementen bood geen enkel uitzicht op een herstel van
de betalingsbalans.43
Hirschfeld eiste van de ministers dat zij hun ambtenaren tot de
orde zouden roepen. Ze moesten ervan doordrongen worden dat
er vóór alles gezorgd moest worden voor een betere verhouding
tussen in- en uitvoer.44 Wilde men de betalingsbalans in 1952
weer in evenwicht hebben, dan zou de waarde van de export de komende vier jaar zeker boven de 4 miljard gulden moeten stijgen.
‘Zonder uitbreidingen en overschakelen, zowel in de agrarische
als in de industriële sector is het welhaast ondenkbaar, dat deze
taakstelling kan worden bereikt.’45 Verlegging van de invoer van
het dollargebied naar Europa kon hier maar in beperkte mate soelaas bieden, want met betrekking tot België en het Verenigd Koninkrijk, de twee belangrijkste handelspartners van Nederland in
Europa, werd men al geconfronteerd met een aanzienlijk tekort
op de handelsbalans. Hirschfeld vond het niet verantwoord de invoer uit België te beperken. Dat zou de relatie tussen beide landen
schaden en bovendien de economische unie in gevaar brengen.
Hij hoopte de oplossing wat België betreft te vinden in een aanvullend krediet van de vs. Daarvoor was essentieel dat men verderging op de weg naar de economische unie. Wat het Verenigd Koninkrijk betrof zag Hirschfeld nog wel mogelijkheden voor een
vergroting van de export.
Bij de aanpassing van de landbouw stond zoals gezegd de importvervanging voorop. De invoer van producten met een agrarisch
karakter kende traditioneel tweeërlei bestemming: de voedselvoorziening en de veehouderij.46 De veehouderij importeerde
maïs en granen uit Amerika, maar het vee werd vervolgens geëxporteerd naar Europese landen. In het licht van het dollartekort
werkte de veeteelt dus eigenlijk de verkeerde kant op. Er werden
grondstoffen uit het dollargebied geïmporteerd om ze te veredelen, waarna de eindproducten werden afgezet in gebieden met
een zwakke valuta. Daar viel volgens Hirschfeld op afzienbare termijn weinig of niets aan te doen. Men mocht al blij zijn als men
de groeiende invoerbehoefte een halt wist toe te roepen. Hirschfeld was ook niet optimistisch over het vinden van nieuwe afzetgebieden. Zowel de landbouw als de voedselvoorziening zou vol212
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gens hem de betalingsbalans voorlopig blijven belasten. Dat had
ook te maken met de sterke bevolkingsgroei. Stabilisatie van de
invoer was hier het hoogst haalbare.
Met betrekking tot de industrie moest men streven naar exportvergroting. De hoogste prioriteit verdienden hier projecten waarmee men dollars kon verdienen of uitsparen. Vooral de investeringen in de basisindustrieën droegen volgens Hirschfeld bij aan
het herstel van de betalingsbalans. Hij dacht daarbij allereerst aan
de metaalindustrie en verder aan de – zeer heterogeen samengestelde – chemische industrie.47 Vooral aan staalwalsproducten
kende Hirschfeld een hoog rendement toe als het erom ging deviezen te besparen. Zij stonden aan de basis van belangrijke exportindustrieën, zoals de scheepsbouw en de machinebouw. Het
ging hier echter om investeringen die pas op termijn zouden renderen. Met de staalwalserij plaatste Hirschfeld de Hoogovens in
de frontlinie van de strijd om het herstel van de betalingsbalans.48
Hirschfeld vond dat er geen ruimte was voor een verhoging van
de consumptie. Het herstel van de betalingsbalans verlangde dat
er absolute prioriteit werd gegeven aan investeringen. ‘Men kan
nu eenmaal niet en de consumptie opvoeren en tegelijkertijd een
productieve investeringspolitiek voorstaan,’ hield Hirschfeld de
ministers voor.49 Wist de regering een verhoging van de consumptie te vermijden, dan betekende dat volgens hem een besparing van 150 miljoen gulden aan deviezen.50 Om dit te bereiken
dacht hij allereerst aan een verlaging van de subsidies en het afschaffen van de rantsoenering, volgens de afspraken gemaakt in
het Château d’Ardennes begin juni. Verder zou vooral de overheid
zich beperkingen moeten opleggen. Hirschfeld dacht daarbij aan
de plannen van de lagere overheden: gemeentes, provincies, en
aan de weg- en waterbouw. Dergelijke projecten kon men volgens
hem beter achter de hand houden voor tijden van laagconjunctuur. Een uitzondering maakte Hirschfeld voor de ‘volkswoningbouw’. Bezuinigingen hier zouden een negatief effect hebben op
de productie. Hirschfeld legde, bij wijze van voorbeeld, een direct
verband tussen de huisvesting van de mijnwerkers en de zo dringend noodzakelijke opvoering van de kolenproductie.51
Een verdere verlegging van de invoer kon ook nog wel enige uitkomst bieden. Dat nam echter niet weg dat Nederland het toch
vooral moest moeten hebben van zijn industriepolitiek.52 Daar
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lag, aldus Hirschfeld, in essentie de oplossing van de dollarproblematiek en het herstel van de betalingsbalans.
‘Het perspectief ontstaat niet,’ zo schreef Hirschfeld eind juli
aan het Centraal Planbureau (cpb), ‘omdat het deficiet lager gecalculeerd wordt doch omdat de structuur verandert.’ ‘Het evenwicht,’ zo wilde hij nog wel toegeven, ‘kan men natuurlijk ook
met geweld forceren maar waar het om gaat is dat de spanningen
in het economische leven geringer moeten worden.’53 De liberalisatiemaatregelen waar hij voor stond zorgden echter niet zozeer
voor een vermindering als wel voor een verplaatsing van die spanning: weg van de ondernemers in de richting van de loontrekkers.
Tegenover de liberaal Stikker voelde Hirschfeld zich vrij dit toe te
geven. Toen deze een maand later was aangetreden als minister
van Buitenlandse Zaken, schreef Hirschfeld hem dat ‘in tijden
van schaarste de loonsverhoging geringer moet zijn dan formeel
met de prijsverhoging overeen zou komen’.54
Hirschfelds aanbevelingen hadden een belangrijke rol gespeeld
bij de kabinetsformatie in 1948. In feite lag Hirschfelds kritiek op
de departementen ten grondslag aan het door Beel opgestelde kabinetsprogramma. Ook Hirschfeld zelf was nog even bij de formatie betrokken, want Beel dacht aan hem als nieuwe minister
van Buitenlandse Zaken. Drees hielp hem echter snel uit de
droom. Hirschfeld kon niet in aanmerking komen, omdat ‘zijn
houding tijdens de bezetting zeer omstreden’ was.55 Sterker nog:
de PvdA wilde Tinbergen c.s. een meer prominente rol toekennen
ten koste van het regeringscommissariaat van Hirschfeld. Maar
dat stuitte op verzet van de kvp die Hirschfeld door dik en dun
steunde.56
De formateur liet de bezetting van de voor Hirschfeld belangrijkste departementen uiteindelijk ongewijzigd. Alleen op Buitenlandse Zaken was er een wisseling van de wacht. De partijloze Van
Boetzelaer werd vervangen door de vvd’er Stikker. De kvp’er
E.M.J.A. Sassen kwam op Overzeese Gebiedsdelen en Beel vertrok medio september naar Batavia, waar hij Van Mook zou opvolgen.
Het kabinet-Drees-Van Schaik kwam op 11 augustus 1948 voor
het eerst bijeen.57 Het was Lieftinck die direct over de Benelux begon, maar Stikker vroeg uitstel van een debat over de Benelux om214
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dat Hirschfeld een nota in voorbereiding had. Op 25 augustus
koos het kabinet voor de economische unie met België en Luxemburg als hoofddoelstelling. Drees verklaarde bij die gelegenheid
altijd al een voorstander te zijn geweest van het afschaffen van
subsidies op levensmiddelen. Ook was hij bereid de huren te verhogen en de lonen te matigen.58
De verdeling van de Marshallhulp zou, zoals gezegd, een Europese aangelegenheid worden. Met dat doel werd in Parijs een Commissie van Vier benoemd om een verdeelsleutel te maken. Namens Nederland en België nam Spierenburg zitting in deze
commissie, die verder bestond uit vertegenwoordigers van Engeland, Frankrijk en Italië.59 De vier hielden hoorzittingen waarbij
elk programma aan een onderzoek werd onderworpen. Op 21 juli

Informeel overleg tussen Hans Hirschfeld en Willem Drees in maart 1949. Bron:
Spaarnestad Fotoarchief.
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was Nederland aan de beurt.60 De Nederlandse delegatie stond
onder leiding van Blaisse. Het ‘examen’ had een nogal technisch
karakter en Blaisses conclusie dat het Nederlandse programma
een goede indruk had gemaakt werd door Spierenburg onderschreven.
Op 2 augustus ging de Commissie van Vier in conclaaf om een
oplossing te zoeken voor het vraagstuk van de verdeling. Dat was
een hele opgave, want er was ruim een miljard meer gevraagd dan
de Amerikanen van plan waren te geven.61 De commissie had al
haar creativiteit nodig om te voorkomen dat de landen zich tegen
elkaar zouden keren. Om daaraan te ontkomen introduceerde ze
een veronderstelling die het mogelijk maakte op alle invoerprogramma’s gelijkelijk te korten. De commissie ging ervan uit dat in
de periode 1948-1949 sprake zou zijn van een nieuw inter-Europees betalingssysteem. Dat maakte het mogelijk een deel van de
invoer die nu uit de vs kwam uit Europa te realiseren. Zo werden
er dollars uitgespaard.62
De voorstellen van de commissie kwamen voor Nederland neer
op een korting van 54 miljoen dollar. Het koninkrijk als geheel
kreeg een korting van 155 miljoen omdat de aanvraag van Nederlands-Indië met de helft gekort werd. Hirschfeld voorzag dat het
ministerie voor Overzeese Gebiedsdelen en de Nederlands-Indische regering grote moeite zouden hebben met de aanbeveling.
Daar had men toch al het gevoel achtergesteld te worden.
Hirschfeld was door Spierenburg zeer goed op de hoogte gehouden van de besprekingen in de Commissie van Vier. Hij wist
dus dat de Commissie het Indische programma te licht had bevonden. Zij was van oordeel geweest dat Indië te veel uit de vs importeerde. Hijzelf vond het Indische programma ook uitermate
zwak en de ministers van de rea waren dat met hem eens.63
Daarom kreeg Hirschfeld opdracht zich te beperken tot het plaatsen van de kanttekening dat deze korting fatale gevolgen zou
hebben voor het economisch herstel van de Overzeese Gebiedsdelen.64
De onderhandelingen in Parijs draaiden echter vooral om WestDuitsland. De Amerikaanse autoriteiten in het door de Amerikanen bezette deel van Duitsland wensten onder geen beding
akkoord te gaan met de crediteurspositie die het door de commissie was toegedacht.65 Volgens generaal L.D. Clay kon West-Duits216
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land zich helemaal geen overschot op de betalingsbalans veroorloven.
Hirschfeld, die de indruk had dat de discussie in Washington
ten gunste van generaal Clay was uitgevallen, pleitte er in Den
Haag voor hem zijn zin te geven.66 Den Haag zou volgens hem
maximaal 17,5 miljoen dollar van de hem toegedachte hulp moeten inleveren. Omdat Indië al zo’n forse korting te verwerken had
gekregen stelde Hirschfeld voor dat Nederland deze concessie geheel voor zijn rekening zou nemen. Lieftinck ging met tegenzin
akkoord. En zo werd op 16 oktober een tweede Europese betalingsovereenkomst getekend.67 Daaraan namen deze keer twaalf
landen deel. Maar nog steeds kon niet gesproken worden van een
multilateralisatie van het Europese betalingsverkeer. Veeleer was
er sprake van een vervolmaking van het bestaande bilaterale systeem.
Toch was Hirschfeld niet ontevreden. De oees had de zo gevreesde concurrentieslag overleefd en Nederland had een behoorlijk aandeel in de hulp gekregen. Wel keek Hirschfeld met gemengde gevoelens naar de groeiende invloed van het War
Department in Washington. Daar leek men voor verdergaande
Europese samenwerking niet veel te voelen. Dit had natuurlijk te
maken met de toenemende spanningen met de Sovjet-Unie.
De blokkade van Berlijn, in juni 1948, riep bij de Nederlandse regering weinig gevoelens van solidariteit op. Ofschoon men te
doen had met de Amerikanen en de Engelsen die zich een geweldige krachtsinspanning moesten getroosten om de bevolking van
Berlijn van voedsel te voorzien, bestond er in Den Haag geen neiging om die bevolking van Berlijn te hulp te schieten. De eigen
hongerwinter lag daarvoor nog te vers in het geheugen. Bovendien stond het voedselrantsoen waar de Nederlandse bevolking in
1948 op leefde ook geen afroming toe.
Tegen de achtergrond van de confrontatie tussen Oost en West
werden de geplande conferenties over de grenscorrecties, het buitenlandse kapitaalbelang en het Roerstatuut gehouden. Hier werd
Nederland vertegenwoord door Hirschfelds plaatsvervanger
Kohnstamm. Bij de conferentie over de grenscorrecties werd deze
terzijde gestaan door oud-minister J.A. Ringers. Bij die over het
kapitaalbelang was oud-minister Steenberghe aanwezig. De con217
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ferentie over het Roerstatuut – die anders dan de eerste twee niet
in Parijs, maar in Londen plaatsvond – werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Londen.
De Nederlandse eisen met betrekking tot het Eems-Dollardgebied en de Bentheimer bocht werden afgewezen; die inzake Elten
werd grotendeels afgewezen. De eis ter verbreding van ‘de hals
van Sittard’ werd daarentegen weer grotendeels ingewilligd. Van
de 53 door Nederland opgevoerde ‘plaatselijke misstanden’ werden er 21 conform de Nederlandse voorstellen rechtgezet.68 Het
toegewezen gebied had in totaal een omvang van 70 vierkante kilometer, ‘de grootte van een gemiddelde plattelandsgemeente,’ aldus Hirschfeld. Hij noemde het resultaat ‘nihil’.69
Hirschfeld ging er na het overleg van Parijs van uit dat er voor
Nederland niets meer in zat. Hij bleef daarom insisteren op het laten vallen van die eisen. De regering echter besloot te pakken wat
men pakken kon en zelfs nog een poging te wagen wat meer van
de oorspronkelijke eisen ingewilligd te krijgen.70 Ter wille van de
publieke opinie vond men het in november 1948 zelfs nodig om
in het openbaar een ferme houding aan te nemen. Op 22 maart
1949 werden de afgesproken ‘grenscorrecties’ vastgelegd in het
zogeheten Protocol van Parijs.71 Het verschilde nauwelijks van de
afspraken die zeven maanden daarvoor al waren gemaakt.
Waarom was de regering niet ingegaan op de suggestie van
Hirschfeld de territoriale eisen te laten vallen? Men zou ter verdediging van de regering kunnen zeggen dat er zich geen geschikt
moment heeft voorgedaan. Anderzijds had de regering een dergelijk moment ook zelf kunnen creëren. Kennelijk heeft ze dat niet
gewild. Men moet constateren dat de regering de grenscorrecties
geen moment heeft geplaatst in het kader van de brede samenhang tussen de Duitslandpolitiek en Europese politiek. De territoriale eisen waren een eigen leven gaan leiden.
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9
Het wonderbaarlijke herstel van
de betalingsbalans
(november 1948-oktober 1949)
De vs wilden eind 1948 van de Europese landen weten hoe zij hun
betalingsbalans medio 1952 in evenwicht dachten te hebben. De
Europese landen konden het echter niet eens worden over de uitgangspunten die daarbij gehanteerd moesten worden. Het gevolg
was dat ieder land weer op zijn eigen houtje aan de gang ging. Wat
dat betreft was men dus nog net zover als in 1947. Voor Nederland
gold bovendien dat ruim vóór 1952 de economische unie met België een feit zou moeten zijn. Op dat pad was nog nauwelijks een
stap gezet. Veel verder dan een handelsverdrag was men niet gekomen.1
Het Nederlandse programma gaf niettemin blijk van een ongekend optimisme. Er werd zonder meer van uitgegaan dat de economische unie bijtijds gerealiseerd zou zijn en dat het Europese
betalingsverkeer medio 1952 zou zijn vrijgemaakt. Van de Indische bijdrage aan de Nederlandse betalingsbalans had men hoge
verwachtingen. Datzelfde gold voor Duitsland.2 Het realiteitsgehalte van het programma moet echter sterk worden gerelativeerd.
De cijfers over Indië en Duitsland waren vooral zo hoopgevend
omdat men de Amerikanen wilde laten zien hoe belangrijk deze
betrekkingen voor Nederland waren.3 Hirschfeld schreef in een
nota van 9 november 1948 openlijk over ‘eufemistische veronderstellingen’.4 Een bijkomende overweging was dat men de Belgen
niet ongerust wilde maken door een pessimistische kijk op de relatie met Indië.
De rea accepteerde Hirschfelds politiek-strategische overwegingen. De ministers hadden alleen problemen met een passage
over de werkgelegenheid. Zij verzetten zich tegen de opvatting
van Hirschfeld dat een werkloosheid van 6 procent gezien de om219
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standigheden aanvaardbaar was. Men vreesde de publieke opinie
en dus moest het percentage lager, al wilde in de rea niemand
zich vastleggen op een bepaald getal.5 Eenzelfde kritiek was er bij
de Raad van Advies. Ook daar gaf Hirschfeld volledige opening
van zaken. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bekritiseerden de cijfers, maar waren wel met Hirschfeld van oordeel dat
het programma bruikbaar was voor het beleid op langere termijn.
Zij drongen daarom aan op publicatie ervan, zodat de ondernemers wisten wat er van hen verlangd werd. Het programma bleef
echter geheim, alleen de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken kreeg het vertrouwelijk ter inzage. In Den Haag was
men namelijk bang dat bij een kritische beschouwing van de cijfers te veel fricties met het programma van België aan het licht
zouden komen. En dat zou weer aanleiding kunnen zijn tot onenigheid binnen de Benelux.6
Het was in november duidelijk geworden dat aan een gezamenlijk
programma met België niet te ontkomen viel. Het was echter te
laat om de programma’s cijfermatig nog op elkaar af te stemmen.
Besloten werd de programma’s van een gezamelijke inleiding en
een gemeenschappelijke betalingsbalans voor het jaar 1952 te
voorzien en het geheel zo naar Parijs te sturen. Drees erkende dat
het gezamenlijke program een ‘zuiver literair’ karakter had.7
Maar de blijdschap van de eca-autoriteiten was er niet minder om.
Zij hadden het gevoel hier eindelijk het spectaculaire resultaat in
handen te hebben waar ze met het oog op de beraadslagingen van
het Congres al zo lang op zaten te wachten. Valentine meende
zelfs dat het niet zo erg zou zijn als een dergelijk program 100 of
200 miljoen dollar duurder uit zou vallen.8 Hij zei dat weliswaar
in een vertrouwelijk gesprek met de vertegenwoordigers van de
Benelux, maar het werd beaamd door twee afgezanten van Harriman, die bij het gesprek aanwezig waren. Van der Beugel zag zich
uiteindelijk zelfs genoodzaakt de Amerikaanse vreugde enigszins
te temperen. Voor te hooggespannen verwachtingen zou de Benelux uiteindelijk toch weer de rekening gepresenteerd krijgen.9
Hirschfeld beschouwde het gemeenschappelijke programma
als een ‘prospectus’ op basis waarvan de unie te zijner tijd een extra Amerikaans krediet in de wacht moest zien te slepen.10 Wat
dat betreft waren de vooruitzichten dus goed. Het programma
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hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 221

was in meerdere opzichten op de vs toegeschreven. Niet alleen
werd de Benelux nog eens gepresenteerd als een aantrekkelijk arbeidsveld voor Amerikaans kapitaal – Amerikaanse investeringen
werden net als in 1947 gezien als belangrijk om het dollartekort
op lange termijn weg te werken –, ook werd de Benelux gepresenteerd als een springplank voor Amerikaans kapitaal in Europa. De
economische unie moest gaan fungeren als bruggenhoofd bij de
penetratie van Amerikaans kapitaal op het Europese continent.11
Nederlands positie in de wereld werd dus steeds meer vanuit de
optiek van de vs gedefinieerd.
De in Parijs ontvangen nationale programma’s werden in december 1948 gebundeld en, voorzien van een gemeenschappelijke inleiding, naar Washington gestuurd.12 De term ‘interim-rapport’
moest verhullen dat de Europese landen er niet in waren geslaagd
een gezamenlijk vierjarenprogramma te formuleren. In Den
Haag was men daar overigens niet rouwig om. De mate van samenwerking en planning die door de Amerikanen werd gevraagd
ging de Nederlandse regering veel te ver. Bij monde van Spierenburg had men in oktober al laten weten dat Europa zich wat dat
betreft bescheidener diende op te stellen. De verlangde reconstructie van Europa diende te worden doorgevoerd via een goed
gedoseerde combinatie van vrijheid en controle.13 Daarbij was
geen plaats voor directieven van bovenaf. Het ging veeleer om het
bevorderen van onderlinge consultatie en coördinatie. Tegenover
het concept van een économie dirigée plaatste Nederland dat van
een économie orientée. Hirschfeld had er al in een eerder stadium
voor gewaarschuwd dat het Marshallplan ondanks zijn liberale
uitgangspunten wel eens kon leiden tot meer in plaats van minder overheidsingrijpen in de economie.
De door Nederland bepleite liberalisering van de economie
gold zowel nationaal als internationaal. Op nationaal niveau ging
het er volgens Nederland allereerst om de dirigistische maatregelen die waren overgebleven uit de oorlog te vervangen door een
meer indirect werkend economisch beleid. Daarmee zou de nationale consumptie beperkt moeten worden om de noodzakelijke
nationale investeringen te kunnen realiseren. Op internationaal
niveau diende er vooral gewerkt te worden aan de vrijmaking van
de onderlinge handel. Dat betekende een geleidelijk herstel van
221
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de multilaterale verhoudingen, waarbij volledige convertibiliteit
van de Europese munten het einddoel moest zijn. Dit viel echter
alleen te realiseren als er sprake zou zijn van interne monetaire
stabiliteit in de betrokken landen. Ook zou er sprake moeten zijn
van een wederzijdse aanpassing van het kostenpeil en het prijspeil. De eerste stap op weg naar internationale economische samenwerking was daarom een geregeld overleg van de betrokken
regeringen en hun centrale banken.
In Nederlandse ogen moest de Europese samenwerking vooral
een monetair karakter krijgen. Daarnaast zou er sprake moeten
zijn van een actief werkgelegenheidsbeleid. De landen zouden elkaar op de hoogte moeten houden van hun investeringsplannen,
om overinvestering te voorkomen. De productie was verder gediend met een stabilisatie van de verschillende grondstoffenmarkten. Ook dat vroeg om internationaal overleg. En een succesvolle werkgelegenheidspolitiek was alleen mogelijk als de landen
ook op dit terrein hun stimuleringsbeleid zouden weten te synchroniseren. Eind 1948 verdedigde Nederland dus de stelling dat
de internationale economische samenwerking voor alles diende
te bestaan uit een gelijkgezinde en op elkaar afgestemde conjunctuurpolitiek. Om dat te bereiken was vrijmaking van het internationale handels- en betalingsverkeer een eerste vereiste. De economische structuurpolitiek werd meer gezien als een nationale
aangelegenheid. Daarbij was het wel nuttig als men elkaar op de
hoogte hield van elkaars plannen. Kortom, wel consulteren, coördineren, synchroniseren en ook informeren, maar niet internationaal programmeren of dirigeren.
Het ‘internationaal keynesianisme’ waar Nederland bij monde
van Spierenburg voor pleitte, en waar Hirschfeld het vanzelfsprekend mee eens was, stemde vrij goed overeen met de Nederlandse neutraliteitspolitiek van voor de oorlog. Een dergelijke benadering correspondeerde met Nederlands positie in Europa waarbij
als het op een krachtmeting aankwam Nederland altijd het onderspit zou delven tegenover het vk dan wel Frankrijk. Nederland
was dus gebaat bij een buitenlands beleid dat niet op een politieke
krachtmeting berustte. Juist omdat hij realist was, was Hirschfeld
een tegenstander van supranationale besluitvorming, maar een
voorstander van internationale samenwerking en overleg.
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Omdat in de loop van september meer bekend was geworden over
de omvang van de hulp die Nederland zou krijgen, werd de indiening van een definitief programma 1948-’49 actueel.14 Er zou in
elk geval gekort moeten worden, maar op de vraag hoe die kortingen verdeeld moesten worden over de verschillende ministeries
bleek niemand een afdoend antwoord te hebben. Het ontbrak aan
een maatstaf die voor iedereen aanvaardbaar was. Er kwam overigens wel een voorlopige verdeling tot stand, want men kon Parijs
niet laten wachten, maar er werd afgesproken dat die alleen extern
en niet intern zou gelden.
Medio november, toen de verdeling voor het vierde kwartaal
aan de orde was, waren de departementen nog steeds niet tot overeenstemming gekomen. Hirschfeld toonde zich zeer ontstemd
over dit gebrek aan besluitvaardigheid en de ministers kregen van
hem les in ambtelijke organisatie. Hij wees op een aantal oorzaken: de overbelasting van het ambtelijke apparaat, de aanwezigheid van te veel ambtenaren op de vergaderingen met te beperkte
instructies, de dubieuze kwaliteit van de gegevens waarop men
zijn beslissingen moest baseren, en de te nauwe betrokkenheid
van de rijksbureaus bij de besluitvorming.15
Hirschfeld was bang dat zijn eigen bureau aan het Smidswater
veel groter zou moeten worden dan was voorzien. Om daaraan te
ontkomen stelde hij voor een andere procedure te gaan volgen. De
Directie Programmering van de beb zou niet alleen formeel, maar
ook daadwerkelijk het centrale punt bij de programmering moeten worden. Bij de beoordeling van de door de departementen ingediende cijfers zou zij zich moeten laten leiden door het Centraal
Planbureau (cpb). Dat zou zich meer dan voorheen met dit praktische werk moeten bezighouden. Hirschfeld had weliswaar niet
zo’n hoge pet op van het voorspellend vermogen van het cpb maar
dat ze konden rekenen en programma’s cijfermatig op elkaar afstemmen, daar twijfelde hij niet aan. Mocht er dan nóg geen overeenstemming bestaan tussen de departementen dan dienden de
directeur van het beb, Piet Blaisse, en de directeur van het cpb, Jan
Tinbergen, toch met een voorstel naar de rea te komen. Dat voorstel zou dan vergezeld gaan van een advies van de regeringscommissaris, Hirschfeld zelf dus. Het zwaartepunt van het programmeringswerk verschoof zo van de interdepartementale raad voor
het ehp naar de driehoek Blaisse-Tinbergen-Hirschfeld. De mi223
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nisters gingen eind november met deze constructie akkoord.16
Een inhoudelijke discussie over de herziening van het jaarprogramma werd niet meer gevoerd. Men zag het probleem, op gezag van Hirschfeld, louter en alleen als een organisatorisch vraagstuk.
Een vergelijkbaar verloop had de besluitvorming rond de afgifte
van invoervergunningen voor het vierde kwartaal. Hirschfeld wilde voor het vierde kwartaal van 1948 voor maximaal 130 miljoen
dollar aan importvergunningen beschikbaar stellen. Lieftinck en
Holtrop vonden dat te veel, want de reserves van de Nederlandsche Bank waren al behoorlijk aangetast.17 Lieftinck stelde daarom voor in het vierde kwartaal van 1948 niet voor 130 dollar maar
voor 75 miljoen dollar aan importvergunningen te verstrekken.
Daartegen kwam Van den Brink weer in het geweer. Na wat ‘handjeklap’ kwam men uit op een invoerprogramma van 115 miljoen
dollar. Deze herziening maakte vervolgens ook weer een korting
nodig op de programma’s van de diverse departementen. Half december bleek het weer niet mogelijk overeenstemming te bereiken. Hirschfeld gaf toen lucht aan zijn ergernis over het gebrek
aan besluitvaardigheid en ‘het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van sommige ambtenaren’.18 Hij riep de ministers op hun
ondergeschikten tot de orde te roepen, anders dreigden er ‘onhoudbare toestanden’.19 Gelukkig bracht een herberekening enig
soelaas. Het kwartaalbedrag aan hulp bleek alsnog 26 miljoen dollar hoger te liggen dan gedacht.20 Zo ontkwam de rea voor de derde keer aan een inhoudelijke discussie over de prioriteitstelling
van het importprogramma.
In januari 1949 leek aan een inhoudelijke discussie in de rea niet
meer te ontkomen. Maar ook toen verscheen er weer een reddende engel, deze keer in de vorm van een meevaller van 11,2 miljoen
dollar.21 Nederland kreeg meer hulp dan waarop het gerekend
had. De extra tijd die de departementen was gegund maakte overeenstemming nu alsnog mogelijk.22 Het verlies dat elk departement had ingecalculeerd zal niet ver af hebben gelegen van het
verlies dat men uiteindelijk moest nemen.
De rea ontkwam in januari dus ten vierden male en nu, naar
zou blijken, ook definitief aan een inhoudelijke discussie over de
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bijstelling van het importprogramma voor het eerste Marshalljaar. Hirschfeld was er met kunst- en vliegwerk en het nodige geluk in geslaagd de rea uit de gevarenzone te houden en de coalitieregering mocht hem hier dankbaar voor zijn.
Eenzelfde soort besluitvorming vond plaats over de besteding der
tegenwaardegelden. De eerste die hier een positie ingenomen had
was J.F. Posthuma, de directeur van de Herstelbank en lid van de
Raad van Advies. Hij stelde al in juli 1948 de vraag of hier wel een
rol voor het ministerie van Financiën was weggelegd.23 Posthuma
beschouwde zijn eigen Herstelbank als de aangewezen instelling
om de tegenwaarderekening te beheren en vreesde dat Financiën
daarbij alleen maar voor vertraging zou zorgen. Zijn standpunt
maakte echter geen schijn van kans. Financiën liet al direct weten
de besteding van de local currency tot haar competentie te rekenen.
Niet alleen Posthuma, maar ook andere leden van de Raad van
Advies bleken een bijzondere belangstelling te hebben voor dit
onderdeel van de Amerikaanse hulpverlening. In eerste aanleg,
zo schatte men, ging het daarbij om een bedrag van maximaal 500
miljoen gulden.24 Dat kon echter nog flink oplopen. Over de aanwending van dit geld zou overlegd moeten worden met de vs. De
kaders voor de bestedingsmogelijkheden stonden echter al vermeld in artikel iv van het samenwerkingsverdrag.25 Het ging om
de bevordering van de interne monetaire en financiële stabiliteit,
de stimulering van de bedrijvigheid en de internationale handel,
en de exploratie en ontwikkeling van nieuwe bronnen van welvaart. Er kon dus gekozen worden uit een scala van mogelijkheden. Duidelijk was wel dat bij de afweging naast de doeleinden
van het overheidsbeleid ook de stand van de conjunctuur zwaar
woog.
Voor de Nederlandsche Bank woog behoud van het monetaire
evenwicht het zwaarst,26 en omdat men in de loop van september
een lichte inflatie meende te ontwaren stelde de Nederlandsche
Bank voor het volledige bedrag te besteden aan schuldaflossing.
Het geld zou dan nooit in circulatie komen en dus ook geen inflatoire werking kunnen hebben. Hirschfeld was het met Holtrop
eens dat een goldrush moest worden voorkomen, maar hij vond
de opstelling van Holtrop te principieel.27 Er moest in elk geval re225
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kening gehouden worden met de mogelijkheid van deflatie, temeer daar het bestaan van de tegenwaarderekening op zich al
sterk in deze richting werkte. Immers, door het simpele feit dat
men geld op deze rekening stortte onttrok men al geld aan de circulatie. Medio november, toen het tijd werd om met de eca in
overleg te treden, kwam Hirschfeld met het voorstel de rea eerst
een beslissing te laten nemen over de vraag of men het gehele bedrag voor schuldaflossing wilde aanwenden of dat men de mogelijkheid wilde openhouden bepaalde projecten, die bijdroegen tot
de ontwikkeling van de Nederlandse productiecapaciteit, langs
deze weg te financieren. Deze projecten zouden dan moeten worden aangemeld bij de eca. De ministers bleken nog niet toe aan
een antwoord op deze vraag.28
Begin 1949 zouden de standpunten zich verder uitkristalliseren. Het ministerie van Financiën kwam in januari met een advies waarin het monetaire evenwicht gekoppeld werd aan het streven naar de economische unie met België en Luxemburg.29
Financiën en dnb wensten geen geld vrij te maken voor productieve bestedingen. Zij vonden daarbij de spending departments onder aanvoering van Economische Zaken weer tegenover zich. Ofschoon men ook daar van mening was dat voorzichtig moest
worden omgesprongen met de Marshallhulp, wilde men wel zo’n
200 miljoen gulden vrijmaken ter bevordering van de industrialisatie.30 Voor Economische Zaken was het monetaire evenwicht
slechts een van de doeleinden van overheidsbeleid. Het herstel
van de betalingsbalans en het scheppen van voldoende werkgelegenheid wogen zeker zo zwaar. Men vond voor deze opvatting ook
steun bij het cpb.
Op het eerste gezicht leek er ook nu geen vergelijk mogelijk en
de ministers hadden de besluitvorming dan ook het liefst weer
voor zich uit geschoven. Maar volgens Hirschfeld kon men de eca
nu echt niet langer laten wachten. Een week uitstel gunde hij de
ministers, meer niet.31 Na veel heen-en-weergepraat kwamen de
ministers daarop tot de conclusie dat de besluitvorming vooralsnog beperkt kon blijven tot het bedrag dat op dat moment daadwerkelijk op de rekening stond: 250 miljoen gulden.32 Dit bedrag
kwam volgens hen ten opzichte van het totaalbedrag van naar
schatting 700 miljoen gulden zeker voor schuldaflossing in aanmerking. Daar was iedereen het over eens. De ministeriële tru226
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kendoos ging echter nog wat verder open. Men wilde de eca namelijk tegelijk ook laten weten dat de betreffende 250 miljoen gulden zouden worden aangewend in een voor de Nederlandse economie productieve zin. Daarbij hadden de ministers projecten op
het oog die al op de lopende begroting stonden. Projecten dus
waarvoor het geld al was gereserveerd. Woningbouw en de ontginning van de Noordoostpolder kwamen hiervoor allereerst in aanmerking. Vooral de landaanwinningsprojecten schenen het bij de
Amerikanen goed te doen. De schuldaflossing werd zo in een aantrekkelijk jasje gestoken.
Met betrekking tot de gelden die na 31 maart 1949 ter beschikking
zouden komen namen de ministers medio januari nog geen besluit. Wel werden ze het eens over een lijst van bestedingsmogelijkheden. De ministers wilden bij de institutionele beleggers
meer belangstelling kweken voor risicodragende investeringen
door de instelling van een financieringsmaatschappij. Ook de
Herstelbank zou een groot bedrag ten behoeve van de kredietverlening aan het bedrijfsleven toegewezen krijgen. Van den Brink
was bereid hier een aanzienlijk deel van de tegenwaarderekening
aan op te offeren.33 Verder werden genoemd: de rechtstreekse financiering van ondernemingen, waarbij Hoogovens met name
vermeld werd; projecten ten gunste van de volksgezondheid (minister Joekes sprak in dit verband over een ‘versterking van de
volkskracht’). Verder stond al vast dat een deel van het totaalbedrag op zou gaan aan de kredietverlening aan het buitenland. De
uiteindelijk gevolgde procedure verschilde eigenlijk in niets van
wat Hirschfeld al in november had voorgesteld.
De pogingen het Europese herstel te bewerkstelligen via een op
Europees niveau vastgesteld economisch programma werden begin 1949 nagenoeg opgegeven. In plaats van het Program op Lange Termijn kwam een gemeenschappelijk Plan van Actie dat bestond uit een achttal beginselen die ten grondslag moesten liggen
aan het financieel en economisch beleid van elk oees-land afzonderlijk.34 Het initiatief daartoe kwam van Engeland. De Engelse
aanpak verschilde niet veel van de benadering die Nederland voorstond, maar stond wel op gespannen voet met de benadering van
de Amerikanen, die een meer supranationale vorm van samen227
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werking wilden. Dat bleek ook uit hun voorkeur voor een sterke
positie voor de voorzitter, Henri Spaak.
Hirschfeld had veel vertrouwen in Spaak, maar dat vertrouwen
ging ook weer niet zover dat hij de Amerikanen steunde in hun
pogingen Spaak benoemd te krijgen als directeur-generaal van de
oees.35 Hirschfeld had er begrip voor dat de Amerikanen in de
persoon van Hoffman als eerste man van de eca op zoek waren
naar een gelijkwaardige gesprekspartner in Europa.36 Spaak zou,
zo was Hirschfelds indruk, van zijn ambtenaren echter steeds
suggesties krijgen die te eenzijdig Belgisch waren.
Hirschfeld kon zich dus niet achter het voorstel scharen om
Spaak te benoemen tot directeur-generaal van de oees. Maar
Hirschfeld wilde Spaak in elk geval zo veel mogelijk gezichtsverlies besparen. Daarom besloot Hirschfeld zich uit te spreken voor
een zo klein mogelijke commissie van ministers. Hirschfeld
spaarde zo de kool en de geit, en zorgde er tegelijk voor dat noch
België, noch Frankrijk en Engeland zijn ideeën kon doorzetten.
Men vond elkaar uiteindelijk in de afspraak dat de president,
Spaak dus, in staat moest worden gesteld ontmoetingen van de
Raad op ministerieel niveau bijeen te roepen en dat aan dergelijke
bijeenkomsten zou worden deelgenomen door de ministers van
de zeven landen die lid waren van het Uitvoerend Comité, plus de
president zelf. Wanneer deze acht ministers bij elkaar kwamen,
zouden ze dat doen onder het predikaat ‘Consultatieve Groep’. De
Amerikanen konden in zoverre tevreden zijn dat er van nu af aan
met een zekere regelmaat ministeriële bijeenkomsten zouden
plaatsvinden. Van een versterking van de oees was echter geen
sprake. Hirschfeld was tevreden, want er veranderde weinig en
het gezicht van Spaak – en dus ook van de Benelux – was gered.
Maar het primaat van het nationale belang stond nog rechtovereind.
Hirschfeld zag – mede daardoor – de toekomst van de economische unie begin 1949 somber in. Het leek hem bijna onmogelijk om met de Belgen tot overeenstemming te komen over de dollarproblematiek. Daarom moest men elkaar zien te vinden in een
gelijkgestemde visie op de aard en de mate van overheidsingrijpen in de economie. De Belgen waren daarbij traditioneel liberaler ingesteld dan Nederland. De Belgen hadden zich tevreden getoond over de opheffing van de rantsoenering van brood, bloem,
228

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 229

suiker, versnaperingen en zeep, en een verlaging van de subsidies
op levensmiddelen en steenkolen.37 Minder tevreden waren ze
over het Nederlandse investeringsniveau. Bij de Belgen leefde nog
steeds het idee dat dit te hoog was en de Amerikanen waren dezelfde mening toegedaan. Volgens Hirschfeld ging dit terug op
een ongelukkige voorstelling van zaken die Lieftinck had gegeven
op de conferentie van Château d’Ardennes. Hirschfeld had echter
het gevoel dat een precieze uiteenzetting van de feiten de Belgen
op andere gedachten zou brengen. De Belgen waren ook over Nederlands-Indië bezorgd. Zij waren bang ook voor de kosten van de
politionele acties te moeten opdraaien.
Het grootste probleem was echter de formulering van een gemeenschappelijk deviezenbeleid. Aan het eind van de rit moest er
immers sprake zijn van een sluitende betalingsbalans van de unie
als geheel. En de dollarrekeningen van Nederland en België waren zeer verschillend. Maar ook ten opzichte van het pond sterling
was er sprake van uiteenlopende posities. Nederland behoorde tot
het sterlingblok, België niet. Het Verenigd Koninkrijk kon Nederland dus betalen in ponden, terwijl het bij leveringen uit België
moest afrekenen in dollars of goud, als het tenminste niet over de
benodigde Belgische franks beschikte. België kon in Engeland
dollars verdienen, maar Nederland niet. Nederland op zijn beurt
kon zijn overschot aan ponden niet in België kwijt. Een gemeenschappelijke handelspolitiek werd hierdoor moeilijk te realiseren.
Uitkomst kon alleen geboden worden door een verdere vrijmaking van het Europese handelsverkeer, maar juist op dat punt
bleek vooruitgang moeilijk.38 De ministers beseften dat het niet
mee zou vallen de Belgen mee te krijgen in het door Nederland
gepropageerde beleid van soberheid, en ze waren het met Hirschfeld eens dat dit een testcase was. Hirschfeld was van mening dat
de levensstandaard in België niet noemenswaardig afweek van
die in Nederland. In ons land was vergeleken met voor de oorlog
weliswaar sprake van een terugval, terwijl in België van een verbetering kon worden gesproken, maar daar stond tegenover dat de
Belgische arbeiders en de Belgische middenstand voor de oorlog
slechter af waren geweest. Drees was dezelfde mening toegedaan.
De ministers waren het erover eens dat de beperking van het
overheidsingrijpen, waarover in het rapport van de presidenten
gesproken werd, niet mocht betekenen dat de overheid helemaal
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niet meer in het economisch leven zou kunnen ingrijpen. Nederland zou in elk geval ruimte moeten houden voor een eigen loonen prijspolitiek, want alleen daarmee kon het zijn voorsprong in
de concurrentieslag op de wereldmarkt behouden. Het uiteindelijke criterium was echter niet de exportpositie, maar, zoals Drees
zei, de sociale rust. De regering mocht de economische instrumenten die nodig waren om die veilig te stellen niet prijsgeven.
Bij het terugdringen van het overheidsingrijpen moest daarom allereerst gedacht worden aan de afschaffing van die maatregelen
die een rechtstreeks gevolg waren van de schaarste-economie. De
Benelux mocht volgens hem niet dienen als een vehikel voor de
terugkeer naar een zuiver liberale politiek. Een zuiver liberale politiek was ook volgens hem niet meer aan de orde. Het ging om de
mate van overheidsingrijpen en om de richting daarvan, niet om
de vraag of overheidsingrijpen in de economie geoorloofd was.
Terugkijkend moet gezegd worden dat het streven naar de economische unie niet gebracht had wat Hirschfeld ervan had verwacht. Het was niet het middel tegen alle kwalen gebleken waarvoor hij het in de zomer van 1948 had aangezien. Wel zorgde de
samenwerking met België nog altijd voor een versterking van Nederlands positie in Europa en ook ten opzichte van de vs. Maar het
streven naar de economische unie had ook niet gezorgd voor de
nodige disciplinering van het overheidsapparaat. Naar aanleiding
van de opstelling van het nieuwe jaarprogramma 1949-1950
klaagde Hirschfeld medio mei ten overstaan van de rea over het
gebrek aan bereidheid van de departementen om met elkaar op
een reële basis te overleggen. Volgens hem lieten de ambtenaren
hun oren nog veel te veel hangen naar de wensen van het bedrijfsleven. Het apparaat moest er, zo hield hij de ministers voor, van
doordrongen worden dat het niet de promotor behoorde te zijn
van de belangen van bepaalde takken van het bedrijfsleven. ‘De regering zal naar beneden nog meer dan tot dusverre moeten laten
blijken dat zij van de uitvoerende organen eist, dat deze het algemene belang vooropstellen.’39
Hirschfeld, die in zijn verkeer met de rea vooral de nadruk legde op de organisatorische problemen, de overbelasting van het apparaat en het gebrek aan discipline, zag intussen ook een meer
fundamentele oorzaak voor het gebrek aan overeenstemming. De
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departementen waren, zo had hij de Raad van Advies al in 1948
toevertrouwd, niet bereid toe te geven dat het streven naar herstel
van de betalingsbalans op gespannen voet stond met het streven
naar een handhaving van de consumptie. ‘De voorzitter [Hirschfeld, MF] ziet op internationaal niveau hetzelfde gebeuren als b.v.
intern in Nederland tussen de verschillende departementen bij de
verdeling van de toegewezen kwartaal-dollarbedragen. […] Allen
ontlopen een eerlijk antwoord op de vraag of in 1952 het huidige
levensniveau zal kunnen worden gehandhaafd.’40 Hirschfeld had
het al eerder gezegd: handhaving van de consumptie en het voeren van een productieve investeringspolitiek gaan niet samen.41
De economische unie met België en Luxemburg, of beter gezegd:
het streven daarnaar, gaf geen uitweg uit dit dilemma. De economische unie voorzag niet in een richtsnoer voor het handelen bij
het oplossen van de meest urgente problemen. Het streven naar
de economische unie sprak te weinig tot de verbeelding om de bevolking tot een pas op de plaats in de consumptie te kunnen verleiden. ‘Tot nu toe hebben wij nog niet in een concreet beeld aangetoond welk activum voor onze volkswelvaart de Benelux zal
zijn,’ schreef Hirschfeld in september 1948.42 En daar was in
1949 geen verbetering in gekomen.
Tot de zomer van 1949 stapelden de problemen zich op en een
evenwichtige betalingsbalans in 1952 leek volkomen onhaalbaar,
maar in september kwam er plotseling een ommekeer.
De victorie voor Hirschfeld begon op 7 september, toen bekend
werd dat de Amerikaanse bezettingsautoriteiten besloten hadden
bijna alle belemmeringen voor de Nederlandse export naar Duitsland weg te nemen.43 Dat besluit moest beschouwd worden als
een afscheidscadeau aan Nederland, want de Amerikanen stonden op het punt de zeggenschap over de Duitse handelspolitiek
over te dragen aan de nieuwe Duitse regering van de Bondsrepubliek. De plaatsvervangend directeur-generaal van de beb, S.Th.J.
Teppema, rapporteerde aan minister Van den Brink dat de Amerikanen na een ‘conclaaf’ in Zwitserland plotseling met dit voorstel
waren gekomen en daarmee de Duitsers volkomen verrast hadden.44 Blijkbaar wilden de Amerikanen de Duitse economie nog
een krachtige liberale impuls geven. Het is niet onwaarschijnlijk
dat de benoeming van J.J. McCloy – oud-president van de Wereld231
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bank –, die de Amerikaanse generaal Lucius D. Clay was opgevolgd, een verklaring vormt voor deze voor Nederland zo gunstige
wending. McCloy had een memorandum van Max Kohnstamm
ontvangen waarin deze beweerde dat ‘the Netherlands-German
relations are a good starting point in working toward the economic integration of Germany and Europe’.45 Het was een memorandum dat rechtstreeks teruggreep op de Nota betreffende de
Geallieerde en Nederlandse politiek t.a.v. West-Duitsland, uit juni
1949, die aan Hirschfeld werd toegeschreven, maar die in feite geheel door M. Kohnstamm geschreven was.46 Blijkbaar had het
memorandum op McCloy veel indruk gemaakt.
De Nederlandse delegatie die met de bezettingsautoriteiten in
Frankfurt am Main onderhandelde over de invoerrechten, was
aanvankelijk met stomheid geslagen.47 Ook Hirschfeld, die op dat
moment in Washington verbleef, was volkomen verrast.48 De
openstelling van Duitsland voor Nederlandse producten (er bleven slechts beperkingen voor vis, groente en Philips-producten)
had nog een veel groter effect dan aanvankelijk voorzien door de
munthervorming in West-Duitsland, die voor een aanzienlijke
groei van de koopkracht zou zorgen. Tussen september en december steeg de export naar Duitsland van 18,8 miljoen naar 104 miljoen gulden. De handelsbalans met Duitland verschoof in drie
maanden van zeer negatief tot sterk positief.49
Een tweede verrassing was de devaluatie van het Engelse pond
sterling ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het nieuws werd
bekend op 18 september, toen Stikker, Lieftinck, Holtrop en
Hirschfeld in Washington waren voor een bijeenkomst van het
imf. Lieftinck reisde onmiddellijk terug naar Den Haag om aan
de beraadslagingen van de ministerraad te kunnen deelnemen.50
In de ministerraad hadden zich twee kampen gevormd: een dat
zich wilde aansluiten bij de devaluatie van het pond, die ten opzichte van de dollar 30,5 procent bedroeg; en een ander dat de devaluatie van de gulden wilde beperken tot 24 procent. Stikker,
Holtrop en Hirschfeld argumenteerden vanuit Washington dat
een devaluatie van 30 procent het loon- en prijspeil in Nederland
te zeer onder druk zou zetten. Het cpb had snel berekend dat de
kosten voor levensonderhoud met 4 à 5 procent zouden stijgen.
Maar in Nederland betoogden Van den Brink en Mansholt, en in
eerste instantie ook Lieftinck, dat de Nederlandse bedrijven zich
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geen scherpere concurrentie op de wereldmarkt konden veroorloven. Men moest dus wel mee met Engeland, ook al zou dat een
aanslag betekenen op het levenspeil van de Nederlandse bevolking. De minsterraad gaf er op 19 september de voorkeur aan de
gulden inderdaad met 30 procent te devalueren, en omdat België,
Duitsland, Frankrijk en Italië hun munten aanzienlijk minder in
waarde lieten dalen, was dat gunstig voor de Nederlandse export.
Maar de producten uit die landen werden natuurlijk veel duurder.
Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie steeg tussen 1949
en 1951 met ruim 20 procent en de lonen bleven daarbij achter zodat het reële loon in dezelfde periode met zo’n 6 procent daalde.
‘De prijzen gaan met de lift, de lonen gaan met de trap,’ verklaarde Drees.51 Daarmee werd het evenwicht op de betalingsbalans inderdaad in snel tempo hersteld. Het merkwaardige is echter dat
het nu juist de liberaal georiënteerde Stikker, Holtrop en Hirschfeld waren die zich bekommerden om de koopkracht van de Nederlandse bevolking, terwijl Mansholt, Van den Brink en Lieftinck
de ‘verwezenlijking van onze verarming’ als onvermijdelijk accepteerden.52
De devaluatie van de gulden met 30 procent had grote consequenties voor de handelsbalans met België omdat de Belgische
frank maar met 12 procent devalueerde. De Belgische afzet in Nederland werd daardoor een stuk moeilijker, terwijl de Nederlandse export naar België juist een stimulans kreeg. Het gevaar van
een onevenwichtige handelsbalans bij verdergaande liberalisering werd daardoor sterk verminderd. Mede daardoor kon de
‘voorunie’ van de Benelux al in oktober ondertekend worden.
Het plotselinge beleidssucces was voor de regeringscommissaris natuurlijk prachtig, maar Hirschfeld was zich er terdege van
bewust dat hij daar zelf maar een beperkte bijdrage aan had geleverd. Alleen aan het besluit van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten lag mogelijk een invloed van de Kopfarbeit van Hirschfeld
en Kohnstamm ten grondslag. Het gezag dat Hirschfeld bij de
Amerikanen had zal hier zeker een rol gespeeld hebben. Het gezag dat Hirschfeld in Nederland genoot was door deze ontwikkelingen zeer groot geworden.
Toch was er ook kritiek op zijn optreden. De Raad van Advies
voor het Europese Herstelprogramma, die hij zelf in het leven had
geroepen, leidde een sluimerend bestaan. De eerste zeven maan233
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den van het jaar 1949 was hij maar drie keer bijeengeroepen. Bovendien werd de Raad vooral gebruikt om mededelingen te doen
over de stand van zaken. Hirschfeld was er voortdurend aan het
woord, zonder zich veel gelegen te laten liggen aan wat anderen te
melden hadden. Dat vond althans Evert Kupers van het nvv, naar
aanleiding van een woordenwisseling tussen zijn collega A. Vermeulen en Hirschfeld.53 Vermeulen had Hirschfeld in een brief
verweten bij de verdeling van de Marshallhulp de Britse Labourregering te veel het mes op de keel gezet te hebben. Dat was Hirschfeld in het verkeerde keelgat geschoten en hij had Vermeulen stevig van repliek gediend. Naar aanleiding van deze briefwisseling
had Kupers het functioneren van de Raad van Advies aan de orde
gesteld. Hij vond dat de raad, en in het bijzonder de vakbeweging,
veel te weinig bij het beleid betrokken werd. Hij kreeg voor dat
standpunt de steun van de Amerikanen. Want ook bij de eca bestond de indruk dat Hirschfeld te weinig samenwerkte met het
bedrijfsleven dat in de Raad van Advies was vertegenwoordigd.
Hirschfeld moest nu voorzichtig opereren. Zijn rechterhand, E.
van der Beugel, raadde hem aan zelf voor te stellen het voorzitterschap van de Raad van Advies over te dragen aan een van de leden.54 Deze strategie werkte. Op het voorstel van Hirschfeld, gedaan tijdens de vijftiende vergadering van de Raad, op 7 oktober
1949, om als voorzitter af te treden, ging niemand in. Ook Kupers
niet. En de voorzitter van de Hoofdgroep Industrie, Van Leeuwen,
had, zo zei hij, als lid van verschillende commissies geleerd grote
bescheidenheid aan den dag te leggen waar het regeringszaken
betrof. Hij gaf de voorkeur aan ‘een verlicht despotisme op democratische grondslag’.55 In een reactie op het voorstel van Kupers
deelde Hirschfeld mee dat hij niet afwijzend stond tegenover een
sterkere betrokkenheid van de Raad van Advies, mits deze zich beperkte tot ‘de algemene lijn voor zover deze het algemeen belang
raakt’. Als men zich bezig ging houden met details, voorzag hij
‘hoogoplopende onenigheid’.56
Niet alleen ten opzichte van de politiek, maar ook ten opzichte
van het bedrijfsleven behield Hirschfeld een grote afstand. Zijn
diplomatieke successen maakten dat hij zich dat kon permitteren.
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10
Hoge commissaris in Jakarta
(oktober 1949-augustus 1950)

Door de voor Nederland zo gunstige ontwikkeling in het internationale handelsverkeer die in september 1949 plotseling optrad,
groeide Hirschfelds prestige in Nederland. Maar terwijl zijn gezag
toenam had hij minder te doen. De onderhandelingen met het
nieuwe Duitsland waren geheel in handen van Max Kohnstamm,
die ook de Duitslandnota van november 1949 schreef. In diezelfde maand ging de plaatsvervangende regeringscommissaris voor
Duitse Zaken over naar het ministerie van Buitenlandse Zaken
om daar hoofd van het Bureau Duitsland te worden. Het regeringscommissariaat leidde daarna een slapend bestaan en zou in
1952, bij het vertrek van Hirschfeld, formeel opgeheven worden.1
Hirschfeld kon nu meer tijd vrijmaken voor de afhandeling van
een andere financieel-economische kwestie waarop hij bij uitstek
deskundig was. De rondetafelconferentie (rtc) met de vertegenwoordigers van Indonesië die op 23 augustus 1949 van start was
gegaan, dreigde in oktober vast te lopen op twee punten: de schuldenkwestie en de overdracht van Nieuw-Guinea. Toen de delegaties het niet eens konden worden over de overdracht van de schulden van de Nederlands-Indische regering aan de nieuw te vormen
‘Verenigde Staten van Indonesië’, werd het schuldenprobleem
voor een bindend advies in handen gelegd van een commissie die
bestond uit de minister van Financiën van de Republik Indonesia,
R. Djuanda, de Amerikaanse bemiddelaar H. Merle Cochran en,
namens Nederland, Hirschfeld.2 Zij zouden de knoop moeten
doorhakken met betrekking tot de vorderingen die Nederland
meende te hebben op Indonesië. Hirschfeld had al op 28 september een informeel gesprek gehad met Cochran, waarbij deze de
indruk wekte sympathiek te staan ten opzichte van Nederland.
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‘Hij verklaarde meer dan eens, dat hij het een hoogst onaangename situatie vond, soms critisch tegenover de Nederlanders te
moeten optreden. […] Hij moest rekening houden met de opvattingen, die in de Verenigde Staten heersten met betrekking tot de
zelfstandigheidsdrang van de Aziatische volken.’ Op zijn beurt
had Hirschfeld open kaart gespeeld tegenover Cochran. Hirschfeld ging ervan uit ‘dat in the long run beschouwd het Indonesische probleem alleen maar opgelost [zou kunnen] worden, indien
er op dit punt een goede samenwerking tussen Nederland en de
Verenigde Staten tot stand zou komen’.3
Net als Cochran had ook Hirschfeld een probleem met zijn achterban. Want ondanks de dankbaarheid die in Nederland bestond
jegens de Verenigde Staten, was het onbetwistbaar ‘dat een belangrijk gedeelte van het Nederlandse volk de houding van de Verenigde Staten in de Indonesische quaestie niet zo waardeert en dat
daardoor ernstige misverstanden kunnen ontstaan’.4 In het gesprek met Cochran kwam ook de schuldenregeling ter sprake.
Hirschfeld maakte een onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse schulden van de Nederlands-Indische regering. Niet alleen de binnenlandse, maar ook de buitenlandse schulden zouden
door de nieuwe Indonesische regering integraal overgenomen en
erkend moeten worden. Dat gold in principe ook voor de schulden
aan Nederland. Maar Hirschfeld begreep heel goed dat Nederland
niet te veel kon eisen. ‘Ik verklaarde echter, dat de Nederlandse Regering uiteraard wel begreep dat men de nieuwe staat niet een al te
grote schuld om de nek kon hangen, maar dat het voor de Nederlandse Regering alleen maar zin [had] het kwijtschelden van een
zeker gedeelte van de schuld te overwegen, indien er waarborgen
voor de toekomst zouden worden gegeven.’ Op zijn beurt wees
Cochran erop dat ‘men toch moeilijk kon aannemen, dat de Indonesische Regering in feite de beide politie-acties zou betalen’.5 Op
dat punt stond de Indonesische regering politiek sterk en zij kon
kennelijk op de steun van Cochran rekenen. Hirschfeld benadrukte in het onderhoud het belang van de institutionele continuïteit bij
de soevereiniteitsoverdracht. Daarom pleitte Hirschfeld voor het
in stand houden van de Javasche Bank als circulatiebank van het
nieuwe Indonesië, en wel ‘zoveel mogelijk op bestaande basis,
omdat deze circulatiebank een internationale reputatie heeft, die
gehandhaafd moet worden, wil zij ook aan de nieuwe staat dien236
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sten kunnen verlenen’.6 Hirschfeld probeerde Cochran ervan te
overtuigen dat Nederland bij de benoeming van de president
van de Javasche Bank ook na de soevereiniteitsoverdracht nog
een vinger in de pap moest hebben. Dat laatste viel bij Cochran
niet in goede aarde. ‘Ik had niet de indruk, dat Cochran ervan
overtuigd was, dat hij ons op dit gebied volledig zou moeten volgen,’ schreef Hirschfeld met zijn kenmerkende gevoel voor understatement.7
Twee weken later deed Hirschfeld verslag van twee besprekingen
die hij op de Hoge Vuursche met Mohammed Hatta, die ook in
Rotterdam aan de Handelshogeschool gestudeerd had, in het bijzijn van Djuanda voerde. De sfeer was hartelijk en Hirschfeld
toonde zich een goede gastheer. Hij wees er allereerst op dat de
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in de vorm van
een Hoog Commissariaat in Jakarta ‘geen reminiscenties [mag
wekken] aan de landvoogdij’. En hij voegt daaraan toe: ‘De Nederlandse Regering heeft zich altijd grote terughoudendheid opgelegd met het geven van aanwijzingen aan een landvoogd. Dat zal
moeten veranderen. Het contact van de Nederlandse Regering
met de Hoge Commissaris zal moeten zijn als het contact met een
ambassade.’8 Hij kon toen nog niet vermoeden dat hij zes weken
later zelf tot Hoge Commissaris benoemd zou worden. Als Hoge
Commissaris zou Hirschfeld er inderdaad alles aan doen om het
Hoge Commissariaat zoveel mogelijk als een ambassade in te
richten. Maar zoals wij nog zullen zien, kon hij zichzelf maar heel
moeilijk schikken in de regieaanwijzingen van de ministerraad
die hij tegenover Hatta had bepleit.
Met Hatta en Djuanda sprak hij ook over de overdracht van de militaire taken van Nederland aan Indonesië. Ook op dit punt had
Hirschfeld duidelijke opvattingen. ‘Voorop moet staan dat het Koninklijke Nederlands-Indische Leger na de soevereiniteitsoverdracht op de meest eervolle wijze zijn taak kan beëindigen. […] De
R.I.S. [de Verenigde Staten van Indonesië, MF] moet het gezag overnemen en overwogen moet worden in hoeverre en onder welke
voorwaarden het Nederlandse leger nog tijdelijk kan optreden, uiteraard in overeenstemming met de R.I.S., indien ernstige ordeverstoringen plaatsvinden.’9 Die beleidslijn zou Hirschfeld als Hoge
Commissaris stipt trachten uit te voeren, al werd het hem in de af237
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faire-Westerling – waarover later meer – niet gemakkelijk gemaakt.
Het meest uitgesproken was Hirschfeld op het punt van de
schuldenproblematiek. Wij mogen, schreef Hirschfeld, ‘niet uit
het oog verliezen, dat Nederland voor de oorlog rond f. 4 miljard
in Indonesië belegd heeft, waarvan rond f. 3 miljard in ondernemingen en rond f. 1 miljard in Nederlandsch-Indische staatsobligaties en gemeenteleningen. Daarbij is gekomen dat Nederland
na de Japanse capitulatie rond f. 2 miljard van staat tot staat in de
vorm van kortlopende schulden heeft verstrekt. Wanneer Nederland qua volksgemeenschap zijn economische en financiële belangen in Indonesië wil veilig stellen, dan lijdt het geen twijfel, dat
particuliere investeringen in het bedrijfsleven de eerste prioriteit
bekleden. Indien het niet mogelijk zou zijn een belangrijk deel
van de Nederlandse investeringen te reactiveren, dan valt ook niet
te verwachten, dat de nieuwe Indonesische staat ooit de staatsschulden aan Nederland zal kunnen afdoen […]. Wanneer er ter
wille van de overeenstemming offers gebracht moeten worden,
zullen die uitsluitend moeten liggen op het terrein van de credieten van staat tot staat.’10
Hirschfeld was dus bereid op het terrein van de staatsschuld
aanzienlijke concessies te doen en hij had dat vooraf aan Hatta laten weten. Op zijn beurt had Indonesië al herhaaldelijk te kennen
gegeven bereid te zijn de vooroorlogse schuld op zich te nemen,
maar de Indonesiërs wilden niets weten van de schulden gemaakt
na 1945, waarvan zij vermoedden dat die voor een groot deel bestonden uit aankopen van wapens die tegen de Republiek waren
ingezet.
In de commissie draaide het inderdaad vooral om vaststelling
van de militaire uitgaven. En Nederland stond daarbij zwak. De
cijfers waar Hirscheld mee moest werken maakten de indruk pour
besoin de la cause te zijn opgesteld. Hirschfeld kon slechts beschikken over ‘ramingen, herziene ramingen, gecorrigeerde ramingen, voorlopige ramingen en een enkele maal voorlopige uitkomsten’.11 Daarbij kwam nog dat de enige keer dat Nederland
publiekelijk verantwoording had afgelegd over de militaire uitgaven – dat was begin 1949 geweest, toen er vanuit Amerika beschuldigingen waren gekomen dat de Marshallhulp voor militaire
doeleinden werd aangewend – deze uitgaven opzettelijk laag gesteld waren.12 Geen wonder dat niet alleen de Indonesiërs, maar
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ook Cochran moeilijk van het Nederlandse gelijk te overtuigen
waren.
Hirschfeld opende de aanval op twee andere voorzieningen die
ter discussie stonden: een moratorium op de renteverplichtingen
en de ontsnappingsclausule.13 Het eerste behelsde het idee van
een uitstel van betalingen van rente en aflossingen. Het tweede
ging over de voorwaarden waaronder Indonesië zich ontslagen
mocht achten van zijn verplichting tot terugbetaling. Hirschfeld
haalde op deze punten alles binnen. Dat betekende dat Indonesië
zich onvoorwaardelijk verplichtte om per 1 januari 1950 te beginnen met betaling van rente en aflossing, en dat het geen beroep
zou mogen doen op betalingsproblemen of transfermoeilijkheden.
Er kwamen geen financieel-economisch gefundeerde garanties
dat Indonesië ook daadwerkelijk aan zijn verplichtingen zou voldoen. Dus geen tinpledge, waar Van Mook ooit voor gepleit had,
en ook geen garantie van de vs dat zij zouden toezien op naleving
van de rondetafelconferentie. Dat laatste had Hirschfeld wel graag
gezien. Nu restte hem niets anders dan de Indonesische delegatie
voor te houden dat het niet nakomen van de verplichting ‘met deconfiture gelijk zou staan en internationaal het crediet van Indonesië zou kunnen vernietigen’.14 Hirschfeld vertrouwde erop dat
Indonesië de financiële banden met Nederland niet zou durven
doorsnijden.
Voor de toekomst zag hij een situatie waarin Indonesië, door
zijn financiële verplichtingen gedwongen, een koers zou moeten
varen waarbij sanering van de staatsschuld, exportverhoging en
productieverhoging centraal zouden staan. Op die manier zou Indonesië van betekenis blijven voor de Nederlandse export en ook
langs ‘onzichtbare’ wegen een bijdrage blijven leveren aan de Nederlandse economie. Via de schuldverplichting zou Nederland op
indirecte wijze een ‘grip’ houden op het financieel-economische
beleid van Indonesië. Hirschfeld ging ervan uit dat vooral de Nederlandse bedrijven in Indonesië zouden kunnen profiteren van
de economische inspanning waartoe Indonesië zich genoodzaakt
zou zien.15 Hierin zouden zij ook een zekere compensatie kunnen
vinden voor het verlies dat hun te wachten stond bij de sanering
van de Indonesische staatsschuld.
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Drees maakte zich kwaad over de concessies die Hirschfeld had
gedaan, maar hij beschouwde niet Hirschfeld, maar het commissielid Cochran als de grote boosdoener. ‘Cochran,’ schreef Drees
op 4 november aan zijn fractievoorzitter Van der Goes van Naters,
‘heeft er zich veel te vroeg tussen gestoken door een even onredelijk voorstel van zijn kant.’16 Dat sloeg natuurlijk op de brief van
Cochran van 7 oktober, waarin hij voorstelde Indonesië een bedrag van 2 miljard kwijt te schelden. Die brief was de aanleiding
geweest voor de instelling van de arbitragecommissie. Mede naar
aanleiding van het voorstel van Cochran had Drees aan zijn partijgenoot K. Vorrink geschreven dat Indonesië er veel beter voor
stond dan Nederland: ‘Zij hebben producten, die dollars op kunnen brengen, wij niet. Het prijsgeven door Nederland van enige
miljarden, terwijl Nederland een schuld heeft van 25-30 miljard
en Indonesië 5-6 miljard, zou naar mijn mening, de verhoudingen juist scheef trekken.’17 Tegenover de morele verontwaardiging van Drees had Hirschfeld een veel pragmatischer voorstel
dat uitging van de economische mogelijkheden van het onafhankelijke Indonesië. Het ging er Hirschfeld om de Indonesische
economie zo snel mogelijk weer op orde te krijgen, onder stringente voorwaarden van monetair en economisch beleid.
Dat Hirschfeld aan de schuldenproblematiek geen hoge prioriteit had gegeven werd hem door de regering niet aangerekend.
Misschien wel omdat Hirschfeld in ruil daarvoor een aantal vergaande eisen had kunnen stellen waar het de bescherming van
Nederlandse investeringen in Indonesië betrof (afdeling a van de
financieel-economische overeenkomst). In afdeling b werden tevens harde eisen geformuleerd ten aanzien van de monetaire politiek van Indonesië. Zo werd bepaald dat Indonesië, zolang het
nog schuldverplichtingen had aan Nederland, vooraf met Nederland overleg zou plegen over wijzigingen in munt of bankwet. Ook
moest Indonesië overleg plegen over de benoeming en het ontslag
van president en directeuren van de Javasche Bank (afdeling b, artikel 19). In het laatste lid van artikel 19 werd gesteld: ‘Teneinde het
in eerste lid bedoelde overleg zo soepel mogelijk te doen verlopen,
zal aan de staf van de Hoge Commissaris in Indonesië een door de
Nederlandse Regering aangewezen adviseur voor aangelegenheden op het gebied van het geldwezen en het circulatiebankwezen
worden toegevoegd.’ Hirschfeld had op dit punt dus geheel zijn zin
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gekregen: de Verenigde Staten van Indonesië zouden wat hun monetaire politiek betreft onder curatele staan.
De kwijtschelding van 2 miljard aan staatsschuld verloste Indonesië van een zware last, en Nederland van een heikel probleem –
het conflict met Indonesië had immers een zware wissel getrokken op de betrekkingen met de vs. Op deze manier mocht Nederland voor zijn verhouding met Indonesië een vruchtbare economische samenwerking met de vs tegemoet zien. Voorwaarde was
natuurlijk wel dat ook het andere probleem zou worden opgelost.
Maar de kwestie-Nieuw-Guinea bleef tot op het laatste moment
een bedreiging vormen voor het welslagen van de rondetafelconferentie. Nederland bleef weigeren afstand te doen van zijn zeggenschap. Ten slotte, in de nacht van 30 op 31 oktober, ging de Indonesische delegatie er, op voorstel van de Commissie Indonesië
van de vn, mee akkoord dat na de soevereiniteitsoverdracht geprobeerd zou worden door middel van onderhandelingen alsnog een
oplossing voor het Nieuw-Guineavraagstuk te vinden. Er werd in
de rtc een bepaling opgenomen dat Nederland voorlopig het bestuur hield over dit gebied, maar dat over de definitieve status van
Nieuw Guinea vóór december 1950 een akkoord diende te worden
gesloten. In de ogen van Hirschfeld vormde deze bepaling een
zware wissel op de toekomst.
Dat nam niet weg dat na het succes van de rondetafelconferentie, begin november, in de Nederlandse delegatie toch een gevoel
van opluchting bestond. De goede vooruitzichten voor de Nederlands-Indonesische betrekkingen werden nog eens bevestigd
door de hervatting van de Marshallhulp aan Nederlands-Indië direct na afloop van de rondetafelconferentie. Er lag op dat moment
nog 39,5 miljoen dollar te wachten: 37,7 miljoen aan schenkingen
en 2,2 miljoen aan leningen. Voor dat geld zou snel een besteding
moeten worden gevonden, want aan het eind van het jaar, bij de
soevereiniteitsoverdracht, zou het afgelopen zijn.
Zo hadden op 1 november 1949 alle problemen die eind augustus nog onoplosbaar leken – de handelsbetrekkingen met Duitsland, de besprekingen met Indonesië, de handelsbetrekkingen
met België en het Nederlandse loon- en prijspeil – een keer ten
goede genomen. Er was uitzicht gekomen op een substantiële verbetering van Nederlandse betalingsbalans. In feite kon er eind
1949 voor het eerst gesproken worden van evenwicht op de beta241
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lingsbalans. Dat gold natuurlijk niet voor het gehele jaar, maar wel
voor de maanden augustus, september en oktober.
Het definitieve herstel van de betalingsbalans kon zo bezien
niet lang meer op zich laten wachten.
Vrijwel onmiddellijk na de afronding van de rtc-akkoorden werd
de vervulling van de post van Hoge Commissaris in de ministerraad besproken. Daarbij was een aantal ministers voorstander van
de benoeming van de zittende Hoge Vertegenwoordiger van de
Kroon in Batavia, A.H.J. Lovink, die een plan had ingediend waarin het Hoge Commissariaat (hc) een voortzetting zou worden van
de Hoge Vertegenwoordiging van de Kroon (hvk), en als zodanig
niet onder bz maar onder Overzeese Gebiedsdelen en Uniezaken
zou moeten ressorteren. Dat werd in het kabinet verdedigd door
L. Götzen en J.H. van Maarseveen, terwijl ook Drees neigde tot dat
standpunt. Hun tegenstrever was de minister van Buitenlandse
Zaken, D.U. Stikker, die zijn standpunt op 9 november in een uitvoerig codetelegram naar voren bracht. ‘Indien ik het goed heb begrepen heeft de Ministerraad Maandag j.l. besloten om voorlopig
O.G. om te vormen tot een Ministerie van Overzeese Betrekkingen en om voorlopig Lovink aan te wijzen tot H.C.’18 Stikker was
tegen beide voorstellen en hij verzette zich in het bijzonder tegen
het voornemen het Hoge Commissariaat onder Overzeese Gebiedsdelen te laten vallen. Hij wees erop dat Indonesië van plan
was zijn Hoge Commissariaat in Den Haag onder het ministerie
van Buitenlandse Zaken te plaatsen, ‘zodat het internationaal bevreemding en bij de Indonesiërs wantrouwen zou wekken, wanneer wij niet iets analoogs zouden doen’. Stikker bracht staatsrechtelijk het zwaarste geschut in stelling: ‘Het buitenlandse
beleid is één geheel en volgens de bepalingen van de Grondwet
berust dit in volle omvang bij de Minister van Buitenlandse Zaken.’19 Geen wonder dat Stikker zich ook verzette tegen de benoeming van Lovink. ‘Indien Lovink de omgeving van het Paleis [van
de landvoogd aan het Koningsplein, MF] meeneemt, kan een opvolger daarin vrijwel geen wijziging brengen.’ Stikker sprak zijn
veto uit over Lovink en kon in het kabinet in ieder geval op de
steun van Lieftinck en Van den Brink rekenen.20 In plaats van Lovink noemde Stikker vier alternatieve kandidaten. Hij had een
voorkeur voor J.H. van Roijen, maar deze had hem al meegedeeld
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wegens gezondheidsredenen niet in aanmerking te kunnen komen.21 Als tweede keus noemde Stikker Hirschfeld: ‘Hirschfeld
geniet groot prestige bij de Indonesiërs, maar zijn vertrek uit Nederland zou grote moeilijkheden met zich mede brengen, zodat ik
niet weet welke overwegingen zouden moeten prevaleren.’ Twee
andere kandidaten, N.S. Blom en J.H. van Maarseveen, zouden te
weinig economische kennis hebben. Ook noemde Stikker zichzelf als mogelijke kandidaat, maar omdat hij, in mei 1949, als opvolger van Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Batavia gepasseerd was, had hij geen zin ‘om dit zelfs maar te
overwegen’.22 Van Roijen werd als eerste gepolst, maar weigerde
inderdaad om gezondheidsredenen. In zijn brief aan het kabinet
stelde hij Stikker voor als het beste alternatief, maar hij zag ook
Hirschfeld als een goede kandidaat. Van Roijen onderstreepte bovendien het standpunt van Stikker dat het onderbrengen van het
Hoge Commissariaat bij een ander ministerie dan Buitenlandse
Zaken een ‘psychologische blunder’ zou zijn.23 Drees verzette
zich tegen de kandidatuur van Stikker, omdat het voortijdig vertrek van de vvd’er de stabiliteit van het kabinet in gevaar zou brengen.
Ondanks de bezwaren van Stikker en Lieftinck, die meenden
dat Hirschfeld in Nederland niet gemist kon worden, werd deze,
mede op aandringen van Van den Brink, op 16 november toch gepolst. De volgende ochtend belde Hirschfeld met H.N. Boon, secretaris-generaal op Buitenlandse Zaken. Hirschfeld zei tegen
Boon dat hij het gevoel had het aanbod niet te moeten accepteren
en hij vroeg Boon ‘wat er na Indonesië hc komt’. Boon schrijft in
zijn dagboek: ‘[I]k herinner hem aan de talloze lijken die reeds
langs de weg liggen, om te concluderen: niets.’ In datzelfde gesprek gaf Hirschfeld te kennen ‘dat hij het gevoel heeft een lamme
goedzak te zijn, die ter slachtbank wordt geleid’. Boon noteerde in
zijn dagboek: ‘Salarissen, etc. doen minder ter zake, maar de
hoofdzaak is dat hij na een gesprek met Götzen het gevoel heeft
dat de regering er hoegenaamd niets van begrijpt.’24 Hirschfeld
vreesde dus, eenmaal in Jakarta aangekomen, van zijn ministers
geen enkele rugdekking of steun te zullen krijgen en sloeg daarom het aanbod af. Hij kwam er ook rond voor uit dat hij geen zin
had om zijn werk in Europa te onderbreken. Hij had geen enkele
behoefte om ‘sociaal nummer één te zijn’ in Indonesië en be243
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schouwde lunches, diners en cocktailparty’s als tijdverspilling.
‘Bovendien,’ schreef Hirschfeld, ‘ben ik ongetrouwd.’25 Hirschfeld toonde zich wel bereid om drie maanden als economisch adviseur van de Hoge Commissaris op te treden.
Interessant is te zien hoe Hirschfeld tegenover Boon vooral
politieke bezwaren uitte tegen een eventuele benoeming als
Hoge Commissaris, terwijl hij tegenover Drees slechts sociale argumenten naar voren bracht. Dat hij niet getrouwd was lijkt een
uitvlucht, omdat Hirschfeld al vanaf 1932 met zijn zus Else samenwoonde en haar ook vaak op officiële recepties en diners als
zijn partner meenam. Dat was zelfs zo gebruikelijk geworden dat
in de biografie van Barend van Spaendonck gewag gemaakt
wordt van een ‘feestelijke dis’ bij Van Spaendonck thuis waar, behalve mr. M.P.L. Steenberghe en zijn vrouw To, Tweede-Kamerlid mr. P. Blaisse en echtgenote Vera, de directeur van de aku,
mr. J. Meijnen en echtgenote, ook ‘dr. H.M. Hirschfeld en echtgenote Els’ aanwezig waren. Door Van Spaendonck – of door zijn
biograaf – was Hirschfelds zuster dus tot echtgenote gepromoveerd.26 Maar in december 1950 was Hirschfelds argument toch
wel valide, want Hirschfelds moeder, Clara, was ziek en Else wilde haar niet alleen achterlaten door met haar broer mee naar Jakarta te gaan. Vader Max was immers tweeënhalf jaar eerder
overleden.
E. van der Beugel, M. Kohnstamm en andere medewerkers van
Hirschfeld haalden opgelucht adem. Van der Beugel had zich
zelfs tot Boon gewend om het onheil van een plotseling vertrek
van Hirschfeld af te wenden. In zijn dagboek schreef Boon dat
Hirschfeld ‘als “moderator” van onze Europeese economische en
financiële politiek onvervangbaar [was]’.27
Vervolgens werd N.S. Blom aangezocht, waarbij aan Hirschfeld
gedacht werd als zijn financieel-economisch adviseur. Blom accepteerde de benoeming onder voorwaarde dat hij zou ressorteren onder Buitenlandse Zaken. Drees toonde zich bijzonder ontstemd over deze eis; hij beschouwde Bloms voorwaarde als
‘doordrijven van Buitenlandse Zaken’ en accepteerde dat niet. Exit
Blom. Daarna polste Drees nog zijn persoonlijke vriend L. Neher,
en Stikker schoof als tegenkandidaat admiraal J.M. de Booy naar
voren. Het leidde allemaal tot niets. Op 12 december werd, staande de vergadering van de ministerraad, de secretaris-generaal van
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het ministerie van Financiën, H.L.’s Jacob, telefonisch gepolst.
Ook hij wees het verzoek af. In een sfeer van paniek (de ministers
vreesden voor een internationale afgang als Nederland niet tijdig
een Hoge Commissaris zou kunnen aanwijzen) werd Hirschfeld
opnieuw aangezocht. Boon schrijft daarover in zijn dagboek: ‘Ongeveer om vijf uur een benauwd telefoontje van Van der Beugel,
dat Hirschfeld opnieuw in de Ministerraad geroepen is. Grote
vrees dat hij zich laat bepraten. Om zes uur bericht Hirschfeld zelf
dat de Ministerraad hem in doodsnood heeft gevraagd om te gaan,
dan maar voor zes maanden.’28
Hirschfeld had van de ministerraad ‘een volkomen vrije hand’
gevraagd om het Hoge Commissariaat naar eigen inzichten vorm
te geven en zelf zijn staf aan te mogen trekken.29 Hij wilde zijn eigen beleid kunnen voeren en daarbij niet gehinderd worden door
ministers in Den Haag die de situatie in Jakarta niet kenden en het
onderling bovendien volkomen oneens waren over het te voeren
beleid ten aanzien van het nieuwe Indonesië. Het kabinet ging met
tegenzin akkoord en op 14 december aanvaardde Hirschfeld het
ambt van Hoge Commissaris.30 Na veel gedelibereer in de ministerraad bleek het Hoge Commissariaat toch onder Overzeese Gebiedsdelen te vallen, dat bij deze gelegenheid weer een nieuwe
naam kreeg: ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.
Het enige wat de minister van Buitenlandse Zaken mocht doen
was de benoeming van de Hoge Commissaris contrasigneren.
Toch was Stikker tevreden met de benoeming omdat hij Hirschfeld
beschouwde als iemand ‘die het hc aan bz zou weten toe te spelen’.31 Hirschfeld zelf had alleen maar de grootste minachting voor
dit getouwtrek. Tegen Boon liet hij zich voor zijn vertrek naar Jakarta ontvallen dat hij ‘in Nederland de Ministers verder laat ruzie
maken’.32 Hij zou de telegrammen uit Jakarta wel naar het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen sturen onder toevoeging van de zinsnede ‘mede voor de minister van Buitenlandse Zaken’.
Het afscheidsdiner op kerstavond viel samen met Hirschfelds
vertrek. Behalve Boon waren ook veel ministers aanwezig. Een
groot verschil met zijn afscheidsreceptie als secretaris-generaal
van Economische Zaken, twee jaar eerder. Boon noteert: ‘Hirschfeld zelf had er kennelijk plezier in; zijn onderzaten Kohnstamm,
Van der Beugel en Spierenburg veel minder.’33 Het feit dat zo veel
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ministers zich geroepen voelden het kerstdiner met hem te delen,
moet hem een gevoel van stille triomf gegeven hebben. Boon
schrijft in zijn dagboek: ‘Indien er iemand in deze chaos enig leven
en systeem kan brengen, dan is het deze geniale ambtenaar wel.’34
Kritiek op zijn benoeming kwam slechts van de PvdA-fractie, die
de kritiek echter niet openlijk formuleerde om de verstandhouding
met Indonesië niet te schaden. In een vertrouwelijke brief aan
Drees, Stikker en Van Maarseveen schreef Van der Goes van Naters
dat de fractie tegen de benoeming was van een man ‘wiens gedragingen in de bezettingstijd dubieus zijn geweest en die als gevolg
daarvan aanvankelijk uit ’s lands dienst is moeten worden verwijderd’.35 De PvdA-fractie twijfelde ook aan zijn gevoel voor politieke
verhoudingen vanwege zijn vaak ondiplomatieke uitlatingen. Hij
was geen ‘man met een goede politieke feeling en scherp inzicht in
de politieke verhoudingen’.36 Hirschfelds optreden in Jakarta zou
dit laatste oordeel meer dan logenstraffen. Het eerste oordeel zou
echter zijn hele leven aan hem blijven kleven, ook al antwoordde
Drees aan zijn fractieleider ‘dat de Regering na de brede ervaring,
die zij heeft opgedaan met zijn arbeid op het gebied van de Benelux, de Marshall-hulp, de verhouding tot Duitsland en andere
werkzaamheden een andere kijk op de persoon van Dr. Hirschfeld
heeft dan die in Uw fractie leeft’.37 Drees schreef bovendien aan
Van der Goes dat hij M. Hatta gepolst had om te zien of de benoeming van Hirschfeld bij de Indonesische regering in goede aarde
zou vallen. Deze had hem geantwoord: ‘Natuurlijk, ik had toch zelf
die benoeming in overweging gegeven.’38
Na een lange en vermoeiende vlucht arriveerde Hirschfeld op 27
december in de ochtend op het vliegveld van Jakarta. Hij had de
reis gemaakt samen met een van zijn vertrouwde adjudanten,
hoofd van de persdienst van Economische Zaken, M. Weisglas,
die als zijn persoonlijk secretaris zou optreden, maar tegelijk
ook de verbindingsman zou zijn voor de minister van Economische Zaken, Van den Brink, en voor de minister-president,
Drees.39
Hirschfeld en Weisglas zouden Lovink, die de soevereiniteit
aan de sultan van Djokja had overgedragen, nog net op het vliegveld kunnen uitzwaaien. Daarna vertrok het gezelschap om de onafhankelijkheidstoespraak van president Sukarno bij te wonen.
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Sukarno sprak vanaf het bordes van het oude paleis van de landvoogd aan het Koningsplein een tienduizendkoppige menigte toe.
Toen Sukarno de aanwezigen opriep tot een massaal ‘Merdeka’
(Vrijheid) begon de menigte op te dringen in de richting van het
bordes. Sukarno wist de massa ternauwernood tot staan te brengen. ‘Mijn volk, mijn volk, moeten er op deze dag mensen verstikken? Blijf staan, beweegt U niet verder, schrijdt terug.’40 Na deze
indrukwekkende bijeenkomst gingen Weisglas en Hirschfeld met
de dienstauto van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (met
voorop de Nederlandse vlag) naar de ambtswoning van de Hoge
Commissaris. Weisglas was bang voor de massa op het Koningsplein. Maar Hirschfeld toonde geen spoor van angst. ‘Hij zei mij,’
schrijft Weisglas, ‘vriendelijk de massa toe te wuiven en hartelijk
te glimlachen. Zo gedaan bleek de bevolking daar positief op te
reageren. Men wuifde terug en zelfs werd hier en daar gejuich gehoord. De Nederlandse vlag bejubeld op de eerste dag van de onafhankelijkheid van Indonesië, op het Merdekaplein te Jakarta.
Een goed begin.’41
De beide heren namen hun intrek in het Hoge Commissariaat, Koningsplein West 14. Weisglas schrijft daarover in zijn Herinneringen: ‘Aan de rechterzijde van de centrale hal en eetzaal bevonden zich de werkkamers van dr. Hirschfeld en van zijn
adviseur […]. Aan de linkerzijde was een als huiskamer aan te
wenden vertrek, de slaapkamer van de Hoge Commissaris met
kleedvertrek en daarnaast een overeenkomstige ruimte voor de
adviseur.’42 Weisglas was Hirschfelds persoonlijk secretaris en
dat betekende in dit geval dat hij ook ‘gezelschapsheer’ was. Bij
de eerste inspectie van de nieuwe ambtswoning had Hirschfeld
een ‘rijke wijnkelder’ ontdekt. Deze was overgebleven uit de
voorraad van Lovink. ‘De uit Moslims bestaande regering van de
Republik Indonesia Serikat (ris) had daar geen prijs op gesteld.’
Maar Hirschfeld en Weisglas lieten zich een ‘Veille Cure’ heerlijk
smaken. ‘In de komende drie maanden zou ik daar ’s avonds na
de avondklok om 9 uur, als veelal alle gasten vertrokken waren,
nog vaak van proeven.’43
Begin januari zou Hirschfeld zijn geloofsbrieven, die, omdat
Indonesië formeel geen buitenland was, ‘inleidingsbrief’ genoemd werden, aan president Sukarno overhandigen. ‘De man
van het grote geld’, zoals Hirschfeld door Sukarno genoemd werd,
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Hoge Commissaris Hans Hirschfeld poseert met president Sukarno, tijdens het
staatsdiner dat aangeboden werd aan het corps diplomatique in Djakarta ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van Indonesië. Bron: Foto anefo, Spaarnestad
Fotoarchief.

werd allerhartelijkst ontvangen. Tijdens het staatsdiner dat aangeboden werd aan het corps diplomatique in Jakarta zat Hirschfeld
ter rechterzijde van de president. Mevrouw Fatmawati Sukarno
was aan zijn andere kant gezeten. Ook vroeg Sukarno hem verschillende malen om naast hem te komen staan tijdens het nemen van foto’s.44 Hirschfeld, toch beslist geen politieke vriend
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van Sukarno – hij had hem in 1947 nog als ‘deugniet’ aangeduid –,
was aangenaam getroffen door de manier waarop hij ontvangen
werd door de nieuwe machthebbers. Sukarno toonde zich een
voortreffelijk gastheer. Daags na de bestuursoverdracht publiceerde het nationalistische dagblad Merdeka een eresaluut aan de Nederlandse diplomaat H.J. van Roijen, die met de zogeheten Van
Roijen-Roem-overeenkomst de weg vrijgemaakt had naar de rondetafelconferentie, waar hijzelf als een van de vicevoorzitters opgetreden was. In de krant van 29 december stond een kleine annonce:
Zolang er nog iemand die aan de onafhankelijkheidsstrijd
van Indonesië deelgenomen heeft, in leven is, zal de naam
Van Roijen steeds in gouden letters geboekstaafd blijven.45
Van zijn kant liet Hirschfeld zich ook niet onbetuigd. ‘Hij achtte
het tot zijn status te behoren,’ schrijft Weisglas, ‘om de “beste
rijsttafel van Jakarta” op te dienen.’46
Ook op lager niveau verliep de machtswisseling in opperbeste
stemming. Van de verwachte ongeregeldheden en moordpartijen
die zwartkijkers voorzien hadden was geen sprake. Integendeel,
menig Nederlandse militaire kapel liep mee in parades, er werden
voetbalwedstrijden georganiseerd tussen Nederlandse en Indonesische elftallen en er werden geschenken uitgewisseld.47
Hirschfeld was vast van plan de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië te verbeteren door de koloniale erfenis zo snel
mogelijk te liquideren. In dat kader was hij er ook een voorstander
van om de kunstschatten die de Nederlanders uit Indonesië geroofd hadden zo snel mogelijk en zonder voorwaarden terug te geven. Dat ze in het museum zouden moeten komen kon niet meer
zijn dan een suggestie van Nederlandse kant, geen voorwaarde.48
Nog maar een paar maanden daarvoor, op 1 augustus 1949, had
zijn voorganger nog een heel andere toon aangeslagen. Lovink
had aan Van Maarseveen geschreven dat deze voorwerpen hun
waarde ontleenden ‘aan de daaraan toegeschreven magisch-religieuse kracht, wat dan ook de eigenlijke reden der oorspronkelijke inbeslagname is geweest. Het bezit daarvan is in vele gevallen
het bewijs van rechtmatig gezag…’49 Nederland moest ze volgens
Lovink daarom niet teruggeven aan de afstammelingen der oor249
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spronkelijke heersers. De Indonesiërs stelden de royale postkoloniale instelling van Hirschfeld zeer op prijs.
Onder dit zeer gunstige gesternte kon Hirschfeld een begin maken met de opbouw van het Hoge Commissariaat. Dat viel hem
bitter tegen. Hoewel hij vanaf het begin probeerde om zo weinig
mogelijk ambtenaren van het koloniale bestuursapparaat over te
nemen, kon hij toch niet voorkomen dat zijn commissariaat volstroomde met staffunctionarissen afkomstig van de secretarie van
de Hoge Vertegenwoordiging van de Kroon. Al spoedig leek het
Hoge Commissariaat meer op een departement van het oude Binnenlands Bestuur dan op een ambassade. In de loop van 1950
zouden er meer dan 500 man tewerkgesteld worden. Niet alleen
Hirschfeld, maar ook de Indonesiërs zagen dit met lede ogen aan.
Toch waren het niet alleen arbeidsrechtelijke overwegingen die
Hirschfeld ertoe dwongen veel oud-bestuursambtenaren aan te
stellen. Deze ambtenaren bleken ook te beschikken over de nodige expertise om in de Indonesische samenleving effectief te opereren. Om die reden besloot Hirschfeld om de oud-directeur van
het departement van Justitie in Batavia, A.H.C. Gieben, te benoemen tot plaatsvervangend hc. Gieben kreeg niet alleen de leiding
van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, maar ook van het
bureau Militaire Aangelegenheden. Zijn naaste collega zou J.G. de
Beus worden, oud-directeur van de Directie Verre Oosten (dirvo)
die sinds 1947 als ‘afdeling’ van Buitenlandse Zaken in Batavia bestond. Hirschfeld kende De Beus nog uit 1939 van het gezantschap
in Berlijn. Zij konden goed met elkaar opschieten temeer omdat zij
beiden een brede intellectuele belangstelling hadden. In 1953 verscheen van de hand van De Beus The Future of the West – in hetzelfde jaar ook in het Nederlands gepubliceerd onder de titel: De toekomst van het Westen.50 De Beus werd hoofd van de politieke
afdeling op het hc en meende vanuit die functie recht te hebben
op de positie van plaatsvervangend hc. Maar De Beus moest genoegen nemen met de positie van tweede plaatsvervangend hc.
Mede door hun goede verstandhouding was Hirschfeld er aanvankelijk in geslaagd De Beus te doen berusten in zijn positie
van ‘derde man’. Dat zou echter niet lang duren. Ontevreden over
zijn ondergeschikte rol, en gekwetst door Hirschfelds verbod om
op eigen gezag met Buitenlandse Zaken te overleggen vroeg de
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Beus al in februari 1950 overplaatsing aan.51
Naast Gieben en De Beus zocht Hirschfeld nog een financieeleconomische man aan wie hij de uitvoering van de financieel-economische akkoorden kon toevertrouwen. Die vond hij in de figuur
van A.B. Speekenbrink, voormalig directeur-generaal van de beb,
die naar het bedrijfsleven was overgestapt. Hirschfeld had Speekenbrink overgehaald naar Jakarta te komen door hem de rang van gevolmachtigd minister in het vooruitzicht te stellen. Daarmee had hij
in de ogen van Stikker zijn bevoegdheden overschreden. Stikker
weigerde Speekenbrink de toegezegde rang te verlenen, waarop
Hirschfeld, die zich erop beriep van het kabinet ‘de vrije hand’ gekregen te hebben, met ontslag dreigde. In de daaropvolgende ministerraad werd Hirschfeld gesteund door minister Van den Brink,
die het een goede zaak achtte dat Speekenbrink de economische belangen in Indonesië zou behartigen. De economische afdeling werd
vervolgens nog aangevuld met de ervaren vertegenwoordiger van de
beb in Batavia, W.J. Cator, en de zeer jonge jhr. E. van Lennep.
Hirschfeld had zich net als voor de oorlog op Economische Zaken
ook in Jakarta weer omringd met een kleine groep van uiterst kundige en toegewijde ambtenaren. Van Lennep was door Lieftinck
naar Batavia gestuurd en had daar onder Van Mook, Beel en Lovink
gediend als financieel-economisch adviseur. Onder Hirschfeld
kreeg hij tot taak een financiële afdeling van het Hoge Commissariaat op te zetten. ‘Van de vier hoogste chefs die ik in Indonesië heb
gehad,’ schrijft Van Lennep in zijn Herinneringen, ‘voelde ik de
meeste affiniteit met Hirschfeld. […] Hij was een “éminence grise”
met wijsheid en gezag, maar vooral was hij een praktisch, nuchter
mens, meer zakenman dan diplomaat, meer ambtenaar dan politicus.’ Veertig jaar later beschrijft Van Lennep met onmiskenbaar
genoegen hoe hij soms hele avonden met Hirschfeld doorbracht.
‘Hirschfeld, die in een luie stoel zittend met cognac en sigaar er
zichtbaar van genoot om als oudere financieel-economische vakman over zijn ervaringen, zorgen en verwachtingen te praten met
een veel jongere, maar intens geïnteresseerde medevakman.’52
Het was duidelijk dat ook in Jakarta zijn medewerkers Hirschfeld
bewonderden, maar tegelijkertijd waren de vier hoofdambtenaren
ook bruggenhoofden met de respectieve ministeries van bz, Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (uor), ez en Financiën in Den
Haag. Daarmee had Hirschfeld niet alleen een toegewijde en des251
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kundige, maar ook een evenwichtige afdelingsstructuur opgebouwd. De keerzijde van zijn benoemingsbeleid was dat de rivaliteiten en ruzies tussen de ministeries in Den Haag ook binnen het
Hoge Commissariaat tot uitdrukking kwamen.
Al in de eerste weken van zijn optreden als Hoge Commissaris
was Hirschfeld tot de conclusie gekomen dat hij meer te vrezen
had van de Indische Nederlanders in het nieuwe Indonesië dan
van de nieuwe machthebbers. De ruim 200.000 Indische Nederlanders hadden weinig vertrouwen in de nieuwe Indonesische regering en lieten zich over Sukarno en de zijnen in zeer laatdunkende termen uit. Ook gezaghebbende Nederlanders, zoals de
indoloog uit Utrecht F.C. Gerretson, beschouwden de Indonesiërs als ‘apen’.53 Hirschfeld ergerde zich aan deze bekrompen koloniale houding van zijn landgenoten in Jakarta. In een brief aan
Boon van 10 februari 1950 luchtte Hirschfeld zijn hart. Het was
‘vrijwel onmogelijk om met lieden van de Europese gemeenschap
over iets anders te praten dan hun eigen noden’. Het was ‘de hoogste tijd’ dat de Nederlanders afstand namen van ‘het vooroordeel
als zou de Indonesiër tot niets in staat zijn’.54 Het waren geen
nieuwe ideeën van Hirschfeld, waartoe hij zich na de soevereiniteitsoverdracht plotseling bekeerd had. Hirschfeld was een pragmaticus, maar beslist geen opportunist. Al in zijn polemieken
met J.H. Boeke uit 1926 had hij zich in deze zin over de Indonesiërs uitgelaten en zijn Nederlandse tegenstanders paternalisme
verweten. Hirschfeld was en bleef een liberaal met een vast geloof
in de fundamentele gelijkheid van mensen, ongeacht hun ras of
geloof. Voor veel koloniale Nederlanders in Indonesië was de houding van Hirschfeld onverdraaglijk. Volgens het Semarangse
Dagblad De Locomotief had Hirschfeld in korte tijd zijn krediet
verspeeld. Zijn optreden werd in deze krant als ‘stijl- en karakterloos’ gekenschetst.55 Hirschfeld vond de Nederlandse gemeenschap ‘in hoge mate oninteressant’ en liet dat merken ook. Hij
had geen zin in ‘goodwill-bezoekjes’ en liet de representatieve taken in de Nederlandse gemeenschap graag aan zijn ondergeschikten over.
Hirschfeld beklaagde zich over de onmogelijke omstandigheden waaronder hij zijn werk moest doen. ‘Het is een mengelmoes
van improvisatie, incidentele beslissingen en representatie. […]
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Soms moet men zich met de kleinste kleinigheden bezighouden
en anderzijds ontbreekt de tijd zich te verdiepen in belangrijke
vraagstukken, waarvoor men een oplossing moet zoeken.’56 Hij
dacht vaak met weemoed terug aan de tijd bij de Javasche Bank,
toen hij zich aan de zijlijn van het politieke strijdgewoel in alle rust kon bezighouden met zaken die van werkelijk belang waren.
Veel van zijn negatieve pers bij de in Indonesië verblijvende Nederlanders had Hirschfeld te danken aan zijn kordate en onverzoenlijke optreden in de zaak-Westerling.57 Deze had in de politionele acties als commandant van het Korps Speciale Troepen
naam gemaakt als een meedogenloze bestrijder van de nationalistische guerrilla. Daarmee had hij in de Nederlandse gemeenschap
en in het bijzonder onder de Nederlandse militairen de status van
oorlogsheld opgebouwd. Hij was bij de Indonesiërs vooral berucht door zijn standrechtelijke executies in Zuid-Celebes, op
grond waarvan hij uit de Nederlandse krijgsdienst ontslagen was.
Als ‘ambteloos burger’ had hij daarna een transportbedrijf opgezet.
In de rtc-overeenkomst was vastgelegd dat een groot deel van
de knil over zou gaan naar het nieuwe federale Indonesische leger, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, kortweg apris.
De meeste knil-militairen voelden daar om begrijpelijke reden
heel weinig voor. Omgekeerd weigerden de Indonesische officieren plaats te maken voor de oud-knil-officieren en onderofficieren. Een alternatief was echter niet voorhanden en om die reden
voelden de knil-militairen zich in de hoek gedrongen. In het bijzonder de Molukse knil-militairen hadden onoverkomelijke bezwaren tegen de inlijving in het leger van hun voormalige vijand.
Hirschfeld had de Nederlandse regering om die reden al in december 1949 opgeroepen deze Molukse knil-militairen tijdelijk
naar Nederland over te brengen, maar de regering weigerde dat.58
De sfeer in de kazernes was gespannen en een wanhoopsdaad
kon niet uitgesloten worden. Om die reden hielden de Nederlandse autoriteiten oud-kapitein R.P.P. Westerling al een tijdje in het
oog. Op verzoek van Hatta had Lovink de militaire inlichtingendienst in november 1949 opdracht gegeven de gangen van Westerling na te gaan. Het onderzoeksrapport dat eind december ver253
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scheen had een geruststellende boodschap. Westerling had zich
teruggetrokken uit het militaire bedrijf en was een ‘besteldienst’
tussen Bandung en Jakarta begonnen. Van bestaande contacten
met zijn oude eenheid of met andere onderdelen van het knil was
geen sprake meer. Van deze bevindingen, die door de Indonesische regering niet geloofd werden, bracht Hatta Hirschfeld onmiddellijk op de hoogte.59 Hirscheld kwam, na een hernieuwd
onderzoek, op 6 januari tot eenzelfde conclusie.60
Maar deze informatie bleek volledig onjuist. Zij was gebaseerd
op een onderzoek van officieren die heimelijk op de hand van
Westerling waren. De ‘besteldienst’ was een dekmantel die Westerling de gelegenheid bood in Bandung vrachtauto’s, jeeps, en
chauffeurs te verzamelen.61
De inlichtingendienst waarover Hirschfeld beschikte was zo
slecht dat zijn informatie al achterhaald was op de dag dat hij haar
ontving. Een dag eerder, op 5 januari 1950, had Hatta namelijk
een ultimatum ontvangen van Westerling waarin deze met zijn eigen apra-leger (Angkatan Perang Ratu Adil, de Strijdkrachten van
de Rechtvaardige Vorst) het gezag op West-Java dreigde over te nemen als de nieuwe federale regering niet binnen twee weken zou
optreden tegen de activiteiten van het oude republikeinse leger,
Tentara Nasional Inonesia (tni). Op 7 januari verzocht Hatta
Hirschfeld om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om Westerling onschadelijk te maken. Hirschfeld zag onmiddellijk het
gevaar en besloot om snel te handelen en daarmee de Indonesische regering te laten zien dat Nederland vierkant achter haar
stond.62 Hij organiseerde direct een spoedberaad met Gieben, De
Beus en Speekenbrink, waarin men tot de conclusie kwam dat
men zich in deze kwestie onmogelijk afzijdig kon houden. Allen
waren het erover eens ‘dat een dergelijke afzijdigheid formeel en
juridisch misschien verdedigbaar zou zijn, maar dat hier politiek
en psychologisch gezien veel meer op het spel stond, nl. het vertrouwen van de jonge republiek in de houding van Nederland’.63 Nog
diezelfde dag liet Hirschfeld Hatta weten dat Nederland Westerlings ‘inmenging in de interne aangelegenheden van Indonesië’
ten scherpste veroordeelde. In overleg met de legerleiding besloot
Hirschfeld Westerling direct duidelijk te maken dat hij bij een gewapende actie het Nederlandse leger tegenover zich zou krijgen.
De legerleiding trok alle verloven in en gaf te kennen dat onder
254

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 255

Nederlands bevel staande soldaten bij desertie op strenge straffen
konden rekenen.64 Hirschfeld speelde zelfs met de gedachte om
Westerling door het Nederlandse leger te laten arresteren, maar
werd daar door de legerleiding van afgehouden omdat Nederlandse soldaten bij zo’n arrestatie gevaar zouden lopen. Van dit alles
hield Hirschfeld zowel Van Maarseveen als Stikker nauwgezet op
de hoogte en hij verzocht het kabinet hem volmachten te verstrekken om handelend op te treden mocht de situatie dit vereisen. Op
9 januari waarschuwde hij de ministers ‘dat de zaak-Westerling
dieper zit en hoogst waarschijnlijk compromittent’. ‘Er is hier niet
alleen sprake van daden van onverantwoordelijke elementen,’
schreef hij cryptisch in zijn codetelegram.65
Hirschfeld kreeg de gevraagde volmachten. In een persconferentie op 10 januari liet hij weten dat de Nederlandse regering het
ultimatum van Westerling ten zeerste betreurde, maar hij zweeg
over de verkregen volmachten om de Indonesische regering niet
in verlegenheid te brengen. Met dit optreden liet Hirschfeld zien
dat hij niet alleen ‘de man van het grote geld’ was en een ervaren
diplomaat, maar ook een staatsman in de ware zin van het woord.
Hij greep in een zeer gevaarlijke situatie snel en beheerst in en
wist zodoende de gemoederen tot bedaren te brengen. Hatta toonde zich zeer tevreden over zijn optreden en vooral over de strenge
straffen die hij eventuele deserteurs in het vooruitzicht stelde.
De affaire-Westerling zou echter nog veel delicater worden. Half
januari werd het Hirschfeld duidelijk dat een eventueel proces tegen Westerling feiten aan het licht kon brengen die voor Nederland
zeer compromitterend waren. Niet alleen zouden zijn gruweldaden op Celebes in het volle licht van de openbaarheid komen, maar
ook zou kunnen blijken dat de wapens waarover Westerling zou
beschikken met medeweten van de Nederlandse legerleiding op illegale wijze in zijn bezit gekomen waren. Zelfs de naam van generaal Spoor werd daarbij genoemd. Hirschfeld bracht deze feiten
onmiddellijk aan Hatta ter kennis en maakte duidelijk dat een proces tegen Westerling voor Nederland en voor de Nederlands-Indonesische betrekkingen een groot risico inhield. Hij stelde voor de
zaak op een andere manier op te lossen in ruil voor een schadevergoeding aan de Indonesische staat. De Nederlandse legerleiding
was tegen een dergelijke schadevergoeding, die in feite een schuldbekentenis inhield, en meende dat men Westerling op een stille
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manier het land uit zou kunnen smokkelen. De hoop op een dergelijke oplossing werd versterkt doordat Sukarno tegenover minister Van Maarseveen, die half januari in Indonesië op bezoek kwam,
zinspeelde op een dergelijke oplossing.
De zaak kwam in een stroomversnelling toen op de ochtend
van 23 januari de troepen van Westerling de aanval openden op
Bandung. Doel van de operatie was om zich van de munitiedepots
meester te maken en vervolgens naar Jakarta op te trekken. De
‘coup van Westerling’ was wereldnieuws, ook al was deze bij voorbaat tot mislukken gedoemd omdat een knil-officier alarm sloeg
en voorkwam dat een groter deel van zijn troepen naar Westerling
overliep. Westerlings troepen namen de stad in en deden een aanval op tni-kazernes waarbij veel doden vielen, maar wisten vervolgens niet meer wat ze verder moesten doen. De Indonesische regering was niettemin in paniek en Hatta nam contact op met
Hirschfeld om te overleggen wat hun nu te doen stond. Hatta was
bang dat de opstand in Bandung naar andere delen van het land
zou overslaan. Volgens hem was er weinig voor nodig om in WestJava een burgeroorlog te doen ontbranden. Dat zou volgens Hatta
gebeuren als groepen moslimfundamentalisten gemene zaak
zouden maken met ontevreden Nederlandse militairen. Westerlings strategie – die tot uitdrukking kwam in de naam van zijn leger – was precies daarop gericht. In het overleg bracht Hirschfeld
Hatta in kennis van het mandaat dat hij van Den Haag had gekregen om de Indonesische regering militaire bijstand te verlenen.
De twee mannen besloten tot een gezamenlijke strategie. Zij
waren vooral bang voor massale desertie uit het knil. Kort na de
opstand van Westerling werd bekend dat er ruim 140 knil-militairen en bijna 200 ex-knil-militairen naar Westerling waren
overgelopen. Hirschfeld besloot daarop alle onder Nederlands bevel staande troepen in de kazernes te houden, om daarmee het risico van desertie zo klein mogelijk te houden. In een radiorede
riep hij de deserteurs op naar hun kazernes terug te keren. Aan
hen die aan deze oproep geen gehoor zouden geven werden zware straffen in het vooruitzicht gesteld. De Molukse troepen werden uit voorzorg geheel uit West-Java teruggetrokken. De overige
troepen werden voorlopig niet operationeel ingezet. Hirschfeld
moest dus, in samenspraak met de legerleiding, laveren tussen
de angst voor muiterij en de wens om de Indonesische autoritei256
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ten de grootst mogelijke militaire, logistieke en morele steun te
geven.
Hoe wankel het evenwicht was bleek wel toen het Indonesische
ministerie van Defensie een persbericht uitgaf waarin de Nederlanders verantwoordelijk gesteld werden voor de coup van Westerling. Hirschfeld was woedend en eiste een openlijke herroeping van deze ongegronde beschuldiging. De meeste deserteurs,
zo hield hij de Indonesische regering voor, waren afkomstig van
het Indonesische leger. Toch wilde Hirschfeld deze zaak niet opblazen en hij waarschuwde Den Haag om het ‘onhandig optreden’
van sommige Indonesische ministers niet openlijk te kritiseren.
Hij vertrouwde erop dat de groep rond Hatta, met wie hij op vertrouwelijke voet stond, de overhand zou houden. Uiteindelijk
stemde hij in met een gezamenlijke verklaring, waarin de Indonesische regering liet weten dat zij de Nederlandse samenwerking
zeer waardeerde en verklaarde dat de activiteiten van Westerling
geen afbreuk deden aan de goede betrekkingen tussen beide landen.
In Nederland zelf werden het kordate optreden van Hirschfeld en
zijn nauwe samenwerking met de Indonesische regering minder
positief gewaardeerd. De publieke opinie interpreteerde de welwillende houding van Hirschfeld ten opzichte van de Indonesiërs
als een teken van zwakte en had heimelijk plezier om het optreden van Westerling. In het antirevolutionaire dagblad Trouw van
26 januari beeldde de cartoonist Hirschfeld en Van Maarseveen
uit gelegen onder een klapperboom, waarbij Hirschfeld zich het
zweet van zijn voorhoofd wist en tegen Van Maarseveen zegt: ‘Het
is toch wel erg warm in Indonesië.’ Op de achtergrond staat een
fiere Westerling, die van die warmte geen last schijnt te hebben.
In een opiniepeiling die in mei 1950 gehouden werd en waarin
gevraagd werd wie men het meest bewonderde kwam Westerling
als zevende uit de bus, nog voor de generaals Eisenhower en
Marshall.66 Ook onder Nederlandse politici was er kritiek op
Hirschfeld, ook ging die meestal niet zover als die van de uitgerangeerde Van Mook, die op 20 april 1950 in een brief aan zijn
oude secretaris in Batavia, K.F.J. Verboeket, zou schrijven: ‘Ik zie
de Hoge Commissaris, ex-collaborateur Hirschfeld, alleen maar
kwispelstaarten tegen Djokja en met zijn hoedje beleefd in zijn
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hand zeggen hoe erg het toch wel is van al die Nederlanders en federalisten, dat zij zich durven te verzetten tegen de op hen uitgeoefende terreur.’67
In februari 1950 liep de spanning in Jakarta verder op. Het leger had barricades opgeworpen en militairen postten op de belangrijkste verkeersknooppunten. Het gerucht wilde dat Westerling zich in Jakarta bevond en dat zijn troepen in de richting van
de hoofdstad optrokken. Naarmate de spanning toenam toonde
de Nederlandse legerleiding zich steeds minder bereid de Nederlandse troepen ook daadwerkelijk in te zetten. In een rapport van
27 januari hadden de generaals D.R.A. van Langen en D.C. Buurman van Vreeden er al op gewezen dat de stemming onder de
knil-militairen zeer geprikkeld was en dat er geruchten waren dat
de manschappen eventuele bevelen om op de troepen van Westerling te schieten naast zich neer zouden leggen.68 Dit rapport
vormde de aanleiding van een verwijdering tussen Hirschfeld en
legerleider Buurman van Vreeden, omdat Hirschfeld koste wat
kost de goede verstandhouding met de Indonesische regering wilde beschermen, terwijl de legerleiding steeds meer uitging van
haar eigen belang.
In deze situatie waren alle partijen ‘de Turk’, zoals Westerling
in Indonesië genoemd werd (een verwijzing naar zijn geboorteland), liever kwijt dan rijk. Met name de legerleiding had de opmerking van Sukarno goed in de oren geknoopt. Er waren plannen gemaakt om Westerling te arresteren en hem vervolgens
discreet het land uit te zetten. Een mogelijkheid daartoe leek zich
voor te doen toen de vrouw van Westerling zich op 8 februari onverwacht bij generaal Van Langen, chef-staf van de Nederlandse
troepen, meldde met de vraag wat er zou gebeuren als haar man
zich bij de Nederlandse autoriteiten zou aangeven. Hij leek daartoe bereid te zijn als hij maar niet aan de Indonesische autoriteiten zou worden uitgeleverd. Onmiddellijk overleg van de legertop
met Hirschfeld en de toevallig juist in Jakarta aangekomen staatssecretaris van Oorlog, W.H. Fockema Andreae, leidde tot een gemeenschappelijk oordeel. Westerling moest, na een eventueel in
scène gezette arrestatie, zo snel mogelijk het land uit gewerkt worden. Als het oordeel van Sukarno op dit punt niet gewijzigd was,
zou een dergelijke operatie ook de stilzwijgende goedkeuring van
de Indonesische regering hebben.69 Zorgvuldig als hij was, legde
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Hirschfeld dit plan onmiddellijk aan Hatta voor, die hem, na ruggespraak met de sultan van Djokja, mededeelde dat het standpunt
van de Indonesische regering na de opstand in Bandung gewijzigd was. Zij eiste nu uitlevering van Westerling.
Daarmee was voor Hirschfeld het geheime plan van de baan,
maar voor de legerleiding nog niet. Temeer niet omdat Fockema
Andreae bij zijn vertrek uit Den Haag instructie had gekregen om
Westerling ‘met alle middelen en ongeacht de kosten’ uit Indonesië te halen. Drees, Van Maarseveen en Lieftinck hadden hem dat
expliciet meegedeeld.70 Naar zou blijken had men de politieke
verhoudingen in Indonesië nog steeds niet goed ingeschat.
Nadat Hirschfeld Fockema Andreae en de aanwezige legerleiding op het hart gebonden had om bij hun eventuele verdere pogingen om Westerling het land uit te smokkelen zeer voorzichtig
te werk te gaan, liet hij de zaak verder rusten in de veronderstelling dat Westerling met zijn rug tegen de muur stond en voor de
Indonesische autoriteiten geen gevaar meer vormde. Westerling
was volkomen geïsoleerd. In een brief aan Drees noemde Hirschfeld hem een ‘minderwaardige schooier’. Westerling had volgens
Hirschfeld ‘al in plantsoenen geslapen omdat hij nergens meer
onderdak durfde vragen’.71
Op 20 februari ontstond het gerucht dat Westerling Indonesië
zou hebben verlaten met bestemming Singapore. Dat was dus
twee dagen voordat de ‘ontsnapping’ van Westerling werkelijk
plaatsvond! En vier dagen later werd Hirschfeld gevraagd om
commentaar te geven op het bericht dat Westerling met een watervliegtuig van de Koninklijke Marine zou zijn vertrokken.
Hirschfeld weigerde dat te geloven. Een dag later schreef hij aan
Drees dat hij hoopte dat de verhalen over de medewerking van de
Koninklijke Marine bij de ontsnapping van Westerling niet waar
waren. ‘Een andere voorstelling zou catastrophaal zijn.’72 Maar
het was wél waar. Op 26 februari werd bekend dat Westerling in
Singapore was gearresteerd in het bezit van een vals Nederlands
paspoort en met een behoorlijk bedrag aan Singaporedollars op
zak. Hij had verklaard voor de kust te zijn gedropt door een Nederlands militair vliegtuig waarna hij na een hachelijke dobberpartij
in een rubberbootje was opgepikt door een visser. Hirschfeld gaf
opdracht tot een onderzoek. Dit bracht aan het licht dat de militai259
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re operatie ‘ontsnapping-Westerling’ indertijd niet was afgelast
zoals Hirschfeld had gedacht, maar was doorgezet op initiatief
van Van Langen en met medeweten van Buurman van Vreeden en
Fockema Andreae. De uitvoering was overgelaten aan lagere echelons. De medewerking van de Koninklijke Marine was te goeder
trouw geweest. Hirschfeld was verbijsterd toen hij het verhaal van
Fockema Andreae hoorde. Hij was ervan uitgegaan dat de staatssecretaris begrepen had dat elke bemoeienis van Nederlandse
ambtenaren en militairen volstrekt uit den boze was. In plaats
daarvan had Fockema de operatie door de legerleiding laten uitvoeren en hen allen daardoor in een zeer compromitterende positie gebracht. In opdracht van de staatssecretaris had een ambtenaar op het Hoge Commissariaat Westerling zelfs aan een vals
paspoort geholpen. Een watervliegtuig van de marine had hem
vervolgens vlak bij Singapore gedropt.
Hirschfelds woede was des te groter omdat hij kort daarvoor
nog nadrukkelijk geïnformeerd had naar de toedracht van Westerlings vlucht en de legerleiding toen ontkend had iets met de zaak
te maken te hebben. Hij was door de legerleiding voorgelogen. Later bleek zelfs dat Westerling nog enige nachten had doorgebracht
op het erf van de Hoge Commissaris. Zijn goede naam die hij bij
de Indonesische regering had stond op het spel. Hirschfeld zag
maar één oplossing: Fockema Andreae moest een gang naar Canossa maken en de Indonesische regering alles opbiechten.73
Onmiddellijk vertrokken Hirschfeld en Fockema Andreae naar
het regeringsgebouw waar het Indonesische kabinet in zitting bijeen was. Nadat de sultan bericht had gekregen van hun aanwezigheid verliet hij direct de vergadering.74 Er volgde een gesprek
waarin Fockema Andreae een volledige bekentenis aflegde.
Hirschfeld wilde bij dat gesprek niet aanwezig zijn omdat hij er
goed aan meende te doen overal zoveel mogelijk buiten te blijven.
De sultan was minstens even geschokt door het verhaal van
Fockema Andreae als Hirschfeld geweest was, maar hij raadde de
boeteling aan zijn bekentenis niet naar buiten te brengen. Hij wilde eerste overleggen met zijn collega’s en met Sukarno. Diezelfde
avond bracht de Indonesische stafchef T.B. Simatupang verslag
uit op het Hoge Commissariaat. Goede relaties met Nederland
bleven vooropstaan. Bovendien had de oprechte wijze waarop de
staatssecretaris zijn verhaal had gedaan de Indonesische regering
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ervan overtuigd dat hij slechts uit de beste motieven gehandeld
had.75 Wel verlangde men een onderzoek en ook maatregelen tegen de schuldigen. Bovendien zou Nederland de Engelsen niets
in de weg mogen leggen als zij wilden overgaan tot uitlevering van
Westerling aan Indonesië. Nederland zou een en ander ook openlijk moeten verklaren. Dat gebeurde in een verklaring van Hirschfeld op 1 maart.
Voor Hirschfeld zelf kwam de welwillende houding van de Indonesiërs niet helemaal onverwacht. Een week tevoren had de sultan van Djokja Hirschfeld vertrouwelijk geïnformeerd over bewijzen dat sultan Hamid, als minister zonder portefeuille lid van de
regering-Hatta, medeplichtig was aan de Bandung-coup. Hamid,
die een fervent voorstander was van de federale structuur van Indonesië, had met behulp van Westerling een staatsgreep beraamd.76
De opstelling van de Indonesische regering betekende de redding
voor staatssecretaris Fockema Andreae. Nu Indonesië besloten
had de zaak zoveel mogelijk te ontdoen van zijn politieke lading
kon Nederland dat ook doen. Moeilijker lag het ten aanzien van de
militaire top. Het lag voor de hand om Van Langen naar huis te
sturen. Maar Buurman van Vreeden verzette zich tegen het ontslag van zijn stafchef en dreigde met aftreden. Dat betekende een
onthoofding van het militaire apparaat aan de vooravond van de
onderhandelingen met de Indonesische regering over het vertrek
van de Koninklijke Landmacht en de overheveling c.q. opheffing
van het knil. Daarmee was men in feite nog verder van huis.
Maar Buurman van Vreeden haalde bakzeil en Van Langen zou in
de loop van april vertrekken. De opperbevelhebber van de Marine,
viceadmiraal J.W. Kist, schreef in zijn dagboek over Hirschfeld:
‘Ik geloof niet dat hij een gemakkelijk heer is als hij iets tegen iemand heeft.’77
In de ogen van Hirschfeld was de hele Westerling-affaire vooral ‘een morele crisis van het knil’.78 Hij trok uit de Westerlingaffaire de conclusie dat er absoluut niets meer buiten hem om gedaan mocht worden en hij eiste dat ook met zo veel woorden van
minister-president Drees. Hij schreef hem dat hij zijn ‘zijn portie
voor jaren gehad’ had. Het liefst zou hij begin maart terugkeren
naar het Bezuidenhout. In ieder geval eiste hij dat vanaf nu alle
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contacten met de Indonesische regering via hem zouden lopen.
Men mocht van geluk spreken dat deze zaak was uitgelopen op
een ‘Ende mit Schrecken, statt ein Schrecken ohne Ende’.79
Het is zonder meer de grote verdienste van Hirschfeld geweest
dat de affaire-Westerling de verhoudingen tussen Nederland en
Indonesië niet werkelijk geschaad heeft. De Indonesische staatssecretaris van Defensie, Ali Budiardjo, zegt daarover achteraf:
‘Hirschfeld lag erg goed aan onze zijde. Hij was erg zakelijk, zeer
daadkrachtig en behield scherp de hoofdlijnen in het oog. Bovenal toonde hij begrip voor de Indonesische positie. Daar kwam nog
bij dat hij invloed had bij de Nederlandse regering en dat maakte
hem voor ons erg waardevol.’80
De voornaamste reden om in Jakarta te blijven was voor Hirschfeld de steun die hij kon bieden aan de regering-Hatta. In Hatta
zag hij een waarborg tegen het afglijden naar links, zo schreef hij
aan Romme.81 Nederland zou hem moeten steunen, ook al was
zijn regering niet bij machte weerstand te bieden aan de beweging die streefde naar een eenheidsstaat. De innerlijke kracht van
de deelstaten was nog veel zwakker dan hij indertijd al gevreesd
had. Er was inmiddels al een aantal deelstaten van het toneel verdwenen, terwijl andere te kennen hadden gegeven zich direct aan
de Djokja te willen onderwerpen.82 Om een en ander ook constitutioneel in goede banen te leiden had de regering-Hatta begin
maart een noodwet ingediend die een opheffing op vrijwillige basis van een deelstaat mogelijk moest maken.
In Den Haag wilde men Hatta houden aan hetgeen ter rondetafelconferentie was afgesproken. Men was bang dat de Republiek,
door Nederlands toedoen gedegradeerd tot een van de deelstaten,
maar nog altijd een krachtig pleitbezorger van de eenheidsstaat,
alsnog haar gezag over de gehele archipel zou uitbreiden. Dat zou
niet alleen in strijd zijn met de rtc, maar ook de overgang van de
knil-soldaten naar het federale Indonesische leger hopeloos
compliceren. Hirschfeld bracht deze boodschap over aan Hatta,
die daarop verklaarde dat de beweging in de richting van een eenheidsstaat niet te stuiten was, maar dat dit niet impliceerde dat de
Republiek de alleenheerschappij zou gaan uitoefenen.83
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Volgens Hirschfeld zou men ook niet aan het rtc-akkoord moeten vasthouden als ‘een wet van Meden en Perzen’. ‘De rtc stond
volgens de mentaliteit van de Indonesiërs toch nog te veel onder
het gesternte van een dwangpositie,’ schreef hij aan Drees.84 Men
zou geduld moeten oefenen. Hij was het dan ook niet eens met
Stikker en Van Maarseveen, die meenden dat hij de regering Hatta onder druk (‘in draf’) moest houden. Dat was niet de methode.
Voor superioriteitsdenken was naar Hirschfelds oordeel geen
plaats meer. De paradox was dat Hirschfeld ongewild in het spoor
terechtkwam van zijn koloniale voorgangers, omdat hij net als
Van Mook en Lovink meende dat hij beter zicht had op de Indonesische verhoudingen dan de regering in Den Haag.
Het kabinet in Den Haag was het niet met Hirschfeld eens, maar
durfde hem ook geen formele aanwijzing te geven. Stikker en Van
Maarseveen pasten hun tactiek enigszins aan door de regering-Hatta niet direct via de Hoge Commissaris (hc), maar via de vs onder
druk te zetten. In Washington probeerden ze het beeld te creëren
van een regering-Hatta die niet tegen haar taak was opgewassen en
die Indonesië tot op de rand van de afgrond had gebracht. Daarbij
zag men er geen been in de Amerikaanse ambassadeur in Jakarta,
Merle Cochran, in diskrediet te brengen. Hij zou een veel te rooskleurig beeld schetsen.85 Dit verhaal sloeg niet aan in Washington,
maar zorgde juist voor irritatie.86 Kennelijk had men meer vertrouwen in Hirschfeld dan in de Nederlandse ministers.
In Jakarta bleef de verstandhouding tussen Cochran en Hirschfeld goed. Zij zagen elkaar veelvuldig en hielden elkaar op de
hoogte van de ontwikkelingen en hadden ook ongeveer dezelfde
kijk op de situatie.87 Als men de regering-Hatta te veel van zich
zou vervreemden, zo was hun redenering, dan liep men het risico
het land aan het communisme over te leveren. Hirschfeld en
Cochran zagen het communisme meer als een gevaar dat van buiten kwam dan als iets wat in Indonesië zelf zou kunnen ontstaan.
Ze zagen het communisme als een internationaal politiek fenomeen dat kansen zocht zich meester te maken van binnenlandse
onlustgevoelens. Ze maakten zich zorgen over de groeiende invloed van China en de Sovjet-Unie in Indonesië.88 Aan Romme
had Hirschfeld geschreven: ‘Dit land is, in tegenstelling tot een
aantal andere Aziatische landen, van nature niet voorbestemd
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voor het communisme.’89 Terwijl Cochran en Hirschfeld een dam
tegen het internationale communisme probeerden op te werpen
door samenwerking met de gematigde Hatta, wilde de Nederlandse regering onverkort vasthouden aan hetgeen op de rondetafelconferentie was afgesproken.
In Den Haag had men de neiging het communisme gelijk te
stellen aan interne chaos en onrust. En als zodanig viel ook het
streven naar een eenheidsstaat daaronder. Om de hierboven uiteengezette reden adviseerde Hirschfeld het kabinet om op de
Unieconferentie, die eind maart in Jakarta zou worden gehouden,
de Indonesische regering de duimschroeven niet aan te draaien
en vooral de kwestie-Nieuw-Guinea niet op de agenda te zetten.
Het was van cruciaal belang dat deze conferentie in een goede
sfeer zou verlopen en op geen enkele manier gezichtsverlies voor
de regering-Hatta op zou leveren. Concrete resultaten kwamen
daarbij op de tweede plaats. Inderdaad zouden de ministers dit advies ter harte nemen, met als gevolg een kortlopende conferentie
in de laatste week van maart met bescheiden resultaten, maar in
een goede sfeer. Er werden voorzieningen getroffen om de Unie
verder van de grond te tillen. De bestaande handelsovereenkomst
werd bijgesteld en verlengd. Van Nederlandse kant werd een krediet van 100 miljoen toegezegd.90 De ministersconferentie leverde het bewijs dat, alle perikelen ten spijt, de sfeer tussen de Indonesische regering en Nederland nog steeds goed was. Dat was ook
een van de conclusies die de Amerikanen uit het verloop trokken.91
De conferentie was nog maar nauwelijks voorbij of de zaak leek
toch weer geheel uit de hand te lopen. Ditmaal was de deelstaat
Oost-Indonesië het toneel van strubbelingen.92 Daar hadden opstandige militairen zich gekeerd tegen het leger van de Indonesische federatie en in het verlengde daarvan leek ook de betrokken
deelstaat, die bekendstond als de meest levenskrachtige, zich tegen de ris te zullen keren.93 Het beleid van Hirschfeld was erop
gericht een confrontatie te voorkomen: hij pleitte voor afzijdigheid. Volgens hem viel hier voor Nederland geen eer meer te behalen. De Nederlandse regering, opgejaagd door een ontevreden
parlement, besloot desondanks er bij Hatta nogmaals op aan te
dringen de rtc-overeenkomst stipt na te leven.94 Het resulteerde
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Militair defilé bij de overdracht van het commando over de knil-militairen aan Indonesië, juli 1950. Tweede van links Hoge Commissaris Hans Hirschfeld. Bron:
Associated Press Photo, Spaarnestad Fotoarchief.

in een notawisseling waarbij Hirschfeld zoveel mogelijk aan de
rem hing omdat hij bang was dat Hatta door de Nederlandse pressie in een lastig parket zou worden gebracht. Het was duidelijk dat
Hatta geen mogelijkheden zag om het unitarisme een halt toe te
roepen, en de Commissie Indonesië van de Verenigde Naties
bleek niet de minste neiging te hebben zich te mengen in de interne aangelegenheden van Indonesië. Hirschfeld adviseerde de regering haar krachten liever aan te wenden voor een bewerking van
het Nederlandse parlement.95 De partijen die daar de dienst uitmaakten zouden nu eindelijk eens tot het besef gebracht moeten
worden dat zij een onrealistische politiek nastreefden.
De meeste tijd echter moest de Hoge Commissaris besteden aan
de overheveling van de manschappen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger naar het Indonesische leger. Tijdens de rtc
was op dit punt een overeenkomst bereikt die inhield dat het knil
binnen een halfjaar opgeheven zou worden, waarbij de Nederlandse manschappen (officieren en onderofficieren) over zouden gaan
naar de Koninklijke Landmacht, terwijl de Indonesische man265
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schappen over zouden gaan naar de Indonesische strijdkrachten.
Hirschfeld had, na moeizame onderhandelingen, overeenstemming bereikt over de overgangsvoorwaarden.96 Er was haast geboden. Op de rtc was namelijk afgesproken dat het knil zou ophouden te bestaan een halfjaar nadat de voorwaarden waaronder
dienst genomen kon worden bij het leger van de Verenigde Staten
van Indonesië bekend zouden zijn gemaakt. En dat was pas op 26
januari, onmiddellijk na de opstand van Westerling, gebeurd. Op
26 juli zou het knil opgeheven moeten zijn en de Indonesische regering vond dat daar absoluut niet van afgeweken kon worden. Nederland voelde zich echter verantwoordelijk voor de onder zijn gezag staande militairen. Een van de meest heikele problemen was
dat van de pensioenvoorziening.97 Degenen die niet bij de Koninklijke Landmacht terechtkonden en niet bij het Indonesische leger
wilden worden ingelijfd, zouden worden gedemobiliseerd. De kosten van pensioenen en wachtgeldregelingen zouden voor rekening
komen van de Indonesische regering.98 Maar die had juist over de
pensioenen in alle talen gezwegen.99
In het Indonesische leger was een pensioenvoorziening een
onbekend fenomeen. De meeste militairen hadden daar uit patriottisme aan deelgenomen. Het knil daarentegen was een zuiver
beroepsleger. Voor de knil-militairen was een goede pensioenvoorziening heel belangrijk. Langdurige onzekerheid daarover
sterkte het toch al ruimschoots aanwezige wantrouwen bij het
knil ten opzichte van de Indonesische regering. Pas op 12 april
zou men erin slagen hierover tot definitieve afspraken te komen.
Een ander pijnpunt was de mogelijke overplaatsing van militair
personeel. De eenheden van het knil waren gelegerd in de afzonderlijke deelstaten. Bij nogal wat knil-militairen bestond de hoop
dat ze bij de overgang naar het leger van de federatie in deze contreien zouden kunnen blijven en dat zij gevrijwaard zouden blijven voor direct contact met de republikeinse strijdkrachten. Deze
hoop werd de bodem ingeslagen toen Indonesië begin april besloot om onderdelen van het Indonesische leger naar Oost-Indonesië te sturen. De daaropvolgende opstand van voormalig knilkapitein Azis liep op een mislukking uit. Ook op Ambon kwam
het Molukse garnizoen in opstand tegen de Republiek. Sommaties van de Nederlandse legercommandant om zich weer te onderwerpen aan het Nederlandse gezag haalden niets uit. Dergelijke
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opstanden droegen natuurlijk niet bij aan een soepele overgang
van de knil-militairen naar het leger van de Verenigde Staten van
Indonesië.
De knil-militairen was toegezegd dat zij, indien ze niet naar het
Indonesische leger wilden overstappen, zouden kunnen afvloeien
naar hun plaats van herkomst. En dat was voor veel knil-militairen
Ambon. Begrijpelijkerwijs voelde de Indonesische regering er niet
veel voor om via een dergelijke demobilisatieregeling als het ware
versterkingen te sturen naar het opstandige Ambon. Bemiddelingspogingen, waarvoor ook Hirschfeld zich inzette, hadden echter geen succes.100 Op het moment dat de liquidatie van het knil
voor de deur stond, was er nog geen oplossing in zicht. De Indonesische regering stelde daarop voor de knil-militairen die niet konden terugkeren naar hun geboortegrond een burgerstatus te geven. Maar het viel te voorzien dat zij zich niet zonder slag of stoot
zouden laten ontwapenen. Bovendien wilde de Nederlandse regering hen ook niet overgeleverd zien aan een zo vijandelijke omgeving.101 Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden die behelsde
dat de knil-militairen die niet per 24 juli zouden kunnen terugkeren naar hun geboorteplaats tijdelijk de status van Koninklijke
Landmacht-militair zouden krijgen.102 Tot aan het moment van afvloeiing zou de Nederlandse regering dus de volle verantwoordelijkheid voor hen blijven dragen. Het was alleen maar uitstel van
executie, want ook de Koninklijke Landmacht werd geacht binnen
afzienbare tijd zijn repatriëring af te ronden. Zo bleef Nederland
dus belang houden bij een spoedige en vreedzame oplossing van
het conflict op de Zuid-Molukken. Pogingen de Amerikanen en de
Verenigde Naties (vn) hiervoor te interesseren waren in zoverre
succesvol dat de Commissie Indonesië van de vn zich begin augustus tot de regering van de Republik Indonesia Serikat (ris) zou
wenden met het verzoek te streven naar een vreedzame oplossing.
Nu de strijd tussen unitarisme en federalisme beklonken leek en
ook de Nederlandse regering zich daar rekenschap van scheen te
hebben gegeven, schrok de Commissie Indonesië er niet langer
voor terug haar diensten aan te bieden. Maar dat kon niet verhinderen dat de Nederlandse regering zich met betrekking tot de Ambonese militairen in een onhoudbare positie leek te hebben gemanoeuvreerd. In zijn evaluatienota zou Hirschfeld de regering eind
augustus oproepen ‘zich niet door sentimenten te laten leiden’.103
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Men zou de moed moeten hebben de Ambonezen duidelijk te maken dat het ook hun belang was dat zij op den duur in harmonie
met het Indonesische volk zouden leven. ‘Langs de weg van de
theoretische regelen van het zelfbeschikkingsrecht komt de oplossing er niet.’104 Hirschfeld had op dit punt een profetische blik.
De oplossing met betrekking tot het knil werd op 15 juli gepubliceerd in de zogeheten Hatta-Hirschfeld-verklaring.105 Aanvankelijk leek zij goed te worden ontvangen, maar op 5 augustus
barstte de bom in Makassar. Daar raakten oud-knil-militairen
slaags met eenheden van de Indonesische leger op een schaal die
zich sedert de soevereiniteitsoverdracht nog niet had voorgedaan.
Hirschfeld probeerde tevergeefs met Hatta in contact te komen.
Hij had het gevoel dat hij door enkele andere Indonesische autoriteiten onder wie de minister van Defensie, sultan Hamengu Buwono ix, niet serieus genomen werd en besloot een afgezant naar
Makassar te zenden. Hirschfeld vreesde een bloedbad. Daarom
ging hij ook in op suggesties van de Koninklijke Marine om de torpedojager De Kortenaer stilletjes richting Makassar te sturen. Dat
was een gewaagde operatie, want formeel kon het schip alleen
worden ingezet op verzoek van de Indonesische regering.106 Met
de afgezant, generaal-majoor J.A. Scheffelaar, werd de afspraak
gemaakt dat deze voor maandag 7 augustus 24.00 uur contact
met Hirschfeld zou opnemen. Zo niet, dan zou hij de torpedojager richting Makassar dirigeren. Scheffelaar liet niets van zich horen en dus trad het genoemde scenario in werking. Toen de volgende dag duidelijk werd dat positie van de ‘Nederlandse’
militairen onhoudbaar dreigde te worden, besloot Hirschfeld De
Kortenaer daadwerkelijk te laten opstomen naar de rede van Makassar. Zijn intimiderend scheepsgeschut zou de kansen doen keren. Naar verluidt kwam ‘aan alle schietpartijen met één slag een
einde’.107
Inmiddels had Hirschfeld uit Den Haag voor zijn aanpak groen
licht gekregen.108 De Indonesiërs toonden zich echter buitengewoon ontstemd. Voor het eerst moest Hirschfeld melden dat een
gesprek met Hatta een ‘uitgesproken onaangenaam karakter’ had
gehad. Hirschfeld wist zelf ook wel dat wat hij gedaan had strijdig
was met de rondetafelconferentieafspraken. Toch was hij niet van
zins De Kortenaer onmiddellijk terug te trekken. Hij besloot het te
laten wachten op het vertrek van de bedreigde militairen, hetgeen
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nog een kleine week in beslag zou nemen.109 Hij bruuskeerde
daarmee de Indonesische regering. Hirschfeld, die kennelijk
moed had geput uit zijn succes als militair strateeg, zou kort daarop, nog voordat hij hierover uitsluitsel van Den Haag had gehad,
laten weten dat de Nederlandse regering ermee had ingestemd De
Kortenaer terug te roepen. Met de Indonesische nationale feestdag, 17 augustus, voor de deur wilde Hirschfeld zo snel mogelijk
de angel uit het conflict trekken. Kort daarop hoorde hij uit Den
Haag dat men zich daar met zijn voorstel niet kon verenigen.110
Maar zijn beslissing liet zich niet meer terugdraaien.
Zo had Hirschfeld op de valreep toch nog zowel Jakarta als Den
Haag van zich vervreemd. Zijn eigenmachtig optreden werd
hem in geen van beide kampen in dank afgenomen. Gevolgen
voor zijn positie waren er echter niet, want al op 19 augustus
keerde hij terug naar Den Haag. Zijn periode zat erop. Zijn laatste optreden was echter kenmerkend geweest voor zijn verblijf in
Indonesië als geheel. Eigengereid en met een groot improvisatievermogen had hij het hoofd boven water weten te houden. Dat
werd door de nrc overigens zeer gewaardeerd: ‘De afgetreden
Hoge Commissaris behoort tot die categorie die in innige samenwerking […] tussen Nederland en Indonesië gelooft tot heil
van beide landen en daarbij van Nederlandse kant Indonesië
durft te beschouwen als een onafhankelijke vreemde mogendheid, een zienswijze die voor veel Nederlanders nog moeilijk
aanvaardbaar is, doch de enige mogelijkheid vormt om een doelmatige Indonesische reactie te verkrijgen op de toenaderingspogingen.’111 Ook zijn naaste medewerkers waren vol lof. Dr. Max
Weisglas schrijft in zijn Herinneringen: ‘Mijn maanden met
Hirschfeld zijn voor mij onvergetelijk. Ik reken hem tot de grootsten die ik ooit heb meegemaakt. […] Hirschfeld was zelfbewust,
maar niet hooghartig, koelbloedig en onverschrokken. Niet een
allemansvriend, vaak afstandelijk, maar met het hart op de juiste
plaats. Hij was tactvol én doortastend, snel van geest en gul met
de lach. Hij werkte altijd hard, maar wist ook van het leven te genieten.’112
Ten slotte dreigde het voor Hirschfeld zelf toch nog mis te gaan.
Zijn vliegtuig moest in Singapore een noodlanding maken.113 Op
21 augustus kwam hij niettemin veilig en wel op Schiphol aan,
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waar hij verwelkomd werd door de ministers Stikker en Götzen,
maar ook door het hoofd van de Amerikaanse eca-missie in Nederland, Douglas Hunter.
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11
Hirschfelds vertrek als
regeringscommissaris
(september 1950-september 1952)
Degenen die in Den Haag verantwoordelijk waren voor het buitenlands economisch beleid, hadden Hirschfeld node naar Jakarta zien vertrekken. H.N. Boon, secretaris-generaal van bz, had
zijn minister eind november 1949 in de meest sombere bewoordingen gewaarschuwd: ‘Na het vertrek van Dr. Hirschfeld zal alras
blijken, dat […] het juist zijn aanwezigheid en overleg waren, die
Ministers voor onderlinge ambtelijke conflicten en moeilijkheden hebben bewaard.’1 Op het moment dat Hirschfeld uit Jakarta
terugkwam en zich begin september 1950 in verbinding stelde
met zijn naaste medewerker, Ernst van der Beugel, leek er echter
geen vuiltje aan de lucht. Zijn plaatsvervanger, D.P. Spierenburg,
had zich, samen met de minister van bz D.U. Stikker, en de nieuwe directeur van de afdeling Buitenlandse Economische Betrekkingen van ez, P.A. Blaisse, uitstekend van zijn taak gekweten.
Tijdens Hirschfelds afwezigheid had Frankrijk tevergeefs geprobeerd een economische alliantie op het continent te creëren tegen
Duitsland. Eerst met Italië, België en Luxemburg (de Fritalux), later ook met Nederland daarbij (de Finebel). De oppositie van Nederland tegen uitsluiting van Duitsland, krachtig verwoord door
Spierenburg, had die plannen getorpedeerd. Nederland wenste
Duitsland van meet af aan bij de onderhandelingen over Europese samenwerking te betrekken. Daarnaast vormden ook de hoge
douanetarieven van Frankrijk en Italië voor Nederland een reden
om niet met de Finebel in zee te gaan. De onderhandelingen over
een nieuw te formeren Europese Betalingsunie (ebu) voorkwamen dat Nederland de zwartepiet kreeg toegespeeld voor het mislukken van de Franse pogingen om tot een Europese samenwer271
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king te komen. De plannen daarvoor waren afkomstig van Richard Bissell jr., de onderdirecteur van de Amerikaanse European
Coöperation Administration (eca). Deze betalingsunie, die onder
leiding zou moeten staan van een body of the highest competence, bestaande uit permanente vertegenwoordigers van de belangrijkste
Europese mogendheden, zou multilateraal betalingsverkeer moeten bevorderen. Bissells plan ging ervan uit dat de Europese debiteuren (waaronder Nederland en Groot-Brittannië) hun nettotekort bij de ebu gedeeltelijk in goud of dollars zouden moeten
afdekken. Crediteuren (zoals België en Frankrijk) zouden hun netto-overschot ook maar gedeeltelijk uitbetaald krijgen. Er zou een
fonds komen dat landen zou moeten steunen die hun economisch
beleid of hun wisselkoers vanwege de liberalisatie van de handel
zouden moeten aanpassen.2 De ebu zou op langere termijn – en
met respect voor de positie van het pond sterling – moeten streven
naar de convertabiliteit van de Europese munten met de dollar.
Spierenburg slaagde erin de onderhandelingen met Frankrijk
gaande te houden, totdat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
de Finebel als een complicerende factor voor de besprekingen over
de ebu gingen beschouwen. Daarmee stierf de Finebel een zachte
dood.
Maar de ebu was nog lang niet geboren, want Engeland verzette zich tegen de overdracht van monetaire bevoegdheden en
vreesde dat bij het vrijgeven van de saldi die in ponden aangehouden werden de Engelse goudvoorraad spoedig uitgeput zou raken.
Nederland vreesde eenzelfde lot. De discussie over de goudafdracht bracht een scherpe tegenstelling tussen debiteuren en crediteuren over de economische uitgangspunten aan het licht.3 Een
Brits tegenvoorstel, waarin het sterlingblok naast de ebu zou blijven bestaan, zou de convertibiliteit tussen de Europese valuta’s en
de dollar voor onbepaalde tijd uitstellen. Onder leiding van Spierenburg bespraken F.A.G. Keesing van Financiën, S. Posthuma
van dnb en Blaisse van de beb de Engelse voorstellen. Zij adviseerden de ministers een voorzichtig positieve houding aan te nemen. Nadat Stikker op instigatie van de Britten en de Zweden tot
voorzitter van de oees was benoemd, probeerde hij een bemiddelende rol te spelen tussen Groot-Brittannië en de vs. Maar een
doorbraak in de onderhandelingen werd pas bereikt nadat de
communisten in China de macht hadden overgenomen en de
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Sovjet-Unie een atoombom tot ontploffing had gebracht. Die gebeurtenissen brachten de vs ertoe om een deel van de financiële
lasten die deelname aan de ebu voor Groot-Brittannië met zich
mee zou brengen op zich te nemen, onder voorwaarde dat Londen een meer positieve houding tegenover het Europese continent zou gaan innemen. Toen op 19 september het verdrag van de
ebu door de lidstaten ondertekend werd en de Europese munten
onderling convertibel werden gemaakt, kreeg de Nederlandse
handel een nieuwe impuls.
Dat gold in veel mindere mate voor het opheffen van de handelsbelemmeringen die gebaseerd waren op invoerrechten. Aanvaarding van het non-discriminatiebeginsel dat in een trade rule
bij het ebu-verdrag was opgenomen, was voor Nederland zeer ongunstig. Nederland zou immers zijn lage invoerrechten voor alle
handelspartners moeten laten gelden, terwijl daar van de landen
met de hoge invoerrechten geen compensatie tegenover stond.
Bovendien had Groot-Brittannië weliswaar geen hoge invoerrechten, maar zij had weer bedongen dat de staatshandel van met
name kolen en staal buiten deze trade rule viel. Spierenburg had
in samenwerking met de Amerikaanse vertegenwoordiger M.
Katz een plan opgesteld waarin landen die zich door de hoge tariefmuren van Frankrijk en Italië benadeeld voelden het recht kregen om in de niet-geliberaliseerde sectoren van het non-discriminatiebeginsel af te wijken. De tekst was zo geformuleerd dat
Groot-Brittannië en Noorwegen hun staatshandel buiten de toepassing van het non-discriminatie beginsel konden houden. Toch
had Nederland maar gedeeltelijk zijn zin gekregen, want in de
trade rule werden alle landen verplicht om zonder onderscheid
naar handelspartner 60 procent van de onderlinge handel van de
quotabeperkingen te bevrijden. Spierenburg was bang dat deze
regeling, die begin oktober in werking trad, ertoe zou leiden dat
Frankrijk en Italië hun uitvoer naar Nederland zouden vergroten,
terwijl ze hun eigen markten door hoge invoerrechten zouden
blijven afschermen.4
Tot overmaat van ramp hadden de Verenigde Staten voor toetreding tot de ebu de eis gesteld dat op 1 januari 1951 75 procent van
de Europese handel zou zijn geliberaliseerd. Maar toen begin oktober bleek dat Nederland hierin alleen stond, besloot Spierenburg zijn verzet te staken. Dat viel hem des gemakkelijker omdat
273

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 274

de beb inmiddels tot de conclusie gekomen was dat Nederland het
beoogde liberalisatieniveau gemakkelijk zou kunnen halen. Alleen de toepassing van het 75-procentniveau in de handel met
Duitsland zou tot problemen leiden. De onderhandelingen die
Nederland daarover met Duitsland voerde, mislukten volledig. In
oktober moest de Commissie voor het Handelsverkeer van de
oees erkennen dat het Nederlandse saldo bij de ebu door de teruglopende uitvoer naar Duitsland sterk was gedaald en dat de samenstelling van het Nederlandse exportpakket een snelle omschakeling naar andere markten uitsloot.
De internationale situatie die Hirschfeld aantrof, was dus onoverzichtelijk. Ernst van der Beugel schreef hem op 20 september: ‘Ik
geloof dat het de eerste maal is in de bijna 3 jaar, dat het mij wel
heel veel moeite kost om U bij terugkomst een overzichtelijk verhaal te doen van de stand van zaken, omdat de problemen deze
week mij over het hoofd dreigen te lopen.’5
Er hadden zo veel veranderingen plaatsgevonden en er bestond
nog zo veel onduidelijkheid over hun betekenis dat Hirschfeld
waarschijnlijk het best eerst een paar weken in retraite had kunnen gaan om zich op de nieuwe situatie te bezinnen. Maar die tijd
werd hem niet gegund, want hij werd al direct bij zijn terugkeer
geconfronteerd met een crisis in de Nederlandse positie binnen
de ebu. Bij de eerste afrekening was namelijk gebleken dat Nederland er slecht voor stond. De afrekening over september vertoonde een tekort van 11,5 miljoen rekeneenheden.6 Dat betekende dat
Nederland zijn initial aid al verbruikt had en in de eerste tranche
terecht was gekomen. Als het zo doorging, zou men begin 1951 tot
goudafgifte moeten overgaan.7 Tot dan toe had Nederland dit onheil kunnen afweren door een verlenging van het uit februari daterende handelsakkoord met Duitsland. Maar een verdere verlenging zat er niet in, gezien de betalingsbalansproblemen van
Duitsland zelf. Als de andere landen de verdere vrijmaking van de
Europese handel door middel van tarieven bleven verhinderen, en
als 1948 als basisjaar voor de Duitse liberalisatie zou gelden, dan
zou Nederland niet alleen van de 75-procentsregel moeten afzien,
maar dan was zelfs de 60-procentsregel niet haalbaar.8 Dat was de
nare boodschap die Hirschfeld op zijn eerste gang naar Parijs
meekreeg. Hirschfeld en Stikker bleken begin oktober alle zeilen
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te moeten bijzetten om dit harde standpunt overeind te kunnen
houden. Vooral Stikker had het moeilijk. Hij verkeerde in een lastige positie, want als voorzitter van de oees moest hij er alles aan
doen om het uitgangspunt van algehele liberalisatie hoog te houden. Uiteindelijk zou de Raad besluiten om aan het eind van de
maand verder te praten.9 Toen bleek er echter nog niets ten goede
te zijn veranderd en Nederland handhaafde zijn standpunt, hetgeen in zoverre werd gehonoreerd dat in het besluit om op 1 februari 1951 een liberalisatiepercentage van 75 procent te realiseren een aantal ontsnappingsclausules werd ingebouwd. Dit
betekende echter wel dat Nederland zijn imago van voorvechter
van de vrijmaking van het Europese handelsverkeer had moeten
prijsgeven en dat Stikker als voorzitter van de oees aan gezag had
ingeboet.
Midden in deze onderhandelingen werd Hirschfeld, op 25 oktober 1950, getroffen door een hartaanval. Hij had de hele dag onderhandeld met de secretaris-generaal van de oees, Robert Marjolin, met de permanente vertegenwoordiger van het Verenigd
Koninkrijk, sir Edmund Hall Patch, en met de vertegenwoordiger
van het eca, M. Katz. ’s Avonds werd hij plotseling onwel.10 Hij
verbleef op dat moment in Hôtel Royal Monceau, samen met Piet
Blaisse, die onmiddellijk een arts waarschuwde. Hirschfelds toestand leek zo ernstig dat Ernst van der Beugel, die op dat moment
in Den Haag was, opdracht kreeg Hirschfelds zuster Else per regeringsvliegtuig naar Parijs te brengen. Het zou een hachelijke
vlucht worden, want door de slechte weersomstandigheden kon
de piloot het vliegveld Orly niet vinden, terwijl voor een terugkeer
naar Schiphol de brandstof inmiddels ontoereikend was geworden. Het duurde meer dan twintig minuten voordat de wanhopige piloot plotseling de Eiffeltoren door het wolkendek zag. ‘Dat
waren niet de meest aangename minuten van mijn leven,’ zei Van
der Beugel achteraf.11 Eenmaal in Parijs aangekomen kreeg Else
ruzie met de verpleegster die haar broer verzorgde en zij besloot
de verzorging zelf op zich te nemen. Een week later werd ook
Hirschfelds vriendin, Jopie van Panhuys, naar Parijs geroepen.
Ook zij werd vergezeld door Ernst van der Beugel. Daardoor kon
Else weer even terug naar Den Haag om voor haar zieke moeder
te zorgen.
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Het zag er aanvankelijk naar uit dat Hirschfeld voorgoed verloren zou zijn voor de Nederlandse diplomatie. Zowel de oorlogsjaren als het tropenjaar in Jakarta hadden hun tol geëist. Bovendien
had Hirschfeld na een korte periode van rust onmiddellijk na de
bevrijding – die hij overigens had moeten gebruiken om zich te
verdedigen tegen de beschuldigingen van collaboratie met de
Duitse bezetter – vanaf oktober 1946 nagenoeg onafgebroken op
de bres gestaan voor het Nederlandse belang. Ettelijke keren was
hij heen en weer gereisd tussen Den Haag en Parijs, Brussel, Londen, Washington, Frankfurt en Jakarta, en die reizen waren lang
niet altijd comfortabel geweest. De autotochten naar Parijs waren
vaak lang en uiterst ongemakkelijk.12 Ook de trans-Atlantische
vluchten waren niet altijd comfortabel. Hirschfeld had al in maart
vanuit Jakarta in een brief aan Drees geklaagd dat het Hoge Commissariaat een aanslag op zijn gezondheid was. Zou de profetie
van Boon, die hem erop gewezen had dat de weg na het Hoge
Commissariaat reeds met ‘talloze lijken’ bezaaid lag, alsnog bewaarheid te worden?13
De oude vervangingsregeling trad weer in werking. Dat wilde zeggen dat Spierenburg het regeringscommissariaat waarnam en Van
der Beugel verderging met de dagelijkse leiding van het bureau
aan het Smidswater. Maar Spierenburg kreeg deze keer niet één
maar twee regeringscommissariaten te vervullen. Bij terugkeer uit
Jakarta had Hirschfeld niet alleen zijn oude functie, die van regeringscommissaris voor het Europees Herstelprogramma (ehp),
weer opgenomen, maar hij had ook een nieuwe gekregen: die van
regeringscommissaris voor het Mutual Defense Assistance Program
(mdap). Het mdap was een Amerikaans hulpprogramma, dat in
het leven geroepen was om een militair antwoord te geven op de
dreiging die er van de Sovjet-Unie uitging. Het had tot doel de Europese navo-landen langs bilaterale weg behulpzaam te zijn bij de
versterking van hun militaire apparaat, zowel in financieel als in
materieel opzicht.14 Het mdap leek in zoverre op het ehp dat ook
hier een maximale eigen inspanning (self-help) werd verlangd en
dat ook hier de noodzaak van onderlinge bijstand (mutual aid)
werd benadrukt. Het onderscheidde zich echter van het ehp in die
zin dat Washington niet van zins was om met een Europese organisatie als de oees te onderhandelen over de aard en de omvang
276

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 277

van de hulp. Elk land zou afzonderlijk benaderd worden. Het nieuwe regeringscommissariaat was door de Nederlandse regering in
januari 1950 in het leven geroepen. Het was de bedoeling dat
Hirschfeld deze functie zou gaan bekleden.15 Dat was logisch, gezien het feit dat de militaire hulpverlening parallel zou gaan lopen
aan de civiele. Verder viel te voorzien dat de uitbouw van het leger
een zware wissel zou gaan trekken op de Nederlandse betalingsbalans. En omdat de Nederlandse regering in ruil voor Amerikaanse
hulp had beloofd te zullen zorgen voor een herstel van de betalingsbalans, kon de regeringscommissaris voor het ehp beschouwd worden als de eerst verantwoordelijke voor het beleid dat
gericht was op het nakomen van deze toezegging.
Spierenburg kreeg nu de taak deze twee regeringscommissariaten te combineren. Hij had daarover met Hirschfeld al voor
diens hartaanval van gedachten gewisseld en hij zou met een
voorstel komen dat in lijn was met hetgeen Hirschfeld daarover
gezegd had.16 De beide regeringscommissariaten zouden worden
samengevoegd door de instelling van een regeringscommissariaat voor het Economisch en Militair Hulpprogramma (emhp).
Verder werd voorgesteld de beide bureaus te laten fuseren, waarbij Van der Beugel directeur-generaal zou worden, en de civiele en
de militaire afdelingen te laten leiden door een directeur, F.B.
’s Jacob – niet te verwarren met H.L. ’s Jacob, de secretaris-generaal van Financiën, die het regeringscommissariaat voor het mdap
aanvankelijk had waargenomen. Deze F.B. ’s Jacob, ‘onze ’s Jacob’, zoals Van der Beugel hem noemde, was benoemd op aanbeveling van mr. K.P. van der Mandele, de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel. De externe contacten werden
volgens hetzelfde patroon verdeeld. Er zou dus geen zelfstandige
rol meer zijn weggelegd voor de vertegenwoordigers van het ministerie van Oorlog en van Marine. Wel kreeg de legerleiding een
vertegenwoordiging in de nieuw te vormen interdepartementale
raad, de Centrale Economische Commissie (cec), waarin ook de
Nederlandsche Bank en het cpb vertegenwoordigd zouden zijn.
Spierenburg werd voorzitter van de cec; Jan Tinbergen kreeg de
leiding van een werkcommissie.
Hirschfelds gezondheidstoestand verbeterde intussen maar langzaam; hij moest volledige rust houden en kon pas in december
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naar huis. Op 6 februari 1951 was zijn toestand weer zover verbeterd, zo schreef het Handelsblad, dat hij ‘zijn huis weer kon verlaten’. En diezelfde krant meldde op 20 maart dat Hirschfeld ‘voor
volledig herstel een zeereis naar California’ zou maken. Op 24
maart vertrok Hans inderdaad met de Diemerdijk uit Rotterdam,
een vrachtschip met beperkte passagiersaccommodatie dat het
jaar daarvoor door Wilton Feyenoord gebouwd was en nog maar
net door de Holland-Amerika Lijn in de vaart genomen. De Diemerdijk zou via Le Havre de Atlantische Oceaan oversteken, in
Venezuela Caracas aan doen, om vervolgens via het Panamakanaal naar Los Angeles te varen en op 20 april in San Francisco
aan te komen.17
Voor deze lange zeereis had Hirschfeld een flink aantal boeken
meegenomen, die direct of indirect te maken hadden met zijn
oude belangstelling voor het saint-simonisme. Naast het werk van
Saint-Simon zelf had hij in zijn hutkoffer de boeken van G. Weill
over het leven van Saint-Simon (1894) en over de saint-simonistische school (1896) – boeken die hij in zijn studententijd gekocht
had. Maar daarnaast had hij ook recentere studies over het saintsimonisme bij zich. Het werk van Henry René d’Allemagne over
de saint-simonisten (1930) en over Prosper Enfantin en de grote
industriële bedrijven van de negentiende eeuw. Maar ook A.J.
Toynbees, A Study of History, Bertrand Russells, A History of Western Philosophy en Burckhardts Welltgeschichtliche Betrachtungen.
En ten slotte diplomatieke geschiedenis, vooral over het Congres
van Wenen, waaronder Guglielmo Ferrero’s Reconstruction: Talleyrand à Vienne 1814-1815 en Harold Nicolson The Congress of Vienna.
A Study in Allied Unity 1812-1822. Ook de Nederlandse geschiedschrijvers ontbraken niet: P.J. Bloks Geschiedenis van het Nederlandse Volk en H.T. Colenbranders Willem i, Koning der Nederlanden. En natuurlijk de nodige biografieën. De autobiografie van
Ferdinand de Lesseps, Souvenirs de quarante ans, dédiés a mes enfants (1887) en André Maurois’ La Vie de Disraeli. Aan boord van
de Diemerdijk schreef hij ‘Enige beschouwingen over de betekenis van het Saint-Simonisme’, dat in het meinummer van het
Maandschrift Economie zou verschijnen.18
Dat artikel ging eigenlijk meer over de leerlingen van Saint-Simon dan over Saint-Simon zelf. Hirschfelds belangstelling ging
met name uit naar de gebroeders Pereire en naar Michel Cheva278
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lier, die samen met Prosper Enfantin werd veroordeeld wegens
‘aantasting van de goede zeden’ in de saint-simonistische commune Menilmontant. Chevalier en Enfantin vormden samen de
redactie van het saint-simonistische blad Le Globe, dat zich had
ontwikkeld tot het huisorgaan van een beweging die in Frankrijk
meer dan 40.000 aanhangers had, met name onder kunstenaars
en intellectuelen. Schrijvers als Maxime du Camp, Ernest Renan,
Robert Felicité Lamennais en Georges Sand, maar ook componisten als Berlioz, Liszt en Félicien David hadden zich tot de nieuwe
‘wetenschappelijke’ religie bekeerd. Maar na de Julirevolutie van
1830 keerde het tij. De Franse koning Louis Philippe beschouwde
de saint-simonistische hervormingsbeweging als een gevaarlijke
sekte en zette de politie in. Na een veroordeling van haar leiders
tot een jaar gevangenisstraf besloot Enfantin, in december 1832,
tot opheffing van de beweging.
Michel Chevalier had zich inmiddels, behalve met innovatie op
het gebied van de seksuele moraal, ook met de noodzaak van een
industriepolitiek beziggehouden. In zijn Exposition du système de
la Méditerranée (1832) had hij een even ambitieus als uitvoerig
plan geschetst voor de ontsluiting van het Middellandse-Zeegebied door middel van een omvangrijk spoorwegstelsel en een
keten van havens. Deze industriële infrastructuur zou de vrede in
Europa waarborgen. Een Nederlandse vertaling verscheen in 1838
bij uitgeverij J.A. van Belle in Rotterdam onder de wijdlopige titel:
De IJzerbanen, beschouwd als de voornaamste materiële middelen ter
bevestiging van de vrede in Europa, en ter bestendiging van het geluk
des mensdoms. Hirschfeld schrijft over de brochure van Chevalier:
‘De samenwerking met Azië moet niet alleen uit Europa komen,
doch ook door Amerika in westelijke richting. De doorsnijding
van de landengten van Suez en Panama zal dit grootse beeld moeten voltooien. […] Bij lezing van de beschouwingen van Chevalier
is men niet verbaasd, dat het Saint-Simonisme als utopisch socialisme werd gequalificeerd.’19 Verbazingwekkend vond Hirschfeld
veeleer dat het economisch-geografische project van Chevalier
binnen 150 jaar grotendeels gerealiseerd was. Toch had Hirschfeld juist op die politieke geografie van Chevalier ook kritiek. Hij
vond dat de saint-simonisten de historische noodzaak te simpel
zagen; bovendien konden zij ‘de diepte en de uitgestrektheid van
het probleem van de verhouding van het Oosten en het Westen,
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zoals het zich thans voordoet, niet voorzien’.20
Hirschfeld dacht op de Diemerdijk ook na over de vooruitzichten voor de Europese samenwerking, naar aanleiding van wat
Saint-Simon daar al in 1814, aan de vooravond van het Congres
van Wenen, over geschreven had. Saint-Simon stelde toen voor
dat het Engelse House of Commons en de Franse Assemblée Nationale samen een Europees Parlement zouden formeren. Beide
landen zouden erop aan moeten dringen dat ook in de andere Europese landen een parlementair stelsel zou worden ingevoerd.
Een Europees Parlement zou gemakkelijk gevestigd kunnen worden zodra de meerderheid van de Europese volkeren onder een
parlementair regime zou leven. De mogelijkheden daartoe waren
volgens Saint-Simon in 1814 al aanwezig.
Toen Hirschfeld voor het eerst kennisnam van deze ideeën, leken die volkomen absurd. In 1951, aan het eind van zijn ambtelijke carrière, waren dezelfde ideeën courant geworden en schreef
Hirschfeld: ‘Schrijvers die op deze materie dieper ingaan, hebben
tot het begin van deze eeuw Saint-Simon op dit gebied als een
phantast beschouwd. Wanneer men thans de beschouwingen van
Saint-Simon en Thierry over de Europese samenwerking leest,
vindt men deze niet meer zo vreemd.’ Maar dan volgt weer een
waarschuwing die typerend is voor Hirschfelds realisme: ‘Wel
gaat men zich dan afvragen of men thans niet te optimistisch is.’21
Hij citeerde met instemming Schiller: ‘Leicht bei einander
wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stossen sich die Sachen.’22
Aan boord van de Diemerdijk gaf Hirschfeld zich er rekenschap van hoe belangrijk nieuwe en gedurfde ideeën waren voor
de vooruitgang op maatschappelijk gebied. Tegelijkertijd wist hij
inmiddels uit ervaring hoe moeilijk die ideeën in de praktijk te
verwerkelijken waren. Hirschfeld verbaasde zich bij herlezing
van het saint-simonistische pamflet uit 1814 over de scherpzinnige observaties van de auteur over Duitsland, dat volgens Saint-Simon alleen al door de omvang van zijn bevolking voorbestemd
was een centrale rol te spelen in Europa op het moment dat Europa verenigd zou zijn onder een vrije regering. Zodra Frankrijk,
Engeland en Duitsland ‘samen een parlement hebben gevestigd,
zal de reorganisatie van de rest van Europa veel sneller en veel gemakkelijker verlopen’. Hirschfeld noteerde daarbij: ‘Wanneer
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men deze uitlating uit het jaar 1814 herleest valt er veel te overdenken. Al deze schone uitlatingen werden door de feiten gelogenstraft. De wijze waarop de Europese samenwerking zo lang geleden werd gesteld is boeiend: zij houdt voor de latere geschiedenis
tal van ernstige waarschuwingen in.’23
In 1951 stond Nederland aan de vooravond van de Europese
eenwording. Hirschfeld was daar, mede door zijn eigen bittere ervaringen, enigszins sceptisch over. Hij geloofde niet in de realisatie van ‘schone uitlatingen’, veel minder althans dan zijn jonge
medewerkers Max Kohnstamm en Ernst van der Beugel. En toch
had Hirschfeld aan de wieg gestaan van de Europese economische samenwerking, een samenwerking die mede onder leiding
van zijn plaatsvervanger Spierenburg en later onder die van
Kohnstamm en Van der Beugel vaste vorm zou krijgen.
Maar meer nog dan over de vooruitziende blik van Saint-Simon
op het terrein van de Europese samenwerking verbaasde Hirschfeld zich tijdens de oversteek van Europa naar Amerika over de
praktische betekenis die de utopische gedachten van Saint-Simon
en zijn leerlingen hadden gehad voor de economische ontwikkeling van West-Europa. Bij de bouw van de spoorwegen waren het
de saint-simonisten die het voortouw namen. ‘Op spoorweggebied werkte Emile Pereire – die zijn saint-simonistische opvattingen gedurende zijn hele leven trouw bleef – eerst met
Rothschild samen. In 1848 verliet hij Rothschild om met Achille
Fould samen te gaan voor de bouw van de Chemin de Fer du
Nord. Rothschild liet eerst de lessenaar van Pereire staan; “Petit
Pereire reviendra,” zo zou hij gezegd hebben.’24 Heinrich Heine
noemde Emile Pereire reeds ‘de Pontifex Maximus van de spoorwegen’. Belangrijker nog voor de economische ontwikkeling beschouwde Hirschfeld de rol van de saint-simonisten bij het ontstaan van het moderne bankwezen. Het Crédit Mobilier, dat hij al
in het kader van zijn dissertatieonderzoek grondig bestudeerd
had, achtte hij ook in 1951 nog van beslissende betekenis voor het
ontstaan van het moderne bankwezen. De stichters van het Crédit
Mobilier ‘hebben dit instituut beslist niet als een bankzaak beschouwd en ook wilden zij zich onderscheiden van wat men toen
de “haute banque” noemde’.25 De zwakte van het oude bankwezen was immers dat de bankiers wel geld wilden lenen, maar
daarbij geen risico’s wilden nemen en dat men daardoor de finan281
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ciering van langetermijnprojecten die de economische infrastructuur zouden verbeteren niet rond kreeg. Dat de saint-simonisten
zich met bankzaken inlieten was dus in zekere zin uit de nood geboren, en dat verklaarde ook de beroemd geworden uitspraak van
Emile Pereire: ‘Je ne suis pas banquier.’
Uiteindelijk zou het Crédit Mobilier van de gebroeders Emile en
Isaac Pereire geen lang leven beschoren zijn. Ze traden in 1867
uit het bestuur. ‘De deelnemingen leverden een te groot risico op,
de liquiditeit kwam in gevaar, terwijl de rentabiliteit na een rijke
speculatieve periode verdween.’ Maar Hirschfelds oordeel over
het geesteskind van de Pereires is opvallend positief: ‘Banktechnisch gezien zijn er beslist grote fouten begaan, doch vergeleken
met de financiële debacles, die Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten in dezelfde periode hebben gekend, komt het Crédit Mobilier er zakelijk beslist goed af. Het Crédit Mobilier was
een belangrijke overgangsphase in de ontwikkeling van het bankwezen in de 19e eeuw; dit wordt hier met nadruk gezegd.’26
Hirschfeld stak in zijn beschouwingen zijn bewondering voor het
werk van de Pereires niet onder stoelen of banken. ‘Laat men de
werken die onder auspiciën van het Crédit Mobilier en het saintsimonisme tot stand kwamen de revue passeren, dan valt op dat
het particuliere kapitaal enorme risico’s nam, die thans alleen met
medewerking van de Staat, of uitsluitend door de Staat kunnen
worden gedragen. Er werden in een aantal gevallen risico’s aanvaard die zo groot waren dat frauduleuze handelingen bijna in de
hand werden gewerkt. Wanneer men thans terugziet op enkele
“schandalen” in de negentiende eeuw – ik denk aan LangrandDumonceau, Bontoux, Panamakanaal –, dan kan men alleen
maar bijzonder respect voor de Pereires hebben. Men kan zich nu
dan echter ook niet meer voorstellen dat de grote werken die tot
stand kwamen ideologisch hun oorsprong vonden in een stelsel
dat men destijds socialistisch noemde.’27
Dat Hirschfeld in dit verband het Panamakanaal noemde, was
geen toeval. Ferdinand de Lesseps had, na zijn grote succes bij het
graven van het Suezkanaal, besloten om nu ook de landengte van
Panama te doorgraven. Ook het idee van het Panamakanaal was
afkomstig van Saint-Simon, die in zijn jonge jaren, toen hij nog
als officier in het Franse leger diende, een plan daarvoor persoon282
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lijk aan de onderkoning van Mexico had voorgelegd. Koning Willem i had ooit het plan opgevat de landengte te doorgraven, maar
moest dat al snel opgeven. De Lesseps richtte, in 1881, de Compagnie universelle du canal interoceanique de Panama op en met het
graafwerk werd door de oude, energieke Fransman al een jaar later begonnen. Het werd een jammerlijke mislukking. De Panama-maatschappij eindigde in 1889 in een reeks schandalen en
processen. Maar, noteerde Hirschfeld, ‘nog heden kan men zien
waar de Fransen destijds tevergeefs werkten’.28
Hirschfeld had in 1925 met eigen ogen het wonder van het
Suezkanaal aanschouwd; nu zou hij aan boord van de Diemerdijk
spoedig het door de Amerikanen voltooide Panamakanaal kunnen bekijken. Maar eerst zou hij nog Caracas aandoen. Van daaruit zou de Diemerdijk op 7 april Cristobal bereiken. Ze kwamen
daar in het donker aan. De volgende ochtend pas zouden de loodsen en de Panama-crew aan boord komen. Diep ingesneden in de
rotsen lag voor hen de ingang van het Panamakanaal. Hirschfeld
stond uren op het voordek om de tropische dageraad mee te maken en het licht te zien vallen in het donkere water, lang voordat de
zon, over de bergkammen van de landengte heen, de Diemerdijk
kon bereiken. Toen dat eenmaal gebeurd was, vluchtte ook hij
naar zijn hut, want de hitte op de voorplecht werd ondraaglijk.
Toen hij als 26-jarige employé van de Javasche Bank door het
Suezkanaal voer, was hij onder de indruk van de menselijke prestatie die het graven van dit kanaal was geweest, en ook van de
ontberingen die de arbeiders, opzichters en ingenieurs hier doorstaan moesten hebben. Hirschfeld, die de destructieve krachten
van de westerse beschaving van zo nabij had meegemaakt, kon
zijn emoties nauwelijks de baas bij de aanblik van de constructieve krachten die diezelfde beschaving hier had losgemaakt.
Eenzelfde gevoel bekroop hem toen de Diemerdijk ten slotte
San Francisco bereikte. De schoonheid van de Golden Gate Bridge
trof hem, maar meer nog de economische vitaliteit die de Californische havenstad uitstraalde. Hirschfeld, die zijn studententijd
had doorgebracht aan de Rotterdamse Handelshogeschool die
toen nog bescheiden was gehuisvest aan de Pieter de Hoochweg,
keek zijn ogen uit bij een bezoek aan de campus van Berkeley, aan
de overkant van de baai, waar de in Spaanse en Italiaanse stijl opgetrokken universiteitsgebouwen onderdak boden aan een acade283
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mische gemeenschap van een omvang en een internationale samenstelling die hem als Rotterdamse student volledig onbekend
waren. Hirschfeld was vooral getroffen door het aantal joodse namen die hij aantrof op de lijsten van de faculty die te vinden waren
bij de secretariaten van de Economische en Sociale departementen.
Op 14 mei 1951 zou Hirschfeld zijn werkzaamheden weer opvatten. In augustus 1951 zou hij in een notitie over de Europese gedachte schrijven: ‘[…] de verwarring is groot. Niet alleen op politiek gebied, niet alleen op economisch gebied, maar vooral ook op
geestelijk gebied.’29
Op politiek gebied was er het nodige veranderd. Er was een
nieuw kabinet aangetreden. Het kabinet-Drees was een voortzetting van het kabinet Drees-Van Schaick, dat gevallen was over de
Nieuw-Guinea-kwestie. Het nieuwe kabinet was vrijwel ongewijzigd. Alleen minister ’s Jacob van Oorlog en Marine was vervangen door C. Staf, de oud-directeur-generaal van Landbouw die in
1946 het adres aan de Koningin mede had ondertekend. Een oudcollega en bewonderaar op het ministerie van Oorlog, dat was
voor Hirschfeld een steun in de rug. Van Maarseveen ging van
Overzeese Gebiedsdelen naar Binnenlandse Zaken. Ook dat

Hans Hirschfeld en zijn zuster Else in mei 1952, bij de persconferentie na terugkeer
van een lange vakantie in de vs, die Hirschfeld ondernam nadat hij in november
1951 in Parijs een zware hartaanval gehad had. Bron: anp, Spaarnestad Fotoarchief.
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vormde geen probleem. Vanuit de kvp was ook nog een aanval gedaan op Drees, maar Hirschfelds vriend Steenberghe was er niet
in geslaagd een kabinet te formeren.30 Veel bleef dus bij het oude.
Toch was er in de aanloop naar de val van het kabinet het nodige gebeurd. Onder Amerikaanse druk had de Nederlandse regering moeten bezuinigen op woningbouw en voedselvoorziening
ten gunste van een drastische verhoging van de militaire uitgaven. Die verschuiving in de begroting was met de nodige strubbelingen gepaard gegaan. Met name de socialistische ministers vonden het moeilijk akkoord te gaan met de afschaffing van de
subsidies op de eerste levensbehoeften.31 Lieftinck en Joekes wilden de verhoging van de militaire uitgaven compenseren door invoerbeperkingen en belastingverhogingen, waardoor niet de laagste inkomens het zwaarst getroffen zouden worden. Zij vonden
Drees en Mansholt aan hun zijde.32 Ook wilden deze ministers
maar in beperkte mate gehoor geven aan de Amerikaanse oproep
de defensielasten te verhogen. In een bezoek aan Nederland had
generaal Eisenhower zich bijzonder ontevreden getoond over de
militaire inspanningen van Nederland.33 In reactie daarop had generaal Kruls voorgesteld de regering op te roepen een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ af te kondigen.34 Kruls was op staande voet ontslagen. De regering verweet hem de besluitvorming in het kabinet te
doorkruisen door met zijn eigengereide opvattingen naar buiten
te treden.35 Daar school zeker een kern van waarheid in, maar het
ontslag op staande voet was ook een teken van het kabinet dat er
grenzen waren aan de druk die men van Amerikaanse en militaire zijde bereid was te accepteren. De regering ging überhaupt niet
in op het rapport van Kruls, maar koos voor een door Spierenburg
voorgestelde reactie, waarin werd aangeboden in Nederland maar
liefst 60 mijnenvegers te bouwen: 12 voor eigen gebruik, 36 voor
de vs en 12 op voorraad. Dat was een slimme zet, want nu werden
de vs gedwongen om de afname van ten minste 36 mijnenvegers
te garanderen en daarmee de Nederlandse scheepsbouw een geweldige stimulans te geven. De vs moesten ook garant staan voor
de toewijzing van de benodigde grondstoffen. Om dit alles te realiseren was echter financiële steun van de Amerikanen nodig.36
Toen Hirschfeld zijn werkzaamheden kon hervatten, was de
eerste onderhandelingsronde net afgesloten. Spierenburg was redelijk tevreden.37 Er lagen nog wel geen harde toezeggingen,
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maar men had de Amerikanen er wel van kunnen overtuigen dat
Nederland vast van plan was aan zijn navo-verplichtingen te voldoen. Belangrijk in dit verband was geweest het kabinetsbesluit
om de dienstplicht van 12 naar 16 maanden te brengen en de toezegging dat dat er op afzienbare termijn 18 zouden worden.38 Er
was wel kritiek geweest op de technische merites van de Nederlandse plannen, maar Nederland had uiteindelijk toch het
voordeel van de twijfel gekregen. Met betrekking tot de gevraagde
toewijzing van grondstoffen hadden de door de Nederlandse regering uitgevaardigde productieverboden voor koper, aluminium en
nikkel indruk gemaakt. Datzelfde gold voor de beschikking waarmee aan de productie ten behoeve van de landsverdediging prioriteit werd verleend. Het voorstel om een gedeelte van de militaire productie uit de tegenwaarde van de civiele hulp te financieren
was in goede aarde gevallen. Maar het bleef vooralsnog de vraag
hoe daar in Washington op zou worden gereageerd. Nederland
had voorgesteld in vier jaar voor 600 miljoen gulden aan militaire voertuigen, radar-, radio- en telecommunicatieapparatuur te
produceren. Daarmee waren daf (Van Doorne’s Automobiel Fabriek) en Philips in de frontlinie van het deviezengevecht geplaatst.39 Spierenburg had om 250 miljoen dollar gevraagd, voor
18 maanden, dus voor de periode januari 1951 tot juli 1952, en een
voorschot daarop van 100 miljoen.
De Amerikaanse onderhandelaar, Clarence Hunter, was afgereisd naar Washington, maar bleek bij terugkomst een antwoord
op zak te hebben dat in Den Haag met gemengde gevoelens werd
ontvangen. Erkend werd dat Nederland minimaal 165 miljoen
dollar nodig zou hebben.40 Als blijk van goede wil was er kort
daarvoor al 20 miljoen dollar toegewezen. Er zou mogelijk dus
nog 145 miljoen volgen. Verder bleken de Amerikanen wel voor
extra initial aid te voelen; er werd gedacht aan een bedrag van 35
miljoen. In totaal werd een bijdrage van 200 miljoen door de
Amerikanen als redelijk ervaren. Volgens Hirschfeld moest dit
genoeg zijn om de Nederlandse economie draaiende te houden.41
De regering diende zich echter wel te realiseren dat het hier niet
ging om een spijkerharde toezegging, maar om een intentieverklaring. Problematisch was de aandrang van de vs om de defensie-uitgaven in 1951 van 1500 miljoen naar 2000 miljoen gulden
te laten stijgen. Het ging hierbij niet zozeer om een verhoging van
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Clarence Hunter (links) ontvangt samen met Hirschfeld (rechts) William C. Foster
(midden) op vliegveld Valkenburg, 15 juni 1951. Bron: anp, Spaarnestad Fotoarchief.

het budget als wel om een verhoging van de werkelijke uitgaven in
1951. Dat zou begrotingstechnisch kunnen door bepaalde uitgaven naar voren te halen. De Amerikaanse regering leek op een
dergelijke toezegging uit om sterker te kunnen staan tegenover
het Congres. Lieftinck verdacht haar ervan ook uit te zijn op een
reële verhoging van de Nederlandse defensie-uitgaven.42
De Raad Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk (mak)
had het er moeilijk mee. In het nauw gedreven door een nog
steeds verslechterende betalingsbalans en een uitputting van de
monetaire reserve had minister Lieftinck in juni de noodklok geluid.43 In een situatie waarin ook de bezuinigingsmaatregelen
niet aan de verwachtingen leken te voldoen verzette hij zich met
hand en tand tegen een eventuele verhoging van de defensielasten. Na veel vijven en zessen bleek Lieftinck ermee te kunnen instemmen dat tegenover de Amerikanen een bedrag van iets meer
dan 1500 miljoen werd genoemd, als maar vaststond dat de begroting dezelfde bleef en het vierjarenbedrag van 6 miljard onaangetast bleef. Nog moeilijker lag het probleem van het gebruik van de
tegenwaardefondsen. Lieftinck had zich hier nooit een groot voor287
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stander van getoond vanwege de inflatoire werking die ervan uitging. Hij was alleen bereid zijn fiat te geven als aan de Amerikanen uitdrukkelijk de voorwaarde zou worden gesteld dat zij met
extra hulp over de brug dienden te komen. Maar niemand wilde
met Lieftincks ultimatieve aanpak meegaan; er stonden immers
nog meer besprekingen met de vs op het programma. Uiteindelijk zou Lieftinck overstag gaan, maar pas nadat er een beroep op
hem was gedaan door minister Stikker, die vreesde dat zijn komende overleg met Hoffmann en Eisenhower zou mislukken, en
door prins Bernhard, die met Stikker en Van Starkenborgh van
mening was dat men de Amerikaanse regering niet te hard moest
vallen omdat zij in haar strijd met het Congres aan de kant van
Europa stond. Ze brachten Lieftinck er gezamenlijk toe alsnog
genoegen te nemen met een ontsnappingsclausule in plaats van
een harde voorwaarde te stellen. De formulering van die ontsnappingsclausule werd opgedragen aan Lieftinck, Stikker, Staf en
Hirschfeld.
Het memorandum met de ontsnappingsclausule werd door het
bureau van Hirschfeld geschreven.44 Het kwam bij de Amerikanen hard aan en zij eisten intrekking ervan.45 Maar Hirschfeld
voelde er niet voor om naar de pijpen van de Amerikanen te dansen. Hij stelde voor een aanvullend memorandum te overhandigen. Zelf zou hij daar nog een persoonlijke brief aan Hunter aan
toevoegen, want er moest alles aan gedaan worden om de relatie
met de eca, en met name de missie in Den Haag, goed te houden.46 De Amerikanen gingen uiteindelijk akkoord.47
Het was inmiddels half juli geworden en het overleg in Washington tussen de administratie en het Congres was al zover gevorderd
dat bekend was geworden dat de Amerikaanse regering voor Nederland 155 miljoen dollar had aangevraagd. Los daarvan kreeg
Nederland onmiddellijk 10 miljoen dollar toegewezen.48 Volgens
Hirschfeld mocht men daar een gebaar van goede wil in zien,
want niet elk land was zo gelukkig een dergelijke tussentijdse bijdrage te ontvangen, en in augustus zou er nog een bedrag van 12
miljoen dollar volgen.49 Daarna was het afwachten. Het zag er wel
naar uit dat het uiteindelijke bedrag net als voorgaande jaren door
toedoen van het Congres lager zou uitvallen dan de Amerikaanse
regering voorgesteld had.
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Intussen was wel duidelijk dat de verstandhouding tussen Nederland en de vs niet meer was wat zij geweest was. Vanuit Nederland gezien had het Amerikaanse onbegrip voor de economische
situatie de sfeer vertroebeld; vanuit Amerika bezien was de relatief geringe offerbereid van de Nederlandse regering daarvoor verantwoordelijk geweest. Deze vermeende neiging om boven zijn
stand te leven had Nederland overigens gemeen met de andere
landen van West-Europa. Maar aan de afnemende genegenheid
tussen Nederland en de vs lagen ook factoren ten grondslag die
weinig met Nederland te maken hadden. Allereerst was er de
Amerikaanse eis om de handel met Oost-Europa te verhinderen.
Dan de toetreding van Griekenland en Turkije tot de navo, die
door de vs min of meer was afgedwongen.50 En ten slotte het eigengereide optreden van de eca waar het de contacten met het Nederlandse bedrijfsleven betrof. Hirscheld riep de regering op paal
en perk te stellen aan de neiging van de eca om rechtstreeks met
de ondernemers en de vakbeweging te onderhandelen.51 Volgens
hem zou de regering (lees: Hirschfeld zelf) hier als intermediair
moeten blijven optreden. Met gemengde gevoelens werd ook gereageerd op de Amerikaanse stormloop op de Europese kartelwetgeving. In 1952 zou Nederland een lijst van kartels moeten overleggen. Een langgekoesterd staatsgeheim moest daarmee worden
prijsgegeven.52
Een extra knauw kreeg de Nederlands-Amerikaanse verstandhouding ook door de pogingen van Washington om Nederland te
laten deelnemen in de door Frankrijk ontworpen Europese Defensie Gemeenschap (edg). In zijn twijfels ten opzichte van de edg
stond Hirschfeld op één lijn met de regering. Het wantrouwen tegenover de Franse Europapolitiek was groot. Niettemin adviseerde hij de regering deel te nemen aan de onderhandelingen over de
edg, want als Nederland daarbuiten zou blijven zou het nog verder terug kunnen vallen dan de rang van Denemarken – zoals
sommigen na de onafhankelijkheid van Indonesië gevreesd hadden; de rang van IJsland behoorde dan tot de mogelijkheden.
Eenzelfde gevoel van onbegrip voor de Amerikaanse politiek
heerste er ten aanzien van de Russische dreiging. In Den Haag
bestond het gevoel dat Washington overdreef. Niet dat de Haagse
top van mening was dat er geen gevaar te duchten was van Moskou, maar algemeen bestond het gevoel dat de Sovjet-Unie eerder
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haar tentakels zou uitsteken naar Zuidoost-Azië dan naar WestEuropa. De Sovjet-Unie zou in Europa veeleer haar toevlucht zoeken tot tactiek van interne destabilisatie, waarbij Frankrijk en Italië eerder het slachtoffer zouden zijn dan Nederland. Voor zover
er een acuut gevaar te duchten viel kwam dat meer voort uit de
mogelijkheid van een preventieve oorlog van de vs en uit de onberekenbaarheid van de Amerikaanse publieke opinie dan uit de expansiedrift van de Sovjet-Unie, ook al twijfelde niemand in Den
Haag eraan dat het oorlogsgevaar uiteindelijk niet in de Amerikaanse veroveringsdrang maar in het Russische expansionisme
dan wel het communistische messianisme gezocht moest worden. Maar de deelnemers aan het politieke debat waren zich in
toenemende mate bewust van het verschil in politieke cultuur tussen de vs en Europa. In de vs heerste het kortetermijndenken; Europa was meer ingesteld op de langere termijn, en dat ging gepaard met een verschil in historisch bewustzijn. In Amerika leek
dat historisch bewustzijn nagenoeg afwezig. De impulsieve publieke opinie werd in Den Haag gezien als een gevaar voor de vrede. Ook werd bezorgd gekeken naar de groeiende invloed van de
militairen in de vs, zoals die tot uiting kwam in de versterking van
het War Department tegenover het State Department. Het verlies
aan invloed van Dean Acheson werd in Den Haag met zorg gadegeslagen.
Hirschfeld stond op het punt van de buitenlandse politiek op
één lijn met het kabinet, en kon zich in de standpunten van Drees
goed vinden. Maar dat gold niet voor de binnenlandse politiek, en
met name niet voor de wijze waarop het betalingsbalanstekort bestreden moest worden. Hirschfeld dacht vooral aan inkrimping
van de consumptie door het afschaffen van subsidies op de eerste
levensbehoeften. Het beginsel ‘dat een volk voor zijn voedsel moet
betalen wat het de samenleving kost’ zou een ruimere toepassing
moeten krijgen.53 Hirschfeld wilde het ook toegepast zien op het
terrein van de volkshuisvesting. Een afschaffing van de bouwsubsidies bood ook de gelegenheid de gemeentefinanciën weer in de
hand te krijgen. Huurverhogingen zou men voor lief moeten nemen. Datzelfde gold voor de loonsverhogingen die er het onvermijdelijk gevolg van zouden zijn. De compensatiedruk, waar de
regering toch al mee geconfronteerd werd en waaraan nu niet kon
worden toegegeven, zou dan kunnen worden opgevangen door
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een loonsverhoging die – het klonk al bijna vanzelfsprekend – bij
de prijsstijgingen zou moeten achterblijven. De regering zou dan
niet alleen kunnen scoren op het gebied van de bestedingsbeperking, maar ook af zijn van het ‘gemillimeter’ waarmee de regering
nu door de vakbonden werd lastiggevallen. Ten slotte zou er volgens Hirschfeld een einde moeten komen aan de politiek van lage
rente.54 Hij keerde zich hiermee tegen een van de heilige huisjes
van Lieftinck, die de rente sedert het einde van de oorlog buitengewoon laag, namelijk op 3 procent, had weten te houden.55 Een
verhoging tot 4 procent leek Hirschfeld nu wel redelijk. Zo zouden niet alleen de consumptieve, maar ook de productieve bestedingen worden ontmoedigd.
Met deze voorstellen kwam hij in conflict met de socialistische
ministers in het kabinet en ook met de minister van Economische
Zaken, Van den Brink, die de situatie rooskleuriger inschatte dan
Hirschfeld. Drees liet weten dat zolang er geen sprake was van
een zeer belangrijke beperking van de investeringen er aan een
verdere verlaging van de consumptie niet gedacht kon worden.56
Bovendien deelde hij de vrees van Lieftinck dat dit wel eens noodlottig zou kunnen zijn voor de sociale vrede. Drees was in feite van
mening dat de regering al te ver was gegaan. Hij had al eerder met
spijt geconstateerd dat de defensie-uitgaven hoger waren dan
goed was voor het land.57 Volgens Lieftinck school het manco niet
zozeer in het regeringsprogramma, zoals Hirschfeld leek te veronderstellen, maar wel in de middelen die de regering ten dienste
stonden om dit programma te verwezenlijken en het tempo waarin de maatregelen effectief konden worden gemaakt. De regering
was gewoonweg niet in staat zo slagvaardig op te treden als gewenst was. Tegenover de voorstellen van Hirschfeld kwam de regering met een voorstel voor een verkapte invoerbeperking, waar
Hirschfeld zich fel – en naar zou blijken op goede gronden – tegen verzette. Daarnaast meende Hirschfeld, en ook Spierenburg,
dat de communisten in het binnenland op de terugtocht waren en
dat men dus van verzet tegen een bestedingsbeperking niet veel te
duchten had.58
Dit conflict, dat zich langs politieke links-rechtslijnen ontwikkelde, werd uiteindelijk door de linkervleugel in het kabinet gewonnen. Dat kwam niet alleen doordat die linkervleugel op zeer
bekwame wijze werd geleid door minister-president Drees, maar
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ook doordat het socialistische smaldeel voorzichtige steun kreeg
van de kvp-minister Van den Brink. Belangrijker nog dan deze politieke tegenstellingen was echter het feit dat de Nederlandse economie zich in de loop van 1951 zo snel herstelde dat het tekort op
de betalingsbalans langs ‘natuurlijke weg’ leek te verdwijnen. De
groei van de export nam spectaculaire vormen aan. De devaluatie
van de gulden met 30 procent ten opzichte van de dollar, die in
september 1949 had plaatsgevonden, bleek een lange en positieve nawerking te hebben. Maar bovenal kon Nederland profiteren
van de opleving van de Duitse economie. De verbetering van de
betalingsbalans kwam het eerst tot uiting in een verbetering van
de Nederlandse positie binnen de ebu. Nadat in juli het dieptepunt was bereikt zette er vanaf augustus een verbetering in, die de
volgende maanden steeds geprononceerder zou worden.59 Over
november was het geaccumuleerde tekort al zo klein geworden
dat er voor het eerst niet meer tot goudafgifte c.q. dollarbetaling
hoefde te worden overgegaan. Tijdens de besprekingen in de oees
over de Duitse betalingsbalanscrisis was Nederland erin geslaagd
zijn compromisvoorstel aanvaard te krijgen: Nederland mocht
voortaan op een maandelijks exportquotum van 20,7 miljoen dollar rekenen.60
In algemene zin kon de verbetering van de Nederlandse betalingsbalans worden toegeschreven aan de conjunctuuromslag die
had plaatsgevonden in de zomer van 1951. Daarbovenop wist Nederland door een verlaging van de consumptie en een vermindering van de investeringen de omvang van de invoer terug te dringen. Het gevolg was dat het dekkingspercentage van de invoer een
opmerkelijke verbetering te zien gaf. Van gemiddeld 67 procent
over het eerste halfjaar van 1951 steeg het naar gemiddeld 89,3
procent over het tweede halfjaar. De goud- en dollarreserve was
van 1469 miljoen gestegen naar 1658 miljoen gulden. Het klonk
als een sprookje als men bedenkt dat men medio juli nog op 895
miljoen gulden had gestaan en dat men er op dat moment nog
van uitgegaan was dat men door zou zakken tot een niveau van
500 miljoen of minder.61
Tot de verbetering van het economisch perspectief droeg ook
bij dat er eind december zekerheid kwam over de komst van vrij
omvangrijke Amerikaanse hulp. Na een lange periode van onzekerheid werd op 24 december bekend dat Nederland over de peri292
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ode juli 1951 tot juli 1952 mocht rekenen op een bedrag van 100
miljoen dollar.62 Zestien miljoen daarvan zouden in de vorm van
een lening beschikbaar komen. De rest mocht worden beschouwd
als een schenking. Gezien het herstel dat inmiddels was ingetreden werd dit bedrag door Hirschfeld als bijzonder tegemoetkomend beschouwd.63 Bij de oorspronkelijke aanvraag van 145 miljoen dollar was immers nog uitgegaan van een tekort op jaarbasis
van 200 miljoen dollar. Tot de verbetering van de situatie had ook
bijgedragen dat Hirschfeld tot het laatst toe weerstand was blijven
bieden aan de voortdurende pressie om de Nederlandse militaire
uitgaven op een hoger plan te brengen.64
Het feit dat Drees c.s. tegenover de binnenlandse bezuinigingsvoorstellen van Hirschfeld hun poot stijf konden houden, was dus
niet alleen het gevolg van een internationale hoogconjunctuur,
maar ironisch genoeg ook het resultaat van de onderhandelingscapaciteiten van Hirschfeld zelf.
In zekere zin zou Hirschfeld daarmee aan zijn eigen succes bezwijken. Wat was het geval? Oud-minister Steenberghe zette in de
tweede helft van 1951 zijn pogingen voort om binnen de kvp een
andere, meer vijandige houding tegenover de PvdA te bewerkstelligen. Hij had inmiddels een woordvoerder gevonden in de Nijmeegse hoogleraar F.J.F.M. Duynstee, die in de kolommen van de
katholieke krant De Maasbode de vermeende overheersing van de
Katholieke Arbeiders Beweging in de kvp aan de kaak stelde.65
Duynstee profileerde zich als een vertegenwoordiger van de katholieke middenstand. Ook een andere vriend van Hirschfeld, de
Tilburgse professor H.A. Kaag, rekende zich tot de groep-Steenberghe, die aanstuurde op een breuk met de sociaaldemocratie.
Vanuit de PvdA werd daar stelling tegen genomen door J.M. den
Uyl, op dat moment directeur van het wetenschappelijk bureau
van de PvdA. In een artikel onder de titel ‘Reveil van de behoudzucht’ hekelde hij de bezwaren die door de groep-Steenberghe
waren ingebracht tegen de inkomensnivellering.66 Dit partijpolitieke wapengekletter drong natuurlijk ook door tot de ministerraad en de rea. Hirschfeld werd geacht doof te zijn voor dergelijke schermutselingen, maar het was natuurlijk bekend dat hij
nauwe banden onderhield met de groep-Steenberghe. Volgens
E.H. van der Beugel zagen Hirschfeld en Steenberghe elkaar bijna wekelijks. Ook Woltersom zou veelvuldig bij dit beraad aanwe293
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zig zijn geweest. De overeenkomsten tussen Hirschfelds adviezen als regeringscommissaris en het economisch programma dat
de groep-Steenberghe uitdroeg waren heel opvallend.
Er dreigde een patstelling binnen de kvp, die werd doorbroken
door de verkiezingsuitslag van 25 juni, waarbij de PvdA tot veler
verrassing drie zetels won en de grootste partij werd. Het onverwachte verlies van de kvp, die twee zetels moest inleveren, werd
toegeschreven aan het optreden van de groep-Steenberghe. Het
was dus niet vreemd dat Romme er niet over peinsde een kabinet
zonder PvdA te vormen.67
De daaropvolgende kabinetsformatie zou een bijna complete
vernieuwing van de politieke top te zien geven. Lieftinck vertrok
naar het Internationaal Monetair Fonds. Van den Brink koos voor
het directeurschap van de Amsterdamsche Bank, Stikker werd
ambassadeur in Londen. Bij de installatie van het nieuwe kabinet
op 2 september zouden naast Drees, als minister-president, alleen Mansholt en Staf op hun post blijven.
Verder waren het bijna allemaal nieuwe gezichten. Belangrijke
nieuwelingen waren J. Zijlstra (arp) op Economische Zaken (dat
de arp nu toetrad was ook al een naoorlogs novum), J.M.A.H.
Luns en J.W. Beyen op Buitenlandse Zaken, en J. van de Kieft
(PvdA) op Financiën. Een belangrijk fenomeen was ook dat er
voor het eerst in de geschiedenis twee vakbondsvertegenwoordigers zitting namen in de regering: J.G. Suurhoff, tweede voorzitter van het nvv op Sociale Zaken, en De Bruyn, de voorzitter van
de Katholieke Arbeiders Beweging (kab), die het nog altijd onopgeloste probleem van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ter
hand zou moeten nemen.68 De kvp dreigde hier met het vertrek
van Van den Brink en de komst van Zijlstra buiten de rea te vallen. Er bleek haar veel aan gelegen in dit orgaan vertegenwoordigd te blijven. De benoeming van H.B.J. Witte op Wederopbouw
en Volkshuisvesting zou hier uitkomst brengen. Het kabinet als
geheel ging nu bestaan uit 5 leden van PvdA, 5 van de kvp, 2 van
de arp, 2 van de chu en 1 partijloze minister van Buitenlandse Zaken (Beyen).
Voor Hirschfeld waren deze kabinetsformatie, en de ‘ruk naar
links’ die deze aankondigde, aanleiding om aan zijn ontslagaanvrage, die hij al in mei had ingediend, vast te houden.69 Hij kon
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met opgeheven hoofd vertrekken, want zijn opdracht mocht als
voltooid worden beschouwd. De betalingsbalans was immers
weer in evenwicht. Bovendien was aan het Europees Herstelprogramma als zodanig een eind gekomen. De problemen waar Nederland nu nog mee worstelde waren van heel andere aard dan die
waarmee Hirschfeld zes jaar eerder bij zijn aantreden als regeringscommissaris was geconfronteerd. De economische onderhandelingen met de vs behoorden tot het verleden. Het zwaartepunt lag nu niet meer bij de buitenlandse politiek, maar bij de
binnenlandse.
Bovendien had Hirschfeld in Spierenburg een uitstekende opvolger gevonden – een opvolger die hem al vanaf zijn vertrek naar
Jakarta als Hoge Commissaris, in december 1949, vervangen had.
Sterker nog: Spierenburg had tijdens Hirschfelds afwezigheid en
ziekte de onderhandelingen over de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal gevoerd op een wijze die in de ogen van Hirschfeld
te veel in supranationale richting ging. En hoewel Hirschfeld na
zijn hartaanval weer volledig hersteld leek, was hij er toch niet in
geslaagd zijn dominante positie te hernemen. Daarvoor ontbrak
hem misschien wel de energie, maar daarvoor was ook het politieke speelveld te veel veranderd. Hirschfeld zou dat op het einde van
zijn loopbaan – toen hij zijn ontslag al had ingediend – nog ondervinden toen hij op 1 oktober 1952 in de rea zijn laatste beschouwing over de Nederlandse betalingsbalans hield. Wat hem nog
nooit overkomen was, overkwam hem nu: hij kreeg opdracht zijn
huiswerk over te maken. Bij de presentatie van de Nederlandse
betalingsbalans zou meer aandacht moeten worden geschonken
aan de ‘meer fundamentele materiële factoren’ en minder de nadruk moeten komen te liggen op de monetaire aspecten, aldus de
net aangetreden minister Zijlstra van ez.70 Voor Hirschfeld was
het bijzonder grievend om op die manier door een jonge minister
op zijn plaats gezet te worden. Het was duidelijk dat Zijlstra
Hirschfeld niet mocht.71
Na eenentwintig jaar als topambtenaar gewerkt te hebben, na
tien jaar de belangrijkste vertegenwoordiger van het Nederlands
belang te zijn geweest (eerst tegenover de Duitse bezetter, daarna
tegenover de Amerikanen en de grote Europese mogendheden en
ten slotte tegenover Indonesië), hield Hirschfeld de overheidsdienst voor gezien.
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12
Achttien commissariaten

Hirschfelds vertrek bij de overheid ging met bescheiden feestelijkheden gepaard. De regering verleende hem het grootkruis in
de Orde van Oranje Nassau. Clarence E. Hunter, hoofd van de
Amerikaanse missie voor Europese economische samenwerking,
organiseerde – samen met de Amerikaanse ambassadeur – ter gelegenheid van Hirschfelds afscheid een diner voor de leden van
het kabinet, de leden van de adviescommissie van de regeringscommissaris en voor ‘vooraanstaande Amerikaanse persoonlijkheden uit Parijs, Brussel en Den Haag’.1 Maar het kabinet deed
verder weinig en de kranten besteedden aan het vertrek van
Hirschfeld geen aandacht. Bij zijn eigen vertrek uit Den Haag, dat
veel meer aandacht trok, complimenteerde Hunter het Nederlandse volk ‘met zijn vaderlandsliefde, ijver en toewijding aan de
gemeenschappelijke zaak’, die Nederland in staat gesteld hebben
het economische en monetaire evenwicht te herstellen. Hij bracht
nogmaals dank aan Hirschfeld en Van der Beugel. De Times bevatte op die dag een hoofdartikel onder de kop ‘Holland baant de
weg’ en bracht daarin hulde aan het Nederlandse beleid.2 Buiten
Nederland was Hirschfeld nog steeds meer geëerd dan in eigen
land.
Het afscheid betekende voor Hirschfeld dat hij het nu wat rustiger aan kon doen. Hij had nu ook meer mogelijkheden om zich
in het bedrijfsleven te doen gelden. Toen hij regeringscommissaris werd was hij, in februari 1947, ook gevraagd commissaris bij
de Rotterdamsche Bank te worden. Dat het Hirschfeld toegestaan
werd zijn regeringscommissariaten te combineren met een commissariaat bij de Rotterdamsche Bank was tekenend voor zijn positie. In 1948 voegde hij daar nog een commissariaat bij de choco296
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lade- en biscuitfabriek Victoria uit Breda aan toe. Hij stond dan
wel niet boven de wet, maar had toch een uitzonderingspositie.
Hij was binnengehaald door zijn vriend H.L. Woltersom, die al
voor de oorlog directeur was van de Rotterdamsche Bank en deze
ook tijdens en na de oorlog met vaste hand leidde. Hirschfeld en
Woltersom hadden veel gemeen: ze waren beiden heerszuchtig,
werden in hun directe omgeving zeer gewaardeerd en bewonderd, maar in de publieke opinie hadden ze zich impopulair gemaakt door hun houding ten opzichte van de Duitse bezetter. Tijdens de bezetting was Woltersom voorzitter geweest van een
organisatie die het Nederlandse bedrijfsleven zou moeten ordenen. Deze Organisatie-Woltersom, waarvan de helft van de leden
lid was van de nsb of ermee sympathiseerde, kwam na de oorlog
in een kwalijke reuk te staan.3 Met de leden die niet aan de nsb gelieerd waren, onder wie K.P. van de Mandele (directeur van de
Rotterdamsche Bank en voorzitter van de Rotterdamse Kamer van
Koophandel) en B.J.M. van Spaendonck (secretaris van de Tilburgse Kamer van Koophandel en van het Katholieke Werkgeversverbond), onderhield Hirschfeld nauwe betrekkingen. Met Woltersom was Hirschfeld bevriend geraakt.
Woltersoms opvolger bij de Rotterdamsche Bank, dr. F. Karsten, meende dat Woltersom wel begreep dat hij door de nauwe
samenwerking met de bezettingsautoriteiten de verdenking van
collaboratie op zich zou kunnen laden. Bankier als hij was, zocht
hij een ‘legale basis’ in de instemming van de voorzitter van het
college van secretarissen-generaal, A.M. Snouck Hurgronje.
Waarom keerde Woltersom in de loop van de oorlog niet op zijn
schreden terug, ook al werd hij steeds verder op het pad van de
economische collaboratie voortgedreven? Karsten had daarover
ook nagedacht: ‘Koppigheid en geringe bereidheid om te erkennen dat hij überhaupt fouten kon maken, weerhielden hem van
zulk een stap. Daarbij kwam de overweging dat hij het beter kon
doen dan een of andere willekeurige nsb’er die in zijn plaats benoemd zou worden. Dit, gecombineerd met een zekere loyaliteit
tegenover zijn vriend Hans Hirschfeld, maakte dat hij tot het einde in functie bleef, ook toen al vele anderen elke samenwerking
met de Duitsers als onvaderlandslievend veroordeelden. Daarbij
waren zijn brutaliteit, zijn hardheid (ook voor zichzelf) en zijn
moed belangrijke factoren voor het vervullen van een op zichzelf
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steeds gevaarlijker taak. Consequent als hij was, redde hij mensen waar hij kon, maar hij trad, althans naar buiten toe, streng op
tegen elke vorm van verzet tegen de Duitsers, teneinde zijn positie niet te verzwakken. Zo weigerde hij bijv. in 1944 iedere financiële steun aan het Nationaal Steunfonds, dat was opgericht door
de broers Walraven en Gijs van Hall om het verzet te financieren,
op een moment dat de meeste banken daartoe wel bereid waren.’4
Hirschfeld en Woltersom hadden in hetzelfde schuitje gezeten.
Beide mannen waren wars van elke vorm van illegaal verzet tegen
de Duitsers geweest. Beiden werden mede daarom door sommigen gezien als economische collaborateurs. Net als Hirschfeld
had Woltersom al vóór de bevrijding zijn ontslag aangeboden,
maar dat werd, net als bij Hirschfeld, in verband met het voorgenomen onderzoek bij de zuivering geweigerd. Op basis van het
advies van de zuiveringscommissie-Fentener van Vlissingen verleenden de ministers van Handel en Nijverheid en van Financiën
Woltersom ongevraagd ontslag uit al zijn functies binnen de bedrijfsorganisaties. Hoewel erkend werd dat hij de economische
belangen van het Nederlandse volk zo goed mogelijk tegen de
aanslagen van de bezetter had verdedigd, werd anderzijds gesteld
dat hij van de hem toegevallen bevoegdheden ‘een zoo weinig met
het Nederlandsche volkskarakter te vereenigen gebruik’ had gemaakt dat hij op grond daarvan in zijn functies niet kon worden
gehandhaafd.5 Het onvrijwillige ontslag zou zijn carrière in het
bedrijfsleven niet schaden, maar hij zou er zijn hele leven verbitterd over blijven.
Net als Woltersom was Hirschfeld in hart en nieren een Rotterdamsche Bank-man. Hij was er zijn loopbaan in 1920 onder K.P.
van der Mandele begonnen. Hij was bovendien in de loop van zijn
ambtelijke carrière bevriend geraakt met J.W. Beyen, die al heel
jong directeur van de Rotterdamsche Bank was. Met Woltersom
had hij in de oorlog veel overleg gehad. De samenwerking tussen
de Organisatie-Woltersom en de ministeries van ez en Landbouw
liep uitstekend, dankzij het intensieve contact tussen Woltersom
en Hirschfeld. In de raad van commissarissen van de Rotterdamsche Bank voelde Hirschfeld zich helemaal thuis en zijn mening
werd er zeer serieus genomen.
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Maar zijn prestige in het bedrijfsleven reikte verder dan de commissarissenkamer van de Rotterdamsche Bank. Kort voor zijn terugtreden als regeringscommissaris had Hirschfeld een lezing
gegeven voor het bestuur van de Kamer van Koophandel in Hengelo en had daar de president-directeur van de N.V. Koninklijke
Nederlandsche Zoutindustrie (knz), ir. H.M. van Mourik Broekman, ontmoet. Het klikte meteen tussen de twee mannen en Van
Mourik Broekman vroeg aan Hirschfeld of hij adviseur wil worden van de raad van commissarissen. In april 1953 trad Hirschfeld
vervolgens toe tot de raad van commissarissen, waar hij een actieve rol ging spelen, wat ertoe leidde dat hij drie jaar later benoemd
werd tot president-commissaris. Hirschfeld kende de knz; in de
oorlog had hij intensief contact gehad met de vorige directeur, ir.
G. de Haas, over de zoutvoorziening van de bevolking. Van Mourik Broekman wilde de knz echter ombouwen van een zoutfabriek tot een chemisch concern. Precies in die tijd raakte de knz
betrokken bij de bouw van een sodafabriek in Delfzijl. De Nederlandse regering was een groot voorstander van een dergelijke sodafabriek en Hirschfeld had zich als regeringscommissaris voor
het Europese Herstelprogramma ook met dit project beziggehouden. Het bestuur van de knz was verdeeld. Men was bang de Belgische sodaproducent Solvay voor het hoofd te stoten door een sodafabriek in Nederland op te richten. Solvay zou terug kunnen
slaan door soda op de Nederlandse markt te dumpen. Van Mourik
Broekman was niettemin voorstander van een sodafabriek in
Delfzijl en vond in Hirschfeld een medestander. Bovendien kende Hirschfeld de internationale markt als geen ander, en hij had
ook in België groot gezag. Hirschfeld en van Mourik Broekman
deden de onderhandelingen met Solvay meestal samen. Hirschfeld was een reisgenoot met gevoel voor humor en met grote internationale ervaring.6 Er ontstond tussen van Mourik Broekman
en Hirschfeld een relatie die leek op die tussen een jongere en oudere broer.7 Uit de verslagen van de raad van commissarissen
blijkt bovendien dat Hirschfeld grote invloed had op de bedrijfsstrategie. Hij nam veelvuldig het woord en was dan zeer stellig in
zijn beweringen. In februari 1954 zei hij in de raad van commissarissen: ‘Alvorens te gaan onderhandelen moeten we onze positie opbouwen. Welke faciliteiten krijgen we van onze regering?
Belangrijke punten zijn: de lening, […] knowhow onafhankelijk
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van Solvay, wijziging winstverdeling, opheffing naastings-clausule van de kzn. Pas als we wat dit alles betreft sterk zijn, gaan we
praten met Solvay. We moeten de moed hebben ook door te gaan
als Solvay onredelijk is.’8 Uiteindelijk werd de sodafabriek in Delfzijl op 5 juni 1958 door koningin Juliana geopend. Hoewel Van
Mourik Broekman, als directeur van de kzn bij die feestelijke opening het woord voerde, was het succes mede te danken aan de president-commissaris. Hirschfeld kon in Delfzijl ook weer een oudmedewerker als lid van de raad van commissarissen van de N.V.
Koninklijke Nederlandse Soda-industrie (kns) begroeten. H.H.
Wemmers, die als directeur van het Rijkskolenbureau in 1946 het
adres van de 52 hoofdambtenaren aan de koningin, waarin
Hirschfeld tegen beschuldigingen van economische collaboratie
in bescherming genomen werd, mede had ondertekend, werd
president-commissaris van de kns, die de fabriek in Delfzijl zou
exploiteren. Wemmers was al in 1953 president-directeur van de
Staatsmijnen geworden. Ook was een andere adressant aanwezig:
ir. P.M. van Doormaal had het in 1946, als chef van de afdeling
Nijverheid, eveneens voor Hirschfeld opgenomen. Hij was in
Delfzijl aanwezig als lid van de raad van bestuur van de Ketjen
Zwavelzuur Fabrieken.9
Het ging de knz zeer voor de wind, en dat uitte zich in een hoge
beurskoers en een grote hoeveelheid liquide middelen. Hirschfeld en G.H. van Mourik Broekman wilden de hoge beurskoers en
de gevulde kas gebruiken om een groot chemisch bedrijf te stichten en slaagden erin om in korte tijd de Albatros Superfosfaatfabrieken over te nemen. Daarvoor had Hirschfeld toestemming
nodig van de minister van ez, J.W. de Pous, en van commissaris
H.H. Wemmers van de Staatsmijnen. De onderhandelingen, in
juni 1959, duurden nog geen drie weken en vonden plaats in het
grootste geheim. De raad van commissarissen werd niet ingelicht, hetgeen voor commissaris J.F.P. Schönfeld reden was om af
te treden. Twee jaar later slaagde Hirschfeld erin om met Ketjen
tot een fusie te komen. Op 8 juli 1961 berichtte Hirschfeld aan de
raad van commissarissen dat Hare Majesteit had toegestemd in
de oprichting van een nieuwe holding waarin, met behoud van
het predikaat ‘Koninklijke’ beide vennootschappen waren opgenomen: Koninklijke Zout Ketjen nv (kzk).10
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Hirschfelds bemoeienissen beperkten zich niet tot de chemische
industrie. Al op 26 mei 1952 was hij benoemd in de raad van commissarissen van Philips, op voorstel van P.F.S. Otten. Dat zou
men althans kunnen opmaken uit het handgeschreven briefje dat
hij naast de formele aanvaarding van zijn commissariaat op 28
mei aan Otten stuurde.
Waarde Frans,
Naast de officiële brief, die ik hierbij insluit, voel ik de behoefte je ook nog eens persoonlijk te schrijven hoezeer ik mij
verheug in de nieuwe samenwerking welke tussen ons is tot
stand gekomen, nu ik tot commissaris van de N.V. Philips’
Gloeilampenfabrieken ben benoemd. De wijze waarop je
mij hierbij tegemoet getreden bent, heeft diepe indruk op
mij gemaakt. Wil je je vrouw danken voor de hartelijke ontvangst die mij maandag te beurt viel.
Met vriendschappelijke groet, t.t. je Hans
Niet veel later, op 21 december 1952, schreef Hirschfeld aan Otten
opnieuw een kattebel:
Beste Frans,
[…] Intussen ontving ik het dubbelkop-scheerapparaat. Gaarne zou ik je daarvoor mijn hartelijke dank willen betuigen.
Het apparaat werkt m.i. perfect.
Hartelijke groet, je Hans.
En drie jaar later, in december 1955, schreef Hirschfeld aan Otten:
Amice,
Ik stel er nog bijzonder prijs op je te danken voor de omwisseling der televisie- en radioapparaten in de modernste uitvoering. Mijn zuster en ik zijn beiden enthousiast. De medewerking van de heer Sanders om alles goed te organiseren
heb ik bijzonder gewaardeerd. Met vriendelijke groeten verblijf ik als steeds, t.t. Hans
Een scheerapparaat en een televisietoestel waren overigens niet
het enige wat Hirschfeld voor zijn diensten ontving. In 1953 werd
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de tantièmeregeling voor commissarissen vastgesteld op 30.000
gulden.11 Dat Hirschfeld meer dan de andere commissarissen bij
de bedrijfsvoering betrokken was blijkt uit de notulen van de raad
van commissarissen van 3 maart 1955: ‘Thans komt in de bespreking het concept van het gedeelte van het jaarverslag 1954, dat
“Enkele aspecten van de Economische Toestand” betreft. Dr.
Hirschfeld is in de gelegenheid geweest van tevoren een bespreking met de steller van dit economisch gedeelte te hebben en
heeft hierop thans nog slechts enkele kleine amendementen.’
Frans Otten, zelf de schoonzoon van Anton Philips, haalde
met Hirschfeld iemand in huis met een grote kennis op het gebied van de economie en financiën, en, zoals hij later zelf
schreef, iemand met een ‘brede kijk op toestanden en menselijke verhoudingen en met zijn constructieve stijlvolle wijze van
het naar voren brengen van zijn mening’.12 Een groot stilist was
Otten niet, maar dat hij Hirschfeld hoog achtte, daarover kan
geen twijfel bestaan. Zijn benoeming bij Philips had Hirschfeld
zeker niet te danken aan het feit dat Hirschfeld als directeur-generaal van Handel en Nijverheid altijd een trouwe dienaar was
geweest van de belangen van Philips. Binnen Philips was er kritiek geweest op Handel en Nijverheid. En de bedrijfsjurist van
Philips, A.J. Guépin, die deze kritiek als eerste, in 1932, verwoord had, moest constateren dat Hirschfeld hierop geïrriteerd
reageerde.13 Ook in de oorlog was er wel eens wrijving en wrevel
geweest. Toen er begin mei 1943 een staking dreigde, werd de
directie, onder wie Frits Philips, gevangengenomen en werd een
aantal arbeiders op het fabrieksterrein gefusilleerd.14 Hoewel
directeur J. Haver Droeze Hirschfelds hulp had ingeroepen, had
deze ‘enkel zijn ergernis over ir. Otten gespuid, maar niets ondernomen’.15 Er waren dus momenten van wederzijdse irritatie
geweest, maar die hadden de waardering over en weer kennelijk
niet verminderd. Ook als commissaris was Hirschfeld geen dienaar van de familie Philips. Toen Frits Philips in 1961 voorgedragen werd als opvolger van Otten, stuitte dat op verzet van
Woltersom en Hirschfeld die er bij Theo Tromp op aandrongen
zelf het presidentschap op zich te nemen. In de ogen van Woltersom en Hirschfeld was Frits Philips te zeer betrokken bij de
Morele Herbewapening en zij vreesden dat hij ‘een coterie van
geestverwanten om zich zou verzamelen waardoor binnen de
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staf verdeeldheid zou kunnen ontstaan tussen voor- en tegenstanders’.16
Bij Unilever werd Hirschfeld in de Raad van Advies benoemd op
voorspraak van Paul Rijkens, die in Hirschfeld een groot atlanticus
zag en hem daarom, in 1954, ook voor de eerste Bilderbergconferentie uitnodigde. Op dat moment was Hirschfeld al commissaris
bij een tiental bedrijven. Naast de reeds genoemde waren dat de
Phs. van Ommeren’s Scheepvaart Maatschappij, de Holland-Amerika Lijn (hal), de Handelsvereniging Amsterdam (hva), de Koninklijke Java-China Paketvaart Lijn, de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij, de textielfabriek Spanjaard en de Chocoladefabriek
Victoria.17 Daarnaast werd hij president-commissaris van Purfina
Nederland en de Maatschappij tot Financiering en Verkoop van
Aardolie-producten. Maar zijn opmerkelijkste commissariaat was
misschien wel dat van de beleggingsmaatschappij Unitas, die het
vermogen van de families Van Beuningen en Fentener van Vlissingen beheerde. Tot 1950 werd Unitas bestuurd door Frits Fentener
van Vlissingen, die als president-directeur optrad, en door zijn
zoon Jan, die directeur was. Maar spanningen tussen de families
Van Vlissingen en Van Beuningen maakten dat dit overwicht van
de Van Vlissingens voor de familie Van Beuningen onaanvaardbaar werd. Beide mannen traden in november 1950 terug en werden president-commissaris respectievelijk commissaris van Unitas. Harry van Beuningen werd directeur.18 Maar daarmee was de
zaak niet opgelost. Bovendien droeg ook de Wet Toezicht Kredietwezen, die in januari 1952 tot stand kwam, ertoe bij dat de personele en financiële banden tussen Steenkolen Handels Vereniging
(shv) en Unitas niet langer gehandhaafd konden worden.19 De
commissie-Meijers – genoemd naar haar voorzitter, de beroemde
Leidse rechtsgeleerde E.M. Meijers –, die ingesteld was om de ondoorzichtige verbindingen tussen shv en Unitas te ontwarren, rapporteerde in 1953 en haar aanbevelingen dwongen de Van Vlissingens tot aftreden. De voortdurende conflicten tussen de twee
families leidden uiteindelijk tot het aantrekken van een buitenstaander die als vredestichter moest optreden. Dat was voor de Van
Vlissingens op zich al moeilijk te verteren, maar dat uitgerekend
Hirschfeld werd aangezocht als president-commissaris van Unitas
moet voor Frits van Vlissingen pijnlijk zijn geweest. Hirschfeld
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was immers vanaf 1931 zijn tegenspeler geweest op het terrein van
de betrekkingen met Duitsland. Het was een teken van Hirschfelds gezag als bankier dat Van Vlissingen zich bij Hirschfelds benoeming in 1954 moest neerleggen. Hirschfeld heeft zich, voor zover wij weten, van zijn taak als president-commissaris op zijn
gebruikelijke, zakelijke manier gekweten.20
Hoewel Hirschfeld dus van alle markten thuis was, richtte zijn bemoeienis zich vooral op de scheepvaart en de koloniale bedrijvigheid. Hirschfeld was als geen ander op de hoogte van de economische situatie in Indonesië. Hij was al in 1950, toen hij nog Hoge
Commissaris in Jakarta was, voorstander van een snelle overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Hij had nog steeds veel
goodwill bij de Indonesiërs en hij zou zich blijven inzetten voor de
overdracht van Nieuw-Guinea. Hij maakte ook deel uit van de
‘groep-Rijkens’, die vanuit het bedrijfsleven pressie uitoefende op
de Nederlandse regering, en in het bijzonder op de halsstarrige
minister van Buitenlandse Zaken, J. Luns, om Nieuw-Guinea los
te laten. Hij wilde echter niet in de openbaarheid treden, zo
schreef hij aan Paul Rijkens op kerstavond van 1956.21 Wel woonde hij soms de vergaderingen van de groep-Rijkens bij en gaf ook
ongevraagd advies. Zo schreef hij aan de secretaris van Rijkens
dat het initiatief van Willem Oltmans, die op eigen houtje Sukarno benaderd had, in regeringskringen tot ontstemming geleid
had.22 ‘Ik geloof dat het derhalve goed zal zijn, indien men bij een
ongezochte gelegenheid aan de regering zou kunnen doen weten
dat de groep die onder voorzitterschap van de heer Rijkens vergadert dit initiatief ook afkeurt.’23 Hirschfeld bleef wars van acties
die afbreuk deden aan het gezag van de regering.
Hirschfeld werd lid van de Raad van Toezicht bij de Herstelbank
en bleef zodoende invloed houden op de naoorlogse industriepolitiek. Hij droeg verantwoordelijkheid voor het beleid van president-directeur F. Posthuma, afkomstig van het ministerie van Financiën. Posthuma, schrijft Ariëtte Dekker in haar meeslepende
Verolme-biografie, ‘was de man die driehonderd miljoen kapitaal
beheerde die de staat samen met de grote banken had uitgetrokken voor de wederopbouw van het Nederlandse bedrijfsleven’.24
Men zou de Herstelbank het best kunnen betitelen als een door de
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overheid opgerichte industiebank, die ook kenmerken droeg van
het oude Crédit Mobilier uit de negentiende eeuw. Daarnaast was
Hirschfeld in 1955 ook commissaris bij de Nederlandsche Bank
geworden.25
In 1955 werd Hirschfeld benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur van het Reactor Centrum Nederland (rcn), dat in
Petten gevestigd werd. In dat bestuur speelde Hirschfeld een belangrijke rol als liaison tussen overheid en bedrijfsleven. Hij beschouwde dit voorzitterschap als een belangrijke mogelijkheid
om de samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven verdere vorm te geven. Bij de oprichting van het rcn vertelde
Hirschfeld nog een pikante anekdote. In antwoord op de minister
van ez die in zijn toespraak in de geschiedenis terugging tot het
jaar 1939 zei Hirschfeld: ‘De toenmalige minister van Economische Zaken, de heer Steenberghe, sprak mij voor de oorlog over
het bezoek dat Prof. de Haas bracht bij de Minister-President Colijn. Prof. de Haas wees op de wenselijkheid uraniumoxyde aan te
kopen om te voorkomen, dat dit in handen zou kunnen komen
van Duitsland. […] Op verzoek van de Nederlandse Regering hebben enige ondernemende mannen uit het bedrijfsleven gezorgd
voor de aankoop van het door Prof. De Haas bedoelde uranium; zij
hebben dit tevens door de bezettingsperiode heen voor de vijand
verborgen weten te houden. Voor zover mij bekend, dacht men in
1939 nog niet aan het practische gebruik van uranium voor de
energie-ontwikkeling.’26 Dit verhaal over de Leidse hoogleraar
W.E. de Haas is te vinden in het boek van J. Dankers en J. van der
Linden, Samensmeltend Glas.27 Het uranium was op verzoek van
Hirschfeld in 1939 door de Vereenigde Glasfabrieken gekocht,
waar het in 1943 bijna ontdekt werd toen twee opsporingsambtenaren van het Rijksbureau Verwerkende Industrie de boeken wilde controleren. Toen directeur Pijnacker van de Vereenigde Glasfabrieken dat weigerde, schakelden de opsporingsambtenaren de
politie in. Maar toen Pijnacker daarop zijn president-commissaris
Woltersom alarmeerde en deze Hirschfeld inschakelde, werd het
onderzoek afgelast en werd de zaak vervolgens geseponeerd.
Het stichtingsbestuur van het rcn te Petten bestond uit vertegenwoordigers van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der
Materie (fom), van de Keuring Electrotechnisch Materieel Arn305
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hem (kema) en van een aantal particuliere bedrijven die direct
participeerden in het rcn. De belangrijkste taak van het rcn was
het operationeel maken van een kernreactor die in de vs gekocht
was en die een centrale rol zou moeten spelen bij de introductie
van kernenergie in Nederland. Men was in die tijd bang voor een
tekort aan fossiele brandstof.28
Kort na zijn benoeming als voorzitter van het rcn overleed
Hirschfelds moeder Clara, die in alle stilte begraven werd. De
overlijdensadvertentie verscheen pas toen de begrafenis al achter
de rug was. Hans en Else woonden vanaf dat moment alleen op de
Benoordenhoutseweg. Hun oudere halfbroer Alfred, die ze sinds
zijn vertrek naar Argentinië niet meer gezien hadden, was in april
van datzelfde jaar in Buenos Aires overleden. De jongere broer,
Heino, woonde met zijn tweede vrouw in Deventer; ook die zagen
ze nu minder vaak. Maar vereenzamen deden Hans en Else beslist niet, want de verschillende functies van Hans brachten ook
veel sociale verplichtingen met zich mee. Else ging vaak mee als
Hirschfeld ergens ging dineren of aanwezig moest zijn bij een
feestelijke opening.
Zijn belangrijkste functie als bankier kreeg Hirschfeld in augustus 1960, toen hij Woltersom opvolgde als president-commissaris
van de Rotterdamsche Bank. Behalve met de overname van de Nationale Handelsbank in het begin van 1960, waarvan hij de auctor
intellectualis was,29 had Hirschfeld ook bemoeienis gehad met de
emissie van een obligatielening tot een bedrag van 30 miljoen gulden ten behoeve van Petrofina.30
Op 28 oktober stuurde Karsten aan de leden van de Raad van
Toezicht, waar Hirschfeld eveneens voorzitter van was, een lijst
met de commissariaten van Woltersom ‘waarover nog geen beslissing in positieve of negatieve zin is gevallen’.31 Het betrof de
commissariaten bij Philips, Unilever, de Holland-Amerika Lijn,
R.S. Stokvis & Zn., de Furness’ Scheepvaart- en Agentuur Mij., de
Vereenigde Glasfabrieken, Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken, L. Smith & Co’s Internationale Sleepdienst, de Nederlandsche Dow Maatschappij, de Westlandsche Hypotheekbank, P. de
Gruyter en Zoon, en de Rotterdamsche Scheepshypotheekbank.
Deze commissariaten werden voor het merendeel niet opnieuw
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vervuld, omdat in bijna alle genoemde bedrijven al een vertegenwoordiger van de Rotterdamsche Bank in de raad van commissarissen zitting had. Hirschfeld nam alleen het commissariaat van
de Vereenigde Glasfabrieken over.
Op diezelfde 28ste oktober 1960 schreef Hirschfeld een brief
aan Karsten waarin hij deze opmerkzaam maakte op een tv-forum
met ‘voornamelijk links georiënteerde personen over het vennootschapswezen en de commissarissen […]. Eén van de PvdAsprekers zei, dat er een vennootschap bestaat, die in haar winsten verliesrekening wel het dividend opneemt, maar men zoekt tevergeefs in die winst- en verliesrekening naar het bedrag van tantièmes voor directie en commissarissen. Intussen zei de spreker,
dat hij toen de statuten opgezocht heeft, en men zag toen op het
televisiescherm een passage uit Artikel 31 van de statuten van de
Rotterdamsche Bank, waaruit bleek hoe de winstverdeling voorgeschreven is. De spreker noemde toen het tantièmebedrag per
commissaris en per directielid.’ ‘Ik zou,’ schrijft Hirschfeld, ‘op
deze propagandistische uitzending niet zijn in gegaan, ware het
niet dat [de Rotterdamsche Bank] als slecht voorbeeld van publiciteit werd genoemd.’ Hirschfeld beschouwde ‘de campagne die gevoerd wordt als niet ongevaarlijk, vooral omdat men zonder schade te doen aan de vennootschapsbelangen hier en daar beslist
voor een betere publiciteit kan zorgen’.32
En in augustus 1961, kort voor zijn dood, schreef Hirschfeld
aan directeur H.N. Wakkie: ‘In de dagbladen lees ik, dat de Gemeente-Raden van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen in September een beslissing zullen nemen over deelneming in de op te
richten N.V. Benelux-Tunnel. […] Mij interesseert zeer te vernemen in hoeverre de Rotterdamsche Bank hiermede ook is gemoeid.’33 Per omgaande meldde Wakkie dat de Rotterdamsche
Bank inderdaad bij financiering van de Beneluxtunnel betrokken
was voor een bedrag van 100.000 gulden. Het was niet veel, maar
het zal het saint-simonistische hart van Hirschfeld goed gedaan
hebben.
De correspondentie van de president-commissaris beperkte zich
voor het overige grotendeels tot interne brandjes die geblust
moesten worden, bijvoorbeeld omdat er te Winschoten een procuratiehouder gefraudeerd had, of omdat de heer C.R. Drijver uit De
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Bilt niet tevreden was met de schaderegeling die het assurantiekantoor van de Rotterdamsche Bank hem aanbood na het afbranden van zijn boerderij in IJsbrechtum (Fr.). Deze Drijver bombardeerde de directie en de raad van commissarissen met brieven.
De directeur van de Amsterdamse vestiging van de Rotterdamsche Bank had bij het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht
een bouwaanvraag ingediend voor het bouwen van een eigen
huis, die maar niet afkwam. ‘De inwilliging van de bouwaanvraag
zou ik gaarne met nadruk willen ondersteunen, omdat de oplossing van het huisvestingsprobleem voor Mr. Roos, naar het oordeel van het College van Commissarissen van de Rotterdamsche
Bank, een urgente zaak is,’ schrijft Hirschfeld braaf aan het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht van Amsterdam.34
Het was een weinig inspirerende correspondentie die Hirschfeld moest voeren en hij was blij dat hij een maand op vakantie
kon. Hij scheef daarover aan Frits Karsten, met wie hij gaandeweg
op vertrouwelijke voet was komen te staan: ‘Hierbij deel ik je nog
mede, dat ik Zaterdagmorgen 2 September a.s. per vliegtuig vertrek naar Palma de Majorca. Ik logeer van 2 tot 24 September in
Hotel Bahia Palace. Eventuele correspondentie ware bij voorkeur
per luchtpost te verzenden. Op 25 September arriveer ik in Madrid, waar ik logeer in Palace Hotel. Op 30 September vertrek ik
uit Madrid per vliegtuig en arriveer ’s avonds op Schiphol. Waar
mijn huis tijdens de vacantie gesloten is wordt de post bij mij
thuis pas op Maandag 2 October bezorgd. Mocht je dringende
stukken willen zenden, die ik vóór de vergadering van 2 October
a.s. moet lezen, dan zou ik het op prijs stellen, indien je een weg
zoudt kunnen vinden om die op Zondag 1 October a.s. bij mij
thuis te laten bezorgen.’
In diezelfde brief laat Hirschfeld Karsten ‘vertrouwelijk’ weten
dat hij een bespreking gehad had met de directie van de Nederlandsche Bank ‘over de vraag of Commissarissen van De Nederlandsche Bank een externe accountant zullen aanstellen. Aanwezig waren ook Steenberghe als President-Commissaris en G. de
Gruyter als commissaris. Holtrop voelde niet veel voor een externe accountant. Steenberghe, de Gruyter en ik waren daar wel voor
[…]. Na deze bijeenkomst raadpleegde ik nog enige Jaarverslagen
die ik thuis heb. Daarbij bleek mij dat de Balans van de Deutsche
Bundesbank door een externe accountant is ondertekend. Voorts
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bleek mij dat de Balans van de Deutsche Bank ook door een externe accountant is ondertekend.’35 De inbreng van Hirschfeld heeft,
ondanks het verzet van Holtrop, effect gehad. Vanaf 1962 worden
de boeken van dnb gecontroleerd door een externe accountant.
Zijn laatste brief voor de vakantie die hij met Else op Mallorca
door zou brengen, betrof het gedenkboek dat prof. dr. I.J. Brugmans ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Rotterdamsche Bank zou schrijven. ‘Wij menen,’ schrijft Hirschfeld, ‘te
moeten afzien van het traditionele gedenkboek dat een min of
meer chronologische beschrijving geeft van de geschiedenis van
de betreffende vennootschap. Onze gedachten gaan uit naar een
beschrijving van de oprichtingsperiode van de Rotterdamsche
Bank en van de Nationale Handelsbank, gerangschikt om het tijdvak 1863.’36 Het lijdt geen twijfel dat deze gedachten van Hirschfeld zelf afkomstig waren. Zijn belangstelling voor het ontstaan
van het moderne bankwezen in Nederland, die hem er veertig jaar
eerder toe bracht om op dat onderwerp te promoveren, was nog
springlevend. Prof. Brugmans werd een honorarium van 20.000
gulden in het vooruitzicht gesteld voor het gedenkboek, dat hij op
1 maart 1963 moet afleveren. Hirschfeld zou dat niet meer meemaken.37
Bij terugkeer uit Spanje lag er een lange brief van Frits Karsten op
de deurmat, die begint met een: ‘Welkom thuis na een vakantie
die, naar ik hoop, je de welverdiende rust heeft gegeven na een
jaar van hard werken.’
In zeven pagina’s behandelde Karsten uitvoerig de moeilijkheden rond de overname van de Nationale Handelsbank (nhb), die
tot 1950 Nederlandsch-Indische Handelsbank heette en die begin
1961 was overgenomen. Van die overname was Hirschfeld de auctor intellectualis geweest en Karsten de uitvoerder. Hij schreef aan
Hirschfeld: ‘Wij hebben de balans en winst- en verliesrekening
van de N.H.B. geheel laten opstellen op de wijze zoals dit bij de
R.B. gebruikelijk is. Je kunt het beste deze stukken inzien tijdens
het boekenonderzoek. Ik vind het een beetje riskant om deze cijfers zonder meer bij je op de mat te gooien.’
Het directielid G.A. Dunlop van de nhb was dwars gaan liggen
bij het regelen van bepaalde pensioenkwesties. ‘Zoals je weet
moest Dunlop nog aftreden als bestuurslid van het oude pen309
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sioenfonds. […] Mijn positie is steeds geweest Dunlop te isoleren
en dan hooguit over een of ander essentieel punt met hem te strijden tot het bittere eind. Dat essentiële punt was dat ik niet wilde,
dat hij Sinterklaas ging spelen voor de oude mensen van de
N.H.B., omdat wij dan later een soortgelijke cadeauregen zouden
moeten uitstorten over diegenen, die niet hadden meegeprofiteerd.’38
Verder was er over de overname van de nhb niet veel te zeggen,
meende Karsten, behalve over de overname van de verzekeringsmaatschappij Brandaris. ‘Dit is wel het schoolvoorbeeld van een
geval waar alle fouten gemaakt zijn, die maar konden worden gemaakt en waarbij wij én geld, én naam én zaak kwijt zijn. Wij hadden hier ons instinct moeten volgen en hadden in april, toen wij
de eerste moeilijkheden hoorden, er bovenop moeten gaan zitten.
[…] Grotendeels geleid door het feit dat wij als R.B. niet met Rotterdamse methoden in Amsterdam op de tafel wilden slaan, hebben wij ons toen neergelegd bij het standpunt van Van Sandick,
dat Bronsing werkelijk wel goed was om deze stal op te ruimen.’39
A.F. Bronsing was directeur van de Amsterdamse scheepvaartmaatschappij ‘Nederland’, president-commissaris van Bronswerk
en commissaris bij de Hoogovens.
Wat was het geval? Brandaris was in de oorlog opgericht door
enkele grote scheepvaartmaatschappijen en banken uit Amsterdam. Aan het einde van de jaren vijftig was Brandaris was in financiële moeilijkheden geraakt en vervolgens door de Rotterdamsche Bank overgenomen. Daarbij waren van de zijde van de
Rotterdamsche Bank de problemen bij Brandaris onderschat.
A.F. Bronsing kon geen orde op zaken stellen en het bedrijf moest
ten slotte worden geliquideerd.
Karsten eindigde met een al evenmin prettige mededeling:
‘Het geval Drijver drijft rustig voort. Daarbij wordt hij natuurlijk
sterk aangemoedigd door het geval Brandaris. Ook hier is iets gebeurd dat niet had moeten gebeuren. Drijver is nl. als aandeelhouder verschenen op een vergadering van Tels en heeft daar Plantenga om een onderhoud gevraagd. Plantenga geeft achteraf toe, dat
hij beter dat onderhoud had kunnen vermijden daar hij veel te
weinig op de hoogte was van de gang van zaken. Hij heeft een
beetje getracht met bonhomie Drijver tot bedaren te brengen. Iets
wat in een gesprek met de man wel lukt maar dit soort types komt
er toch altijd weer op terug.’40
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En zo zat Hirschfeld onmiddellijk na terugkeer midden in geruzie en gedoe over onbeduidende details, iets waar hij een grondige hekel aan had. De man van de grote lijnen kon hier geen grote lijn in ontdekken, behalve die van gechicaneer over kleinzielig
eigenbelang. Dat was nu wel het laatste waar Hirschfeld op zat te
wachten.
Een paar dagen na de vergadering van commissarissen lag er
alweer een brief van Drijver aan de commissarissen en directie
van de Rotterdamsche Bank. Drijver was woedend omdat de bank
een advocaat in de arm genomen had. Maar hij was vol goede
moed: ‘Gedurende mijn veeljarige bankervaring heb ik slechts
sporadisch ’n jurist ontmoet, die zo verstandig is geen ambities te
toonen voor de behandeling van een hopelooze zaak […]. De oorzaak zal m.i. wel daarin bestaan dat alle opdrachten een honorarium opleveren.’ En de heer Drijver vervolgt: ‘Door de gepleegde
fraudes bij de […] Brandaris in men er eindelijk toe overgegaan
van Regeeringswege toezicht is het leven te roepen door de instelling van een wettelijke instantie betreffende het Schadeverzekeringsbedrijf. Men dempt veelal de put, als het kalf verdronken is,
hetgeen voor mij echter geen bezwaar is. Ik heb zeer lang geduld
geoefend en zal deze eigenschap blijven toepassen. Straks zal ik
mijn klacht indienen, zoodra de betreffende Wet is aangenomen
en van kracht wordt.’41
Hirschfeld kon er, anders dan Karsten, de humor niet van inzien. Terzelfder tijd moest hij zich ook met de genoemde pensioenkwestie bezighouden. Zijn laatst bewaard gebleven brief als
president-commissaris gaat over de drukproeven van de jaarverslagen van de Pensioenfondsen i, ii, en iii: ‘Ik deel U hierbij
mede, dat deze verslagen mij geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen.’42
Twee weken later overleed Hirschfeld als gevolg van een hartstilstand. In de nacht van 1 november kreeg hij een lichte hartaanval,
die zich aanvankelijk niet ernstig liet aanzien. Het eerste cardiogram was goed, maar de huisarts en de hartspecialist die geraadpleegd werden, achtten uit zekerheid behandeling alsof het
een trombose was aangewezen (bloedverdunnende middelen).
Blijkbaar heeft dit toch niet geholpen, want in de nacht van zaterdag 4 november overleed hij. ‘Het einde is rustig verlopen,’ zo liet
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Else Theo Tromp van Philips weten.43
Het nieuws werd, op zijn uitdrukkelijk verzoek, pas na de begrafenis bekendgemaakt. In geen enkel dagblad werd aanvankelijk aandacht besteed aan het heengaan van Hirschfeld. Alleen het
Rotterdams Nieuwsblad besteedde aandacht aan zijn begrafenis:
Op ‘Oud Eik en Duinen’ in Den Haag heeft dinsdag, zoals
reeds kort gemeld, de teraardebestelling plaats gehad van ’t
stoffelijk overschot van Dr. H.M.Hirschfeld. In de aula, waar
de organist allereerst een fragment uit de 5e Symfonie van
Dvorak vertolkte, werd namens de vele vrienden van de ontslapene het woord gevoerd door de oud-minister van Economische Zaken, mr. M.P.L. Steenberghe.
De heer Steenberghe wilde niet spreken over de grote capaciteiten, het intellect en de toewijding voor het werk van Dr.
Hirschfeld maar wél over diens karakter, dat zich vooral toespitste in trouw aan zijn familie, aan zijn vrienden, aan zijn
vaderland en aan het Vorstenhuis. ‘Deze trouw’ – aldus spreker – ‘heb je onder de moeilijkste omstandigheden – in de
oorlogsjaren – voortgezet. Ook toen ben je met je helder verstand en je psychologisch inzicht op je post gebleven en heb
je enorme catastrophen voor ons land voorkomen. Die
trouw, vooral in die tijd, was alleen te verklaren uit de liefde
die je voor iedereen aan de dag legde. Onder uiterst moeilijke omstandigheden heb je vaak veel voor ons gedaan. Nooit
was je iets te veel.’ De organist bracht vervolgens het Largo
van Händel ten gehore, waarna de met talrijke kransen en
bloemstukken bedekte baar onder de tonen van het Slotkoor
uit de Mattheus Passion van Bach werd uitgedragen.44
De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door de minister
van Buitenlandse Zaken mr. J.M.A.H. Luns, de oud-ministers mr.
dr. L.N. Deckers, en prof. dr. ir. H.C.J.H. Gelissen, de oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken drs. E.H. van der Beugel, directeur van de klm, de oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer, dr. P.
Rijkens, mr. P.A. Blaisse en dr. M. Weisglas. Aan het graf dankte
Heino Hirschfeld voor de betoonde belangstelling.45 Toch ontbraken ook veel vrienden en zakenrelaties. Van Mourik Broekman
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was bijvoorbeeld niet gekomen, omdat Else Hirschfeld dit had gevraagd.46 Else wilde de plechtigheid zo intiem mogelijk houden.
Het In Memoriam van mr. M.P.L. Steenberghe dat in Elseviers
Weekblad verscheen, was een vervolg op zijn toespraak op ‘Oude
Eik en Duinen’. Steenberghe schreef: ‘Zijn grootste verdienste
heeft hij ongetwijfeld onder de oorlog verworven. Persoonlijk heb
ik deze periode niet meegemaakt, daar ik als lid van de regering
naar Engeland moest gaan. […] Wat mij, bij mijn terugkomst, het
meest trof, was dat Hirschfeld, die toen van alle zijden werd bestreden en zelfs door mensen die beter wisten, ja wier leven hij
had gered, werd bestreden, geen enkele bitterheid toonde.’47
Dat laatste was misschien overdreven. Wij weten dat Hirschfeld toen hij zich in 1947 op de sociëteit ‘De Harmonie’ in Batavia
bedronk eenieder die het maar horen wilde liet weten dat hij
Schermerhorn nooit vergeven zou dat hij hem geen eervol ontslag
gegund had op eigen verzoek. Maar dat Hirschfeld zijn gevoelens
meestentijds goed in bedwang had, daarover bestaat geen enkele
twijfel.
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Epiloog

De loopbaan van Hans Max Hirschfeld werd gekenmerkt door
snelle wisselingen in carrièreperspectief. Tot 1930 leek alles erop
te wijzen dat Hirschfeld een mooie loopbaan in het bankwezen tegemoet ging. Vanaf zijn eenentwintigste tot zijn zesentwintigste
was Hirschfeld verbonden geweest aan de Rotterdamsche Bankvereeniging; vervolgens was hij tot zijn eenendertigste hoofd Economische Statistiek van de Javasche Bank. Het verzoek van minister Verschuur om directeur-generaal van Handel en Nijverheid te
worden, was voor hem persoonlijk misschien een verrassing,
maar het kwam, gezien de uitstekende indruk die Hirschfeld op
de president van de Javasche Bank, L.J.A. Trip, gemaakt had, niet
uit de lucht vallen. Voor de eenendertigjarige Hirschfeld was het
een aanbod dat hij niet kon afslaan. Bovendien was de overstap
van het bankwezen naar de overheid in die tijd niet zo groot als
thans. Bankiers, reders en internationale handelaren speelden
een belangrijke rol in de uitvoering van de Nederlandse handelspolitiek. Verschuur had Hirschfeld juist aangetrokken om vanuit
Economische Zaken enig tegenwicht te bieden aan mensen als
Ernst Heldring, Frits Fentener van Vlissingen of K.P. van der
Mandele.
Zijn aanblijven als waarnemend secretaris-generaal onder
Duitse bezetting was een logisch gevolg van de Aanwijzingen betreffende de houding aan te nemen door de bestuursorganen van het
rijk […] in geval van een vijandelijke inval, die door de Nederlandse
regering al in mei 1937 waren opgesteld. Het bijzondere voor
Hirschfeld was veeleer dat hij, vanwege zijn joodse afkomst, niet
de meest aangewezen persoon leek om aan te blijven. Hijzelf zag
dat niet zo, omdat hij zichzelf niet als jood beschouwde en zijn di315
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recte collega’s deelden die zienswijze. Alleen zijn vader was immers joods, zijn moeder was dat niet. Hij bleef als enige secretaris-generaal tot het einde van de oorlog op zijn post.
In 1945, nadat hij als enige secretaris-generaal de gehele bezettingstijd aangebleven was, lijkt Hirschfelds rol uitgespeeld. In een
land dat met een schone lei wilde beginnen leek voortzetting van
de ambtelijke carrière van een man die door velen als een collaborateur beschouwd werd uitgesloten. Het had niet veel gescheeld of
hij was na de oorlog ontslagen zonder de gebruikelijke dankzegging voor bewezen diensten. Maar Hirschfeld ontsnapte als Houdini aan de zuivering en zou als regeringscommissaris in algemene dienst opnieuw grote invloed hebben op het buitenlandse
beleid van Nederland. Hij bepaalde in de periode 1947-1950 niet alleen het Europabeleid van Nederland, maar gaf ook vorm aan het
Europese Herstelprogramma. Hirschfeld werd de man van het
Marshallplan. Het Algemeen Handelsblad schreef na zijn overlijden: ‘Dat ons land van die genereuze Amerikaanse hulp zoveel
heeft geprofiteerd is niet in de laatste plaats te danken aan het feit
dat bij de moeizame onderhandelingen te Parijs over de verdeling
van die hulp, Hirschfeld de Nederlandse belangen behartigde.’1
Maar Hirschfeld voerde namens Nederland ook de financieeleconomische onderhandelingen met Indonesië en was daarin buitengewoon succesvol. In oktober 1949, toen die onderhandelingen
begonnen, schreef Elsevier in een redactioneel commentaar: ‘Men
weet dat wij in Nederland op het gebied van financiën en economie
er een éminence grise op na houden in de vorm van dr. H.M.
Hirschfeld. Nu zijn wij wars van romantiek in de politiek, maar wij
moeten toch zeggen, dat het vermoedelijk eerst latere historici beschoren zal zijn om eens uit de doeken te doen welk een uitermate
belangrijke rol in het voor-oorlogse, het oorlogse en het na-oorlogse Nederland de heer Hirschfeld heeft gespeeld.’2
Vervolgens werd hij in 1950 de eerste Hoge Commissaris in Jakarta, een bij uitstek politieke functie, waarvoor destijds alleen de
meest vooraanstaande politici en diplomaten in aanmerking kwamen. Zelfs de voormalige verzetskrant Het Parool sprak bij die benoeming van een ‘bekroning van een schitterende loopbaan’.3
Ten slotte zou hij, nadat hij in 1952 de overheidsdienst verlaten
had, nog bijna tien jaar een hoofdrol in het Nederlandse bedrijfsleven spelen.
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Ook al moet Hirschfeld worden beschouwd als de machtigste
ambtenaar die Nederland ooit heeft gehad, veel bekendheid heeft
hij nooit genoten. Hij speelde zijn rol grotendeels achter de schermen, maar niet omdat zijn handelingen het felle licht van de
openbaarheid niet zouden kunnen verdragen, zoals Van der Zwan
suggereert. Hirschfeld had een afkeer van publiciteit, omdat hij
daar het rationele debat miste dat aan de besluitvorming vooraf
zou moeten gaan. Hij verkeerde graag onder deskundigen, en dan
het liefst diegenen die hij zelf had uitgezocht. Hij was een man
van de grote lijnen, maar ook een pragmatische technocraat. Hij
was voor al zijn ministers een loyale en vooruitziende adviseur.
Dat gold voor de oorlog voor Verschuur, Steenberghe en Gelissen
en na de oorlog voor Van Boetzelaer, Stikker, Huysmans en Van
den Brink, maar ook voor Beel en Drees.
Dat Hirschfeld vervolgens, na zijn vertrek uit de overheidsdienst, weer een rol zou gaan spelen in het bedrijfsleven, lag gezien zijn positie en de toenmalige verhouding tussen overheid en
bedrijfsleven voor de hand. Dat hij uiteindelijk achttien commissariaten zou verzamelen tekent de tomeloze energie die hem uiteindelijk noodlottig zou worden.
Vanaf december 1931 was Hirschfeld de hoogste ambtenaar op
Economische Zaken. Kort nadat hij was aangetreden wist minister Verschuur de handelspolitiek van Buitenlandse Zaken naar
Economische Zaken over te hevelen. Veel van de nieuwe mensen
die bij Handel en Nijverheid aangesteld werden, waren net afgestudeerd aan de Handelshogeschool van Rotterdam of hadden
hun opleiding aan de Katholieke Universiteit Tilburg genoten.
Wij moeten vaststellen dat Hirschfeld in de opdracht die hij in
1931 bij zijn aantreden als directeur-generaal van Handel en Nijverheid kreeg, namelijk het opbouwen van een professioneel
ambtenarenapparaat en het ontwikkelen van een economisch beleid op wetenschappelijke grondslag, voor een groot deel geslaagd
is. Hirschfeld wist een aantal veelbelovende en wetenschappelijk
geschoolde medewerkers aan te trekken. De afdeling Handel en
Nijverheid werd onder zijn leiding een efficiënte en wendbare organisatie, waarin moderne economische inzichten de boventoon
voerden. Hirschfelds personeelsbeleid trok op de andere ministeries de aandacht, getuige de grappen die daarover gemaakt wer317
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den: ‘Heb je gezien dat op de afdeling van Hirschfeld de vlag uithangt? Er is weer een referendaris meerderjarig geworden.’4 Moderne zakelijkheid – zo kan het beleid van Hirschfeld in die tijd
het best getypeerd worden. Aan de ouderwetse parafencultuur
had hij een broertje dood. Hij eiste van zijn medewerkers een absolute loyaliteit, maar gaf ze vervolgens een zeer grote mate van
vrijheid om de zaken naar eigen inzichten af te handelen.
Hoewel hij na de oorlog verbonden was met de groep-Steenberghe, die opereerde op de rechtervleugel van de kvp, was
Hirschfeld zelf partijloos en selecteerde hij zijn medewerkers beslist niet op hun politieke kleur. Zij moesten, onder hoge druk,
soms dagen en nachten achtereen kunnen werken. Ze moesten
het Nederlandse belang altijd voor ogen hebben en hun chef nooit
voor de voeten lopen tijdens onderhandelingen met andere landen. Maar dat betekende niet dat hij ‘afwijkende meningen’ niet
duldde. Integendeel, aan jaknikkers had Hirschfeld een hekel. Hij
werkte het liefst met eigenzinnige mensen die zelf hun weg
moesten zien te vinden in het labyrint van de internationale handelspolitiek. Na de oorlog werden al zijn medewerkers geroepen
tot hoge posten, zonder dat Hirschfeld zich daar bijzonder voor
heeft ingespannen. Zijn aanbeveling was meestal voldoende.
Hirschfeld wist van het ‘snoepwinkeltje’ dat Economische Zaken
in 1930 nog was een machtig departement te maken dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op het terrein van de handelsbetrekkingen steeds meer overvleugelde. De werkelijke tegenspeler
van ez werd in de loop van de tijd het ministerie van Financiën,
waar de verschillende thesauriers-generaal veelal samen met
Hirschfeld het beleid uitstippelden. Hij ontwikkelde zich tot de
ongekroonde koning van de bilaterale handelsverdragen die na
het ineenstorten van het internationale vrijhandelsstelsel steeds
belangrijker werden.
Daarom kon Hirschfeld van zijn aan het saint-simonisme ontleende ideeën aanvankelijk maar weinig in praktijk brengen. Op
het moment van zijn aanstelling brak de economische crisis uit
en werd hij gedwongen om een groot deel van zijn tijd te besteden
aan bilaterale onderhandelingen, vooral met Duitsland, over
steeds maar nieuwe handelsakkoorden. In die onderhandelingen
met Duitsland was hij voortdurend in het defensief. Van een coherente industriepolitiek kwam onder die omstandigheden weinig
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terecht. Zo was hij wel de hoogste ambtenaar op ez geworden,
maar zijn machtsbereik werd door de Duitsers stelselmatig ingeperkt.
Dat gold nog in veel sterkere mate voor zijn functioneren tijdens
de Duitse bezetting, toen hij slechts aanbleef om erger te voorkomen. Hij was gedwongen om zich – weliswaar onder protest –
neer te leggen bij tal van maatregelen van de bezettingsautoriteiten die niet in het belang waren van de Nederlandse bevolking. De
enige industriepolitiek die Hirschfeld kon voeren was het zoveel
mogelijk draaiende houden van het productieapparaat, door ook
opdrachten toe te staan ten behoeve van de Duitse Wehrmacht.
Zijn vijanden beschouwden hem als een economisch collaborateur.
Hirschfeld moest bijna geheel op eigen kompas varen en kon
alleen zijn naaste collega’s die hij geheel meende te kunnen vertrouwen om advies vragen. Dat waren in die tijd vooral Trip en
Snouck Hurgronje. Verder steunde hij op adviezen van jhr.
A.C.D. de Graeff en van J.P. graaf van Limburg Stirum, die hij nog
uit Indië en Berlijn kende en met wie hij bevriend was gebleven.
In de loop van de bezettingstijd ontwikkelden zich twee volstrekt verschillende perspectieven op de legitimiteit van samenwerking met de Duitsers. Het eerste perspectief was dat van de
ambtenaren die in Nederland op hun post bleven. Zij richtten zich
in het bijzonder op het beschermen van de Nederlandse bevolking. Ze meenden dat het maatschappelijk leven intact moest blijven en steunden in zeer sterke mate op de Aanwijzingen die de regering in 1937 al geschreven had. Hirschfeld was de meest
welbespraakte en krachtige woordvoerder van dat perspectief en
kreeg daarom ook al spoedig de leiding over het onthoofde Nederlandse bestuursapparaat. Hirschfeld heeft zijn functie vervuld op
aanwijzing van de Nederlandse regering en op uitdrukkelijk verzoek van generaal Winkelman.5 Hij achtte zich in algemene zin
gebonden aan de genoemde Aanwijzingen en de daarin geformuleerde afwijzing van het gewapende verzet. Dat zou tijdens de bezetting leiden tot een sterke verwijdering tussen de secretarissengeneraal en het ondergrondse verzet. Na de oorlog werd vanuit dat
perspectief ook de bijzondere rechtspleging van Nederlanders die
met de Duitse bezetter hadden samengewerkt door sommigen
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veroordeeld. Dat gebeurde onder meer door het Landelijk Comité
voor Rechtszekerheid, waarin de kvp’er L.G. Kortenhorst een centrale rol speelde. Het was dezelfde Kortenhorst die zich in 1935 als
Tweede Kamerlid zeer kritisch over het naziregime had uitgelaten, vlak voordat hij als lid van de Nederlandse handelsdelegatie
naar Berlijn zou reizen. Zijn verklaring dat Duitsland geen rechtsstaat meer was had in Duitse regeringskringen zo veel wrevel gewekt dat Hirschfeld als delegatieleider geen andere oplossing gezien had dan hem discreet uit de handelsdelegatie terug te
trekken. Dat mislukte faliekant, zoals we in hoofdstuk 3 hebben
gezien. Vlak voor de bevrijding schreef Kortenhorst, nog onder
schuilnaam, een brochure getiteld Nota inzake samenwerking met
de vijand, die na de bevrijding opnieuw gedrukt werd, maar nu onder de titel Was samenwerking met de vijand geoorloofd? Die vraag
werd door Kortenhorst bevestigend beantwoord, opnieuw met
verwijzing naar de Aanwijzingen uit 1937.6 Economische en bestuurlijke samenwerking was nodig geweest om nog grotere chaos en ellende te voorkomen.
Het tweede perspectief was dat van het ondergrondse verzet, dat
zich in het bijzonder – zo niet uitsluitend – richtte op strijd tegen
de bezetter en het ondersteunen van ondergedoken Nederlanders. Vanuit dat perspectief was het belang van de Nederlandse
bevolking vooral daarin gelegen dat zij het vreemde juk zou moeten afwerpen. Het ondergrondse verzet kon zich vanzelfsprekend
niet vinden in de Aanwijzingen uit 1937, maar oordeelde op basis
van de tegenstelling tussen collaboratie en verzet, die in de volksmond werd uitgedrukt in de termen ‘fout’ en ‘goed’. H.M. van
Randwijk, een van de leiders van het ondergrondse verzet, gaf na
de oorlog de volgende invulling aan de begrippen ‘goed’ en ‘fout’:
‘Goed was eenieder die men vertrouwen kon, ieder die men deelgenoot kon maken van de geheimen van het ondergrondse en bovengrondse verzet, met wie men over de BBC en Radio Oranje
vrijuit kon spreken. Fout was iedereen van wie men zoiets niet
met honderd procent zekerheid kon zeggen.’7 In déze zin opgevat
was Hirschfeld zeker ‘goed’, want hij sprak vrijuit met mensen die
hij vertrouwen kon en luisterde naar de bbc en naar Radio Oranje. Er zijn geen gevallen bekend waarbij Hirschfeld mensen van
het ondergrondse verzet verraden heeft. Sterker: van zijn collega
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Louwes wist hij dat deze contacten onderhield met het ondergrondse verzet, en toch verdedigde hij hem door dik en dun tegenover de Duitsers.
Van Randwijk meende niettemin dat Frederiks, Schrieke en
Hirschfeld met hun oproep uit 1941, waarin zij wezen op het ongeoorloofde karakter van gewelddadig verzet tegen de Duitse bezetting, steunden op een formele en daarmee onjuiste interpretatie van de Aanwijzingen. De aanval van de Duitsers was
volgens Van Randwijk meer dan een militaire aanval; het was
‘een revolutie, een aanval op de democratie, op de maatschappij,
ja op de individuele gezindheid van de burgers’.8 Daardoor waren de Aanwijzigen verouderd. De nationaalsocialisten zelf hadden in 1943 bovendien een ‘totale oorlog’ ontketend, en onder
die omstandigheden was ook van Nederlandse kant ‘alles geoorloofd wat de overwinning dient’.9 Maar Hirschfeld was er niet
van overtuigd dat gewapend verzet de overwinning diende. Totale oorlog betekende in zijn ogen de totale ondergang van het Nederlandse volk.
Hirschfeld meende door op zijn post te blijven en met de bezettingsautoriteiten samen te werken de Nederlandse bevolking van
een dreigende hongersnood te kunnen redden. We hebben laten
zien dat hij daarin tot op grote hoogte gelijk had. Toch kan men
Hirschfeld wel verwijten dat hij, samen met de andere secretarissen-generaal en de burgemeesters in oorlogstijd, geen collectieve
strategie tegen de bezetter ontwikkelde. ‘De zorg om het dagelijkse werd de vijand van de zorg voor het principiële,’ schrijft Peter
Romijn in zijn studie over burgemeesters in oorlogstijd.10 Een
soortgelijk oordeel velt ook Hirschfelds oud-collega L.A. Ries in
een brief aan zijn advocaat en vriend H.J. Bouman naar aanleiding van de zeer kritische bespreking van Hirschfelds Herinneringen uit de bezettingstijd door J.B. Charles.11 Ries schreef aan Bouman over Hirschfeld: ‘Hy heeft een enorme horse sense en is een
onphilosofies pragmaticus, hetgeen er altyd toe leidt, dat later, als
alles voorby is, de flinke principiëlen hem te pakken krygen.’12
Een nog veel harder oordeel velde jhr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal, de in april 1941 ontslagen commissaris van de koningin
in de provincie Utrecht, die in 1943, op verzoek van de regering in
Londen, een rapport schreef over de toepassing van de Aanwijzin321
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gen. Hirschfeld werd daarin omschreven als ‘een mysterieuze figuur’ en als ‘een opportunist van de eerste rang’.13
Hirschfeld heeft zich niet ingezet om het wegvoeren van de joodse Nederlanders te voorkomen. Hij beperkte zich tot ‘protesten’
bij de bezettingsautoriteiten, voor zover het maatregelen betrof
die op het terrein van de economische politiek lagen. Die houding
kan mede verklaard worden uit dat ‘onphilosofische pragmatisme’, waardoor Hirschfeld, net als de andere ambtenaren die op
hun post bleven, zich terugtrok op het terrein van zijn eigen competentie. Hij stelde zich op het standpunt dat hij voor de joodse
Nederlanders weinig kon doen. Na de oorlog vertrouwde hij De
Jong toe dat hij ervan uit was gegaan dat veel joden de deportatie
niet zouden overleven. ‘Ik heb er niet aan getwijfeld dat velen
doodgeschoten zouden worden. Ik heb van dat soort executies ook
wel gehoord: dat Joden eerst een kuil moesten graven en dan werden ze allemaal neergeschoten. […] Een Duitser vertelde mij dat.
Hij kwam zelf uit een Oostprovincie. Hij vertelde mij verhalen
van massa-executies. Ik heb dat van mijn kant niet verteld aan de
andere secretarissen-generaal. Ik heb het ook niet doorgegeven
aan de voorzitters van de Joodse Raad. Dat vond ik naïeve mensen.
Die dachten nog iets te kunnen redden. Die fundamentele misdaad kon men nu eenmaal niet voorkomen.’14 Die overtuiging
was misschien wel de belangrijkste verklaring voor het feit dat hij
‘zijn hart […] gesloten had voor het Joodse leed,’ zoals De Jong terecht constateert.15 Wie Hirschfelds Herinneringen uit de bezettingstijd leest staat versteld van de ijzeren consequentie waarmee
hij de jodenvervolging negeert.
Dat kan niet gelegen hebben aan het feit dat hij er persoonlijk
niet mee te maken had. Zijn vader, Mendel Leib Hirschfeld, had
zijn geloof afgezworen in een poging zichzelf en zijn gezin van
het joodse stigma te bevrijden. Al ver voor de oorlog was ook hijzelf geconfronteerd met het Duitse antisemitisme. De eerste keer
in 1933, toen Nederlands meest vooraanstaande industrieel, F.H.
Fentener van Vlissingen, voorstelde om Hirschfeld wegens zijn
joodse afkomst niet meer naar Berlijn te sturen voor de economische onderhandelingen met Duitsland. De tweede keer in 1938,
toen de Nederlandse gezant in Berlijn, H.M. Haersma de With,
voorstelde om minister Steenberghe niet door Hirschfeld te laten
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vergezellen op zijn bezoek aan Berlijn, omdat de nazi’s het bezoek
van ‘de Jood Hirschfeld’ als een bewuste provocatie zouden kunnen beschouwen. Dat was immers door een medewerker van Alfred Rosenberg met zo veel woorden gezegd.16 Nee, Hirschfeld
was wat het antisemitisme betrof beslist het een en ander gewend
en hij had ook in Duitsland zijn oren goed opengehouden. Hij
had zich voor de oorlog sterk verzet tegen pogingen van de Duitsers om joden te verwijderen uit bedrijven waarmee zij zakendeden, zoals bij de Rotterdamse handelsfirma Stokvis. Hij had ook
de ambtenaren van het Nederlands-Indisch Theebureau gekapitteld toen zij, ver voor de bezetting, een ariërverklaring hadden afgegeven voor een medewerker die naar Duitsland werd gezonden.17 In het begin van de oorlog verzette hij zich met succes
tegen het verminderen van de rantsoenen voor joodse Nederlanders. De ruimte om een zelfstandig beleid te voeren werd tijdens
de bezetting echter steeds kleiner en hij kon daarom in zijn positie als secretaris-generaal ook steeds minder voor de joden doen.
Hirschfeld liet, net als de burgemeesters en de andere ambtenaren die tijdens de bezetting op hun post bleven, zijn competentie
als secretaris-generaal strategisch krimpen om van dat vreselijke
vraagstuk verlost te zijn.18 Vanaf 1943 werd zijn beleidsruimte zo
klein dat hij zich nog vrijwel uitsluitend met de voedselvoorziening bezighield. Van economisch beleid was toen geen sprake
meer. Het enige wat hij in de hongerwinter nog kon doen was
voorkomen dat de hongersnood een hongerdood werd.
De secretarissen-generaal voerden tijdens de bezetting een hopeloze strijd. Toch kon Hirschfeld mede door zijn lange ervaring als onderhandelaar met Duitsland voor de inval, maar ook
door zijn spijkerharde optreden ten tijde van de bezetting, terreinverlies soms beperken. Een voorbeeld was zijn succesvolle
interventie bij het hoofd van de ss in Nederland, H.A. Rauter,
ten gunste van de ter dood veroordeelde mijndirecteuren die in
1943 geweigerd hadden de namenlijsten van stakende mijnwerkers aan de Duitsers te overleggen. ‘Wat wilt u: lijken of kolen?’
zou Hirschfeld bij die gelegenheid gevraagd hebben.19 Het was
meer dan een staaltje van koelbloedig onderhandelen. Het was
de uiterste consequentie van het utilitaire uitgangspunt dat niet
alleen het denken van Hirschfeld kenmerkte, maar dat ook ten
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grondslag lag aan de Aanwijzingen van de Nederlandse regering
uit 1937. Maar een utilitair mensbeeld veronderstelt bij de tegenstander eenzelfde instelling. Men kan slechts zakelijk onderhandelen als de andere partij dezelfde zakelijkheid betracht.
En daar wrong nu juist de schoen. Want utilitaire overwegingen
waren voor de nationaalsocialistische propagandisten met hun
visioenen over een ‘Groot-Germaans Rijk’, waarin Nederland
als ‘Germaans broedervolk’ zijn natuurlijke plaats zou vinden,
slechts van ondergeschikt belang.20 Hans Hirschfeld was zich
van het irrationele karakter van het naziregime wel degelijk bewust. Hij citeert in zijn Herinneringen uit de jaren 1933-1939 een
uitdrukking die voor de oorlog circuleerde in kringen van Duitse diplomaten en hoofdambtenaren: Jenseits der Ministerialdirektoren beginnt der Wahnsinn.21 Hij vertrouwde er echter op dat
binnen het Duitse bestuursapparaat rationele overwegingen de
boventoon zouden voeren.
Het was voor Hirschfeld, hoe realistisch hij ook voorgaf te zijn,
ondenkbaar dat Rauter op zijn bovengenoemde retorische vraag
geantwoord zou hebben: ‘Leichen sollen wir haben, Herr Hirschfeld, Leichen!’ En toch was dat nu precies waar het de nazi’s bij de
jodenvervolging om ging. Het nationaalsocialisme was geen materialistische, maar een idealistische filosofie, meer een rassenleer dan een economische doctrine. De Endlösung was een kernstuk van haar ideologie. Het utilitaire realisme waar Hirschfeld
voor de oorlog mee groot geworden was en waar ook zijn saint-simonisme op gebaseerd was, had er geen oog voor dat de nazi’s
hun economisch belang vaak ondergeschikt maakten aan hun
rassenpolitiek.22
Maar hoe zag hij dan zijn eigen lot, dat van zijn zuster en dat van
zijn vader, Max Hirschfeld, die immers als ‘voljood’ een nog groter risico liep? Was hij misschien gevoelig voor Duitse chantage
omdat hij en zijn familie gevaar liepen?23 Dat lijkt niet erg waarschijnlijk, want hij had ook met de Nederlandse regering mee
kunnen reizen naar Londen. Hij was in 1940 immers een topambtenaar die zich zonder problemen met zijn zuster in Londen
had kunnen vestigen. Zijn ouders hadden zich dan via Zwitserland (waar Max en Clara in 1934 en 1935 gewoond hadden) bij hen
kunnen voegen. Hirschfeld moet, net als veel anderen van joodse
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afkomst, tegen beter weten in aanvankelijk gedacht hebben dat
het zo’n vaart niet zou lopen.
Hij had, net als Trip, die zelfs gevraagd was om mee naar Londen te gaan, niet willen vluchten, omdat hij meende dat hij, als
een van de weinigen, de Nederlandse economie voor een totale ineenstorting kon behoeden. Hij beschikte over een zeer uitgebreid
netwerk, zowel in Nederland als in Duitsland. Zijn positie als
machtigste ambtenaar van Nederland was te danken aan het feit
dat hij beschikte over al die contacten, dat Duits zijn moedertaal
was en dat hij in Duitsland niet als ‘anti-Duits’ bekendstond. Zoals Van der Zwan laat zien, stond hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn goed aangeschreven. Hirschfeld wist dat
het ambtelijke apparaat aan Duitse zijde nog niet helemaal genazificeerd was en hij hoopte de nazificatie van het Nederlandse bestuursapparaat te kunnen voorkomen, of tenminste uit te stellen.
Zo zag hij het ook ná de oorlog. Zijn opdracht was om de maatschappelijke samenhang in stand te houden. Hij moest chaos
zien te voorkomen. Vanuit dat perspectief had hij gewerkt en vanuit dat perspectief wenste hij ook te worden beoordeeld. Hirschfeld zelf zei het tien jaar na de oorlog zo: ‘We hebben toen een tijd
beleefd waarin geen gas en electriciteit, geen kolen of vervoersmogelijkheden aanwezig waren, zonder voedsel en alle mogelijke andere levensbehoeften en waarbij toch alle maatschappelijke groeperingen in stand zijn gebleven. Dat is geen toeval geweest, dat is
bewust gedaan.’24 De parlementaire enquêtecommissie tegenover welke hij dit zei corrigeerde hem niet. Deze wees hem er niet
op dat ten minste één bevolkingsgroep de oorlog niet of nauwlijks
had overleefd: de joden. Maar de joden vormden, geassimileerd
als ze waren, geen vitale groep in de Nederlandse samenleving –
althans, zo zag Hirschfeld dat.
Hirschfelds plaatsvervanger, T.P. van der Kooy, die uit de begeleidingscommissie van De Jong gestapt was omdat hij vond dat de
geschiedschrijver van de Tweede Wereldoorlog aan Hirschfeld
geen recht gedaan had, schreef in 1972: ‘Het beleid diende tot
bescherming van de niet-vervolgden en indirect ook van de vervolgden.’25 Dat standpunt was destijds in bestuurlijke kring gemeengoed. In de eerste toespraak van minister-president
W. Schermerhorn, op 27 juni 1945, worden onder de slachtoffers
van de oorlog de joden niet eens apart genoemd.26
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Hirschfeld zou het Schermerhorn nooit vergeven dat deze hem
had willen voordragen voor onvrijwillig ontslag. C.L. Patijn van
Economische Zaken, die Hirschfeld zeer welgezind was, schreef
daarover op 23 april 1947 in een brief aan P. Sanders, die op dat
moment in Batavia zat: ‘Ik ben ervan overtuigd hij de beweegredenen daarvan werkelijk niet begrijpt. Op dit punt vertoont hij een
zeker manco, keerzijde van zijn principieel opportunisme (als ik
dat zoo moge uitdrukken), en ook omdat hij, naar de geest sterk
op Duitschland georiënteerd en van Joodsche bloede, in de grond
iets vaderlandsloos heeft. De sentimenten, die het Nederlandsche
verzet bewogen, spraken niet sterk tot hem en van hun methode
zag hij, de tacticus op de verantwoordelijke plaats, zeer scherp de
zakelijke inadequaatheid.’27 Hirschfeld kon zich, eenvoudig gezegd, moeilijk verplaatsen in standpunten en handelingen waarvan hij het nut niet inzag; voor morele sentimenten had hij geen
begrip.
Hirschfeld bleef, mede door het oordeel van de voormalige verzetskranten en de daaraan gelieerde cpn-, PvdA- en arp-politici,
een besmette figuur, ook al kwam hij als winnaar uit zijn zuiveringsproces tevoorschijn en werd hij in 1946 alweer ingeschakeld
bij de onderhandelingen over het nieuwe Duitsland. Als regeringscommissaris voor het Duitse vraagstuk en later voor het Europese Herstelprogramma speelde hij een cruciale rol bij het ontstaan van de Europese samenwerking. Door zijn grote ervaring
als onderhandelaar en zijn begrip voor de positie van de Amerikanen groeide Hirschfeld uit tot een van West-Europa’s belangrijkste diplomaten.
Hoe was Hirschfeld in staat om na de bevrijding zijn ambtelijke carrière voort te zetten? Een deel van de verklaring daarvoor
moeten wij zoeken in zijn enorme kennis van financieel-economische zaken. Op het gebied van de buitenlandse economische
betrekkingen kende Hirschfeld zijn gelijke niet. Van de oude
garde konden alleen Ries, Trip of Beyen zich met hem meten.
Ries was echter door zijn vermeende homoseksuele contacten
met minderjarigen al in 1936 uitgeschakeld. Trip zou in maart
1947 overlijden en Beyen werd bewindvoerder van wat later de
Wereldbank zou worden. De jonge en veelbelovende thesauriergeneraal J. Ridder kwam in 1946 om bij een vliegtuigongeluk.
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Een andere deskundige op financieel-economisch gebied, P.J.
Lieftinck, werd minister van Financiën. Jan Tinbergen was weliswaar zeer geleerd, maar had weinig diplomatieke ervaring. Zo
moest de regering noodgedwongen terugvallen op de ervaren
Hirschfeld. Daarbij moeten wij vaststellen dat Hirschfeld niet alleen de onvoorwaardelijke steun genoot van zijn collega’s op ez,
bz en Financiën, maar ook gesteund werd door de kvp. Het waren
de kvp-ministers die in 1946 een desavouering van Hirschfeld
blokkeerden.
Eigenlijk was Hirschfeld vanaf het moment dat hij de directe
medewerker werd van de katholieke president der Javasche Bank,
L.J.A. Trip, steeds door katholieke ministers gerekruteerd en beschermd. De meeste van zijn vrienden waren ook van katholieken
huize. Han Kaag, Jan de Quay, Barend van Spaendonck en Max
Steenberghe behoorden tot zijn intimi. Maar zijn persoonlijke
netwerk was breder. Ook met Ernst van der Beugel (PvdA) en Dick
Spierenburg (vvd) stond hij op vertrouwelijke voet. Dat bleek
vooral tijdens de onderhandelingen in Parijs. De Franse hoofdstad bleek een grote aantrekkingskracht te hebben op de groep
van onderhandelaars waarvan Hirschfeld de onbetwiste leider,
maar ook de gangmaker was.28
Na de oorlog schakelde hij vanuit zijn kantoor aan het Smidswater, dat efficiënt geleid werd door Ernst van der Beugel, veel talentvolle ambtenaren in die hij voor en tijdens de oorlog zelf had opgeleid. Het in hoofdstuk 5 genoemde adres aan de koningin van 1
juli 1946 bevatte 52 ondertekenaars, van wie er velen ook na de
oorlog een leidende rol zouden spelen in overheid en bedrijfsleven. Zijn jongere medewerkers van na de oorlog, Ernst van der
Beugel, Max Kohnstamm en Max Weisglas, alle drie van joodse afkomst, spraken alleen maar in lovende bewoordingen over hun
chef. Geen van drieën matigde zich een oordeel aan over zijn activiteiten in de oorlog. ‘Hij was gezuiverd en daarmee was voor ons
de kous af,’ zei Max Kohnstamm in 2005.29
Hirschfelds finest hour was ongetwijfeld het jaar 1947, toen hij als
leider van de Beneluxdelegatie het Europese Herstelprogramma
heeft vormgegeven. Hij slaagde erin de kleine landen een grote
rol te laten spelen, door zijn strategisch optreden, maar ook om327
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dat hij, anders dan zijn collega’s, een visie op de Europese samenwerking had die bij de Amerikanen in de smaak viel. Andere vertegenwoordigers waren ofwel minder vooruitziend, ofwel verdedigden een visie die botste met die van de Amerikanen. Dat laatste
was bijvoorbeeld met de Franse diplomaten het geval. Hirschfelds
saint-simonistische wereldbeeld, waar hij tot dan toe weinig profijt van gehad had, werd in 1947 omgesmeed tot een winnende beleidstheorie. Op dat moment was Hirschfeld van onderhandelaar
een Europese staatsman geworden die een grootse visie op Europese samenwerking kon realiseren. ‘You have pointed the way,’
zeiden de Amerikanen tegen Hirschfeld na afloop van de conferentie in Parijs. Een groter compliment was nauwelijks denkbaar.
Maar die positie van Europese staatsman duurde niet lang. Die
hing samen met het feit dat de regering haar handen vol had aan
de Indonesische kwestie en daarom niet alleen de onderhandelingen, maar ook het beleid ten aanzien van de Marshallhulp geheel
aan Hirschfeld moest overlaten. Omdat Hirschfeld in Spierenburg een onderhandelaar gevonden had die zijns gelijke niet kende, kon hij zichzelf geheel richten op het uitdragen van zijn visie
op Europa, die het belang van Nederland en zelfs dat van de Benelux oversteeg.30
Hirschfeld werd zo de architect van het nieuwe Europa. Dat hij
geen supranationalist was, had een strategische achtergrond.
Hirschfeld vreesde dat in een supranationale besluitvorming de
grote landen toch weer zouden domineren. Hij vreesde bovendien dat in een supranationaal Europees bestuur de politici te dominant zouden zijn.
Hirschfeld zou vervolgens ook bij de verdeling van de Marshallgelden in Nederland een grote rol spelen en kreeg ook in de ministerraad steeds meer gezag. Dat zou ertoe leiden dat hij uiteindelijk ook bij de onderhandelingen met de Republik Indonesia
betrokken werd en in 1950 de eerste Hoge Commissaris in Jakarta zou worden. Ook die rol speelde hij met verve, al was hij er niet
blij mee. Hij hield niet van de representatieve taken die nu eenmaal horen bij de diplomatieke dienst. Bovendien maakte hij er
opnieuw veel vijanden. Zijn harde optreden als Hoge Commissaris tegen de aanhangers van kapitein Westerling werd hem door
koloniale diehards in Indonesië zeer kwalijk genomen, en ook
een man als Van Mook beschouwde hem als iemand die alleen
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maar kon ‘kwispelstaarten tegen Djokja en met zijn hoedje beleefd in zijn hand zeggen hoe erg het toch wel is van al die Nederlanders en federalisten, dat zij zich durven te verzetten tegen de
op hen uitgeoefende terreur’.31 Ook in Nederland wekte hij wrevel
op met zijn eigenzinnige en op samenwerking met de regeringHatta gerichte beleid. Hij hield het in Jakarta niet langer dan acht
maanden vol en verlangde hevig naar zijn oude vertrouwde positie in Nederland. Maar die was inmiddels danig aangetast. De carrièrediplomaat Van Boetzelaer was op bz opgevolgd door de ambitieuze Stikker die niet van plan was het Europabeleid geheel aan
Hirschfeld over te laten. Hirschfeld moest ‘terug in zijn hok’; hij
moest weer een gewone onderhandelaar van de Nederlandse regering worden. Daar had hij echter geen zin meer in, temeer daar
hij inmiddels was opgevolgd door Spierenburg, die zijn leermeester als onderhandelaar naar de kroon stak. Hirschfelds vertrek
werd dus onvermijdelijk, ook al zou dat vertrek door een zware
hartaanval versneld worden.
Zonder die hartaanval zou Hirschfeld misschien nog in aanmerking gekomen zijn voor een Europese functie; nu trok hij zich
– noodgedwongen – terug op het terrein waar hij begonnen was:
het bedrijfsleven. En ook daar speelde hij al snel weer een prominente rol. Hij was, na Woltersom, de grootste verzamelaar van
commissariaten en hij zou in de verschillende raden van commissarissen een beleidsbepalende stem hebben. Dat was het geval bij
de kzn, bij de Unitas en ook bij de Herstelbank. Bij de Rotterdamsche Bank zou hij ten slotte ook de opvolger van Woltersom worden.
Wat bepaalt of iemand bankier is of ambtenaar? Of beter nog: wie
bepaalt dat? Gaat het dan om de interpretatie van de biograaf die
een keuze maakt uit de veelheid aan functies die de hoofdpersoon
vervulde? Is dat een keuze die door het biografisch onderzoek bepaald wordt of is het omgekeerd en bepaalt die keuze juist het biografisch onderzoek?
In het geval van Hirschfeld heeft zowel zijn positie van directeur-generaal van Nijverheid en Handel in de periode 1931-1940
als zijn positie als waarnemend secretaris-generaal van Economische Zaken en Landbouw gedurende de bezetting zozeer de aan329
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dacht getrokken van historici dat zijn activiteiten als bankier vóór
1931 nauwelijks aandacht hebben gekregen. Hij was toen natuurlijk nog jong en was, als hoofd van de afdeling Economische Statistiek misschien ook meer onderzoeker en beleidsambtenaar dan
bankier. Maar hij was in Batavia wel de rechterhand van Trip, die
van de thesaurie-generaal in Den Haag naar Batavia was gekomen
om daar de leiding op zich te nemen van de Javasche Bank, die
destijds in Nederlands-Indië veelal nog als exponent van het particuliere bedrijfsleven werd beschouwd. Dat de leiding van de Javasche Bank in handen van een ambtenaar zou komen was iets
wat men in Indië ongaarne zag, schrijft Hirschfeld na de dood van
Trip in een In Memoriam. ‘Het duurde echter niet lang of men
zag in, dat Trip geen ambtenaar was in den twijfelachtige zin van
het woord. Spoedig gold Trip in Indië ook als exponent van het
“particuliere”, doch met dien verstande, dat bij hem het algemeen
belang voorop kwam te staan en dit ook algemeen gewaardeerd
werd.’32 Wat hij in 1947 over Trip schreef was misschien ook wel
op hemzelf van toepassing. In ieder geval zag Hirschfeld zichzelf
graag zo: als hoeder van het algemeen belang. Maar hij beschouwde zichzelf zeker ook als iemand die zich in het bankvak bekwaamd had, en ook daarom kwam het verzoek van Verschuur
om directeur-generaal van een ministerie te worden misschien
wel als een verrassing.
De afstand tussen overheid en bedrijfsleven was in die tijd nog
niet zo groot. Het perspectief om, na zijn directoraat-generaal bij
ez, terug te keren naar het bankwezen, moet voor Hirschfeld een
reële optie geweest zijn. Dat het daar pas twintig jaar later van zou
komen, was het gevolg van een reeks van onvoorziene omstandigheden waarvan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verreweg de belangrijkste was. Toen was een terugkeer naar het bedrijfsleven niet meer aan de orde, want hij was nu onmisbaar als
secretaris-generaal van ez en van Landbouw. Hirschfeld bleef dus
ambtenaar, langer dan hij voorzien had en met meer plezier dan
hij verwacht had. Hij werd door zijn veelal even jonge medewerkers op handen gedragen, zowel voor, tijdens, als na de oorlog.
Ook voor Hirschfeld zelf was de afstand tussen overheid en
bankwezen nooit zo groot geweest. Als saint-simonist beschouwde hij de bankiers als de belangrijkste groep van ondernemers die
leiding moesten geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen.
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Het maatschappelijke leven moest zo georganiseerd worden
dat de productieve krachten zich optimaal konden ontplooien. De
gedachte dat de levensomstandigheden van het proletariaat snel
verbeterd moesten worden deed natuurlijk aan Marx denken,
maar anders dan Marx achtte Saint-Simon – en in zijn voetspoor
Hans Hirschfeld – een nieuwe sociale revolutie overbodig – ja,
zelfs schadelijk. Want niet het proletariaat moest de leiding nemen in de opbouw van de nieuwe maatschappij, maar de bankiers.
De bankiers, daarmee doelde Saint-Simon niet op de kredietverleners die de handel mogelijk maakten, maar op de leiders van een
nieuw soort bankwezen, het Crédit Mobilier, dat kapitaal bijeen
moest brengen om grote infrastructurele projecten van de grond
te krijgen. Daarnaast waren er investeringsbanken die zelf grote
risico’s moesten nemen om het moderne grootbedrijf te stimuleren. Die banken waren de commandotorens van de nieuwe economie. De bankiers waren daarom degenen met de meest vooruitziende blik: ‘Les banquiers, voilà les vrais chefs de la classe
industrielle,’ had Saint-Simon gezegd. Hirschfeld zou het als
motto gebruiken voor zijn eerste wetenschappelijke artikel in het
prestigieuze Duitse Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik,
waarin Böhm-Bawerk negen jaar eerder zijn befaamde ‘Macht
oder ökonomische Gesetz’ had gepubliceerd. ‘Men kan dus zeggen,’ zo concludeerde Hirschfeld daarin, ‘dat de saint-simonistische bankiers door middel van hun bankorganisatie een sociaal
ideaal nastreven dat gebaseerd is op een wereldbeschouwelijke
grondslag.’33 Juist omdat de industriële vooruitgang in zijn ogen
gebaat was bij een nauwe samenwerking tussen ondernemers,
bankiers and overheidsdienaren, viel het Hirschfeld niet moeilijk
om van de ene positie naar de andere over te gaan.
Hirschfelds visie van een georganiseerd kapitalisme, waarin bankiers en wetenschappelijk geschoolde ingenieurs en economen
een leidende rol zouden moeten vervullen, was in het Rotterdam
waarin Hirschfeld opgroeide zeker niet wereldvreemd. Juist in
Rotterdam waren het vaak de bankiers die maatschappelijke initiatieven namen voor een betere organisatie van de havenstad,
waar niet alleen de ondernemers, maar de hele samenleving van
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zou profiteren. Men was aan het begin van de twintigste eeuw bezig met de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Toen Hirschfeld in 1925 op weg naar Batavia met de Jan Pietersz. Coen door
het Suezkanaal voer, merkte hij op dat de bunkering van kolen,
anders dan in Rotterdam, nog door sjouwers gedaan werd.
Hirschfeld realiseerde zich toen eens temeer de enorme betekenis van de introductie van de bunkerschepen in de Rotterdamse
haven die deze ‘slavenarbeid’ overbodig had gemaakt. Niet het socialisme, maar het kapitalisme zou de arbeiders bevrijden van
hun ketenen, daarvan was Hirschfeld overtuigd. Maar de overheid
kon een belangrijke rol spelen als het ging om innovatieve investeringen. Maar ook al trad hij in 1931 bij die overheid in dienst in
een topfunctie, het zou tot 1946 duren voordat Hirschfeld de gelegenheid kreeg op zijn beleid een saint-simonistisch stempel te
drukken. Pas na de oorlog slaagde hij erin een bijdrage te leveren
aan de opbouw van een modern productieapparaat, aan de vrijmaking van de internationale handel en aan de eenwording van
Europa. En dan nog was zijn beleid vooral monetair van aard. Hij
was en bleef een pragmaticus wiens dagelijke motto was: first
things first. Maar zijn visie was vanaf de bevrijding Europees georiënteerd. Hirschfeld was een van de eersten die zagen dat een
economische structuur gericht op de koloniën geen toekomst
meer had. Hoewel hij geen Europese federalist was, zoals zijn
leerlingen Spierenburg en Kohnstamm dat zouden worden, legde
Hirschfeld wel de grondslag voor de Europese samenwerking, die
in de oees gestalte zou krijgen. Ook bij de invoering van de kernenergie in Nederland speelde Hirschfeld als eerste voorzitter van
het bestuur van het Reactor Centrum Nederland in Petten een stimulerende rol.
Toen hij eind 1961 overleed was hij president-commissaris van de
Rotterdamsche Bank, waar hij in 1920 als stagiair begonnen was.
Hij werd de grand old man van het Nederlandse bedrijfsleven die
met achttien commissariaten en een even groot aantal andere
functies tot aan zijn dood een van de invloedrijkste Nederlanders is
gebleven. Als zoon van een joodse koopman uit Riga en een ongehuwde moeder uit Bremen, dochter van een treinmachinist, was
hij er het levende bewijs van dat de toegang tot de bestuurlijke elite van Nederland niet meer uitsluitend door afkomst bepaald werd.
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Die spectaculaire carrière maakte het moeilijk een eigen gezinsleven op te bouwen. Na de emigratie van zijn halfbroer Alfred, in 1913, nam Hans op 15-jarige leeftijd, samen met zijn zusje Else, de zorg voor zijn depressieve moeder op zich. Het
anti-Duitse waaraan het gezin in Rotterdam blootstond, leidde tot
een hechte band tussen Hans en Else. Al in Batavia trok Else bij
haar broer in. In 1934 zouden zij definitief gaan samenwonen,
vanaf 1945 in een statig appartement aan de Benoordenhoutseweg in dezelfde portiek als hun ouders. Hirschfelds vaste vriendin, Jopie van Panhuys, woonde in Voorburg. Dat hij überhaupt
een vriendin had was maar aan weinig mensen bekend. Hij nam
haar nooit mee naar officiële gelegenheden en zelfs bij informele
bijeenkomsten liet hij zich uitsluitend door Else vergezellen.
Dat Hirschfeld daarmee het gerucht voedde dat hij homoseksueel was, spreekt haast vanzelf. Wij hebben daar echter geen enkel
bewijs voor gevonden. Indien Hirschfeld een verborgen leven als
homoseksueel had, dan was het bovendien veel verstandiger geweest zich met Jopie van Panhuys in de echt te laten verbinden.
Nee, het ligt meer voor de hand te veronderstellen dat het privéleven van Hirschfeld – dat gezien zijn werkzaamheden toch al
niet omvangrijk was – geheel in beslag genomen werd door de
zorg voor zijn ouders en zijn zusje. Else had het karakter van haar
moeder en kon zichzelf maar moeilijk staande houden. Een symbiotische broer-zusverhouding was destijds niet ongebruikelijk,
zeker niet voor een man als Hirschfeld, die zich zo volledig wijdde aan de publieke zaak. Hij was daarin onvermoeibaar. Ook na
een avond van vertier trok hij zich meestal nog een paar uur terug
in zijn studeerkamer.
Hirschfeld gaf zijn zuster opdracht zijn persoonlijke archief na
zijn dood te vernietigen. Voor een biograaf is dat natuurlijk een
ramp, maar toch moet men zich afvragen of in dat archief veel
persoonlijks te vinden zou zijn geweest. Daar was Hirschfeld de
man niet naar. Hij voelde zich de vertegenwoordiger van het Nederlandse belang. Zijn privéleven had hij daar volledig aan ondergeschikt gemaakt.
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Noten

1 Hans Hirschfeld ontdekt het saint-simonisme (1916-1925)
1. Interview van Rutger Boot met dr. A.J. van der Leeuw, oud-medewerker
van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (riod), 1996.
2. Archief Els Hirschfeld. De gegevens over geboorte, huwelijk en woonplaatsen van Mendel Leib Hirschfeld en Clara Dorothea Schaper, maar
ook die van hun kinderen, Alfred, Hans, Heinrich en Else, zijn ontleend
aan het persoonlijke archief van Els Hirschfeld, dochter van Heinrich
Hirschfeld en Wilhelmina Hendrika Valk.
3. Interview van Rutger Boot met dr. A.J. van der Leeuw, oud-wetenschappelijk medewerker van het riod, 1996. Deze had dit verhaal van een
zoon van Karlberg, die na de machtsovername van Hitler naar Amsterdam vluchtte en daar bevriend raakte met Van der Leeuw. ‘Shikse’ is een
denigrerende term die onder joden gebruikt wordt om een niet-joodse
vrouw mee aan te duiden.
4. A. van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht (Amsterdam
2004), p. 315 e.v.
5. Ibidem, p. 317.
6. De kaarten kwamen uit Osnabrück, Le Havre, Triëst, Wenen, Hamburg,
Berlijn, Zagreb, Londen, Krakow, Frankfurt, Sofia, Milaan. Archief Els
Hirschfeld.
7. Archief Els Hirschfeld.
8. Hij stuurde kaarten naar zijn broer Heinrich vanuit Toronto, Fort Williams en Winnipeg. Archief Els Hirschfeld.
9 . Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht (Amsterdam
2004), p. 365. Van der Zwan beweert dat Max Hirschfeld onder druk van
de economische omstandigheden besluit zijn diensten aan te bieden aan
de Duitse Abwehr-inlichtingendienst. Hij suggereert dat met omzetting
in een nv het bedrijf van Hirschfeld zich laat kennen als een mantelorganisatie voor andere activiteiten, temeer daar het bedrag van 60.000 gulden een voor die dagen gigantische som was die hoogstwaarschijnlijk
niet door de Cunard Line noch door de White Star Line gefourneerd was.
Het is niet uitgesloten dat Van der Zwan gelijk heeft, maar waarschijnlijk
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is het niet. Het is waarschijnlijker dat Max Hirschfeld tussen 1899 en
1914 zoveel verdiend had dat hij het maatschappelijk kapitaal van
60.000 gulden geheel zelfstandig, of samen met Abraham Binnendijk,
vol kon storten. Dat andere comparanten onbeduidende stromannen waren, kan daarmee ook verklaard worden. Volgens zijn belastingaangifte
was het jaarinkomen van Max Hirschfeld in 1914 bijna 5000 gulden en
het nam na 1914 nog toe. ‘Uit het passagebedrijf kunnen die inkomsten
moeilijk afkomstig geweest zijn, want door de blokkade lag dat bedrijf zo
goed als stil,’ schrijft Van der Zwan (p. 367). Men kan daar echter aan toevoegen dat het ook niet erg voor de hand lag om inkomsten uit spionageactiviteiten bij de belasting op te geven, temeer niet daar de belastinginspecteur, net als Van der Zwan, zou verwachten dat de inkomsten uit
het passagebedrijf juist sterk terug zouden lopen.
Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht (Amsterdam
2004), p. 365.
Zie voor een uitvoerige beschrijving van de oprichting der Nederlandsche Economische Hoogeschool (neh), H. Mees, Herinneringen van Mr.
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Ibidem, p. 99.
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336

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 337

22. H. van Wijnen, D.G. van Beuningen. Grootvorst aan de Maas (Amsterdam
2004), p. 168.
23. H.M. Hirschfeld, ‘Le Saint-Simonisme dans les Pays-Bas. Le Crédit Mobilier Neerlandais’, Revue d’économie politique (1923), p. 365.
24. Ibidem.
25. L. de Klerk, Particuliere plannen. Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedebouw, 1860-1950 (Rotterdam
1998), p. 153.
26. Van Wijnen, D.G. van Beuningen. Grootvorst aan de Maas, p. 96.
27. A. van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht (Amsterdam
2004), p. 346.
28. H.M. Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland,
proefschrift (Rotterdam 1922), p. 146.
29. H.M. Hirschfeld, Nieuwe Stromingen in het Nederlandsche Bankwezen
(Roermond 1925), p. 8.
30. De Klerk, Particuliere plannen. Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke
elite inzake de volkswoningbouw en de stedebouw, 1860-1950, p. 92. Zie ook
J.P.B. Jonker, Mees Pierson. Schakel tussen verleden en toekomst. 275 jaar traditie en vernieuwing in het Nederlandse bankwezen (Amsterdam 1997).
31. H.M. Hirschfeld, ‘Memorie van A. Gildemeester betreffende de ondergang van de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid 1863’,
Economisch Historisch Jaarboek xxv (1959), p. 158.
32. Ibidem, p. 159.
33. Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, proefschrift (Rotterdam 1922), p. 85.
34. Ibidem, p. 163.
35. Ibidem, p. 85.
36. Joh. de Vries, ‘Geschiedenis der accountancy in Nederland aanvang en
ontplooiing, 1895-1935’ (Assen 1985), p. 34-35.
37. Hirschfeld, Nieuwe Stromingen in het Nederlandsche Bankwezen, p. 46.
38. Ibidem, p. 46-47.
39. Joh. de Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. ii Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken
door de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 1994).

2 Bij de Javasche Bank (1925-1931)
1. Archief Els Hirschfeld.
2. A. Alberts, Per Mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland
tussen 1920 en 1940 (Bussum 1979).
3. P.C. Bloys van Treslong Prins e.a. (red.), Nederlandsch Adelboek (Den
Haag 1903).
4. P.C. Bloys van Treslong Prins, De Societeit ‘Harmonie’ te Weltevreden (Weltevreden 1930).
5. W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij,
tweede deel (Haarlem z.j.(1924)).

337

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 338

6. F.S. Gaastra, Vragen over de koopvaardij, oratie (Amsterdam 2004).
7. Interview met W. Boersma-Trip, 23-7-2006.
8. J. Pisuisse, Jean-Louis Pisuisse. De vader van het Nederlandse cabaret (Bussum 1977). Het zou hun laatste tournee worden. Na terugkomst uit Indië
werden beiden doodgeschoten door een jaloerse minnaar van Jenny.
9. G. Vissering, Muntwezen en Ciculatiebanken in Nederlandsch-Indië (1920).
10. N.P. van den Berg, Munt-, Crediet-, en Bankwezen, Handel en Scheepvaart
in Nederlands-Indië (Den Haag 1907).
11. E. Helfferich, Die Niederländisch-Indischen Kulturbanken (Jena 1914).
12. H. Djie Ting, De Algemeene Banken in Ned.-Indië, proefschrift Rotterdam
(Den Haag 1926).
13. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, tweede
deel.
14. Djie Ting, op. cit., 124 e.v.
15. Boekbespreking: Djie Ting, De Algemene Banken in Nederlansch-Indië.
Boekhandel v/h W.P. Van Stockum & Zoon, Den Haag. De Economist
1926, p. 623-626.
16. Toen hij naar Den Haag terugkeerde als directeur-generaal van Handel
en Nijverheid kon hij datzelfde salaris bedingen. Dat salaris was beduidend hoger dan het salaris van de andere directeuren-generaal. De minister van Financiën, jhr. mr. D.J. de Geer, verzette zich hier tevergeefs tegen. Zie: P.E. de Hen, Actieve en Reactieve Industriepolitiek (1980), p. 74
noot 182.
17. N.C. Balsem (red.), Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en
portretten. (Haarlem 1880).
18. Ibidem, p. 13.
19. Ch. Beatty, De Lesseps of Suez. The Man and HisTimes (New York 1956).
20. Balsem (red.), Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten, p. 324.
21. Ibidem, p. 187.
22. H.M. Hirschfeld, ‘Enige Beschouwingen over de Betekenis van het SaintSimonisme’, Maandschrift Economie 15 (1951), p. 14.
23. Louis Couperus, ‘Oostwaarts’, Verzameld Werk, deel 45, p. 9-26.
24. D.A. Delprat, De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen van Mr. D.A.
Delprat (Den Haag 1983), p. 41. Van april 1921 tot januari 1927 is D.A.
Delprat lid van de ‘Economische groep’ van de Volksraad.
25. H.M. Hirschfeld, ‘Mr. L.J.A. Trip als circulatiebankpresident’, Economie
11 (1947).
26. J.W. Beyen, Het spel en de knikkers. Een kroniek van 50 jaar (Rotterdam
1968), p. 24-25.
27. Delprat, 1983, op. cit., p. 40.
28. W. Weenink, Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. J.W. Beyen 18971976 (Amsterdam 2005).
29. H.M. Hirschfeld, ‘Enige Beschouwingen over de Betekenis van het SaintSimonisme’.

338

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 339

30. A. Goote, Wij in Indië. Voor wie is er plaats (Amsterdam 1937).
31. H.M. Hirschfeld, ‘De Banken en de conjunctuur’, De Maasbode, 15 maart
1923. En ook zijn rubriek ‘Maandelijks overzicht van de conjunctuur’ in
het tijdschrift De Naamlooze Vennootschap. Maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en Nederlandsch Indië, die hij
vanaf 1922 verzorgde.
32. U. Bosma, Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo, Verhandelingen van het kitlv (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) (Leiden 1997).
33. M.B. van der Jagt, Memoires van M.B. van der Jagt (Den Haag 1955), p.
248-249.
34. Ibidem, p. 26 e.v.
35. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel
11a (Den Haag 1984), p. 305.
36. P.J. Drooglever, De Vaderlandse Club. Totoks en de Indische Politiek (Franeker 1980), p. 28.
37. Hirschfeld, 1947, op. cit., p. 261.
38. Ibidem, p. 260.
39. J.M. de Meij, Geen daden maar woorden. Koloniale uitingsvrijheidsprocessen
en de naweeën hiervan (Amsterdam 2004).
40. H.M. Hirschfeld, ‘Het Volkscredietwezen in Nederlandsch-Indië’, Koloniale Studiën 10 (1926)
41. Ibidem, p. 555.
42. Ibidem, p. 568.
43. Ibidem, p. 558.
44. Ibidem, p. 568.
45. Ibidem, p. 569.
46. J.H. Boeke, ‘Dr. Hirschfeld over het Volkscredietwezen in NederlandschIndië’, Koloniale Studiën 10 (1926).
47. Ibidem, p. 818.
48. Ibidem, p. 819.
49. H.M. Hirschfeld, ‘Gedachtenwisseling’, Koloniale Studiën 10 (1926).
50. H.M. Hirschfeld, ‘Koloniale Welvaartspolitiek’, Koloniale Studiën 11
(1927).
51. Ibidem, p. 99.
52. E. Helfferich, Koloniale Studiën 4 (1920).
53. W.J. Meyer Ranneft, ‘Indische Economie’, Koloniale Studiën 12 (1928).
54. Ibidem p. 152-153.
55. In de gebonden bundeling van Hirschfelds artikelen die Joggli Meihuizen in zijn nalatenschap heeft gevonden.
56. Ibidem, p. 158.
57. Ibidem, p. 154. Meyer Ranneft schrijft Von Spengler, waar Spengler voldoende geweest zou zijn.
58. H.M. Hirschfeld, ‘De Belegging van het Indische Muntfonds’, Koloniale
Studiën 12 (1928).

339

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 340

59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Ibidem, p. 182.
Ibidem, p. 183.
Biografisch Woordenboek van Nederland (bwn), 3, 1989, p. 555-558.
Hirschfeld, ‘Mr. L.J.A. Trip als Circulatiebankpresident’, op. cit., p. 261.
J.J. Schrieke, De Indische Politiek (Amsterdam 1929).
P.J. Knegtmans, P. Schulten en J. Vogel, Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder, en Van Dam (Amsterdam
1996), p. 74.
H. M. Hirschfeld, ‘Opmerkingen en aanteekeningen over het denkbeeld
van een tolunie Nederland-Nederlandsch-Indië. iii. De handelspolitieke
zijde’, Koloniale Studiën 14 (1930).
J. van Gelderen, ‘Een Tolunie Nederland-Indië’, Koloniale Studiën 13
(1929).
Knegtmans, Schulten en Vogel, Collaborateurs van niveau. Opkomst en val
van de hoogleraren Schrieke, Snijder, en Van Dam, p. 66.
Ibidem, p. 127.
H.M. Hirschfeld, ‘Kroniek. Het herstel van den Gouden Standaard in Japan’, Koloniale Studiën 14 (1930).
H.M. Hirschfeld, ‘Boekbespreking. Geld und Gold in Asien, von Dr. J.
Hans mit einem Vorwort von Dr. G. Vissering. Wien 1930’, Koloniale Studiën 15 (1931).
H.M. Hirschfeld, ‘Zijn restrictie-maatregelen ten aanzien van de productie om prijsdaling te bestrijden wenschelijk?’, Koloniale Studiën 14 (1930).
Ibidem, p. 477.
Ibidem.
Ibidem, p. 493.
H.M. Hirschfeld, ‘Kroniek. Het Restrictie-vraagstuk’, Koloniale Studiën
14 (1930).
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei
’40-maart ’41, deel 4 (Den Haag 1972), p. 151.

3 Directeur-generaal van Handel en Nijverheid (1931-1939)
1. Joh. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw. Een verkenning
van het meest kenmerkende (Utrecht/Antwerpen 1973), p. 93.
2. K.E. Sluyterman, Kerende kansen. Het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw (Amsterdam 2003), p. 119.
3. A. van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht (Amsterdam
2004), p. 48.
4. Joh. Houwink ten Cate, ‘De Mannen van de Daad’ en Duitsland 1919-1939.
Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse buitenlandse politiek (Den Haag
1995), p. 147.
5. Mondelinge mededeling prof. dr. A.E. Kersten.
6. H.M. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren
1929-1934 (Amsterdam 1946), p. 27.

340

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 341

7. Ibidem, p. 22.
8. Ibidem, p. 32.
9. H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939 (Amsterdam 1959),
p. 18.
10. Zie M.L. Bemelmans-Videc, Economen in overheidsdienst. Bijdragen van
Nederlandse economen aan de vorming van een sociaal-economisch beleid
1945-1973 (Rotterdam 1984).
11. Joh. de Vries (red.), Herinnering en Dagboek van E. Heldring (Groningen
1970), p. 897.
12. G.C.P. Linssen, Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag.
Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967)
innam temidden van bedrijfsleven en overheid (Tilburg 1994). Op p. 72 komt
de firma J.C. Zaalberg & Zoon in connectie met Van Spaendonck voor.
Zie voor Van Walree: B. Knapen, De lange weg naar Moskou. Nederlandse
relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942 (Amsterdam/Brussel 1985), p. 173185.
13. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 35.
14. H.M. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren
1929-1934, p. 37.
15. Archief Els Hirschfeld.
16. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 36-37.
17. Ibidem, p. 53.
18. H.A.M. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen
van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot-Brittannië en België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936 (Amsterdam
1990), p. 40.
19. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 39-40.
20. Ibidem, p. 88.
21. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot-Brittannië en
België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936, p. 165.
22. Joh. de Vries, Geschiedenis van De Nederlandsche Bank v 1914-1948. i Periode Vissering 1914-1931 (Amsterdam 1989), p. 242.
23. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: Voorspel, deel 1 (Den Haag 1969), p. 461.
24. De Vries (red.), Herinnering en Dagboek van E. Heldring, p. 921.
25. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: Voorspel, p. 153.
26. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei
’40-maart ’41, deel 4 (Den Haag 1972), p. 165.
27. G. van Roon, Kleine landen crisistijd. Van Oslo-staten tot Benelux (Amsterdam 1985), p. 446.
28. E. Gans, Gojse nijd en joods narcisme. Over de verhouding tussen joden en
niet-joden in Nederland (Amsterdam 1994), p. 20.

341

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 342

29. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 108.
30. Ibidem, p. 109-110.
31. J.L. van Zanden en R.T. Griffith, Economische Geschiedenis van Nederland
in de 20e eeuw (Utrecht/Antwerpen 1989), p. 73.
32. De Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw. Een verkenning van
het meest kenmerkende, p. 142.
33. Van Zanden en Griffith, Economische Geschiedenis van Nederland in de 20e
eeuw, p. 151.
34. P.E. de Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland (Amsterdam 1980), p. 146 e.v.
35. Ibidem, p. 188.
36. Ibidem, p. 247-248.
37. Joh. de Vries, Het economisch leven in Nederland, deel 14, Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem 1979), p. 138.
38. H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd (Amsterdam 1960),
p. 234.
39. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 65.
40. Interview met P.J. Kuin 15-1-1997.
41. Interview van Rutger Boot met D.P. Spierenburg, 29-11-1996.
42. De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland.
43. Interview met P. Kuin, 15-1-1997.
44. J. Nekkers en W. Salzmann, ‘Tussen belang en beleid. Ontstaan en functioneren van de Economische Raad als deskundigencollege 1933-1937’,
voor Leyden Institute for Law and Public Policy (Leiden 1989), p. 27. De installatie vond plaats op 1 juni 1933.
45. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 12.
46. Ibidem, p. 13.
47. Nekkers en Salzmann, ‘Tussen belang en beleid. Ontstaan en functioneren van de Economische Raad als deskundigencollege 1933-1937’, p. 56.
48. De Vries (red.), Herinnering en Dagboek van E. Heldring, p. 1069.
49. Ibidem, p. 1239.
50. W. Weenink, Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. J.W. Beyen 18971976 (Amsterdam 2005), p. 133-135.
51. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 26.
52. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot Brittannië en
België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936, p. 114.
53. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 36-37.
54. De Vries, Geschiedenis van De Nederlandsche Bank v 1914-1948. i Periode
Vissering 1914-1931, p. 31.
55. Weenink, Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. J. W. Beyen 18971976, p. 49.
56. Ibidem, p. 135.

342

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 343

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

69.
70.
71.

72.

73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.

Ibidem, p. 138.
Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 50.
Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 17.
Ibidem, p. 17-18.
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 86.
Ibidem, p. 16.
Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 42.
Ibidem, p. 42; Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 82.
Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 34.
Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 51. Colijn trad op als minister van Economische Zaken a.i. tot 25 juni
1934.
Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 195-218, bijlage iv.
Nota betreffende het probleem van den gouden standaard voor Nederland, 9 April 1935.
Ibidem, p. 54. De nota-Colijn was van 15 april 1935.
Ibidem, p. 205.
H.M. Hirschfeld, ‘De ambtenaar en het staatsingrijpen op economisch
gebied’, Maandschrift Economie. Tijdschrift voor Algemeen Economische, Bedrijfseconomische en Sociale Vraagstukken 11 (1946), p. 6.
R.T. Griffith, The Netherlands and the Gold Standaard 1931-1936 (Amsterdam 1987), p. 186-187. Joh. de Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche
Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. ii Trips tijdvak
1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 1994), p.
130 e.v.
Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 83.
De Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. ii Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door
de Tweede Wereldoorlog, p. 133.
Ibidem, p. 135.
Van Roon, Kleine landen crisistijd. Van Oslo-staten tot Benelux, p. 213-221.
Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 97.
Van Roon, Kleine landen crisistijd. Van Oslo-staten tot Benelux, p. 10.
Ibidem, p. 230.
Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 111.
Van Roon, Kleine landen crisistijd. Van Oslo-staten tot Benelux, p. 246.
Ibidem, p. 221.
R. Roowaan, Im Schatten der Grossen Politik. Deutsch-niederländische Beziehungen zur Zeit der Weimarer Republik 1918-1933 (Münster 2006), p.
218-236.
Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 74.
Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Neder-

343

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 344

land met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot-Brittannië en
België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936, p. 143-145.
86. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 29 noot.
87. R. Boot, ‘Tussen de Duivel en de Diepzee. Hans Max Hirschfeld en de
Sonderkonto-onderhandelingen met Duitsland, 1932-1934’, doctoraalscriptie (Universiteit van Amsterdam 1997), p. 96.
88. H. Langeveld, Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel Twee
1933-1944 (Amsterdam 2004), p. 179 e.v.
89. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 28.
90. Interview van Rutger Boot met D.P. Spierenburg.
91. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot-Brittannië en
België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936, p. 77.
92. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 28.
93. Documenten betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland
(dbpn), serie uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, iii, 29.
94. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot-Brittannië en
België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936, p. 70.
95. M. de Keizer, Appeasement en aanpassing. Het Nederlandse bedrijfsleven en
de Deutsch-Niederländische Gesellschaft 1936-1942 (Den Haag 1984).
96. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 66.
97. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 45.
99. Ibidem, p. 180.
100. Ibidem, p. 194.
101. Ibidem, p. 48.
102. Ibidem, p. 49.
103. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 93.
104. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 27.
105. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 68-69.
106. Ibidem, p. 69.
107. Ibidem, p. 70.
108. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 74.
109. Ibidem, p. 65. Dit detail ontbreekt in de biografie van P. Hendrix, Sir
Henri Deterding and Royal Dutch-Shell: Changing Control of World Oil,
1900-1940 (Bristol 1996).
110. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 66.
111. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 66.
112. Ibidem, p. 94.
113. Ibidem, p. 95.
114. Ibidem, p. 143-144.
115. Ibidem.
116. Nota Hirschfeld over Duitse vluchtelingen 3-1-1938. In: Nationaal Archief
(na), 2.06.001, nummer 5185.

344

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 345

117. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 82.
118. Brief van P. Kuin aan Joggli Meihuizen, 16-10-1998.
119. Brief 15 maart van Else aan Heino Hirschfeld. Archief Els Hirschfeld.
120. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot-Brittannië en
België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936, p. 163.
121. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 82.
122. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot-Brittannië en
België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936, p. 164-165.
123. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 84.
124. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot-Brittannië en
België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936, p. 173.
125. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 100.
126. Ibidem, p. 78-79.; H. Baudet en M. Fennema, Het Nederlands belang bij
Indië (Utrecht/Antwerpen 1983), p. 46-47.
127. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 79-80.
128. Ibidem, p. 146 e.v.
129. Ibidem, p. 148.
130. Ibidem, p. 147.
131. Ibidem, p. 120 e.v.; G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie. iii De
geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939 (Leiden 1993), p. 655. Het is
Puchinger ontgaan dat Hirschfeld in 1959 wel een samenvatting van zijn
rapport heeft gepubliceerd.
132. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 128.
133. Ibidem, p. 135. Inmiddels is ook door economisch historici erkend dat de
regering ondanks haar nadruk op het tegendeel een mild keynesiaanse
politiek heeft gevoerd. Van Zanden en Griffith, Economische Geschiedenis
van Nederland in de 20e eeuw, p. 145.
134. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 137.
135. Steenberghe was net als Hirschfeld geboren in 1899 en Romme in 1896.
136. J. Bosmans, ‘De rksp en de val van Colijn in 1939’ in: J. Bosmans Nederlandse Historische Bronnen (Amsterdam 1983).
137. P. de Rooy, Werklozenzorg en Werkloosheidsbestrijding 1917-1940, (Amsterdam 1978), p. 188 e.v.; J. Bosmans, ‘De rksp en de val van Colijn in 1939’,
p. 236.
138. A. Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De roomsrode samenwerking en het
einde van de brede basis 1048-1958 (Amsterdam 1986), p. 9.
139. J. Bosmans, Romme. Biografie 1896-1946 (Utrecht 1991), p. 345.
140. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 152.
141. Ibidem, p. 140.
142. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 147.
142. In dat plan stond scheppen van werkgelegenheid door koopkrachtinjec-

345

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 346

tie en een openbare-werkenpolitiek centraal. J. Jansen van Galen et al.,
Het moet, het kan! Op voor het plan. Vijftig jaar Plan van de Arbeid (Amsterdam 1985), p. 45.
143. Ibidem, p. 70-71.
144. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 151-152.

4 De machtigste secretaris-generaal in oorlogstijd
1. H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd (Amsterdam 1960),
p. 19.
2. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Neutraal, deel 2 (Den Haag 1969), p. 150-170; M. de Keizer, Appeasement en
aanpassing. Het Nederlandse bedrijfsleven en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft 1936-1942 (Den Haag 1984), p. 184 e.v.; G. van Roon, Kleine landen crisistijd. Van Oslo-staten tot Benelux (Amsterdam 1985), p. 317 e.v.
3. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht (Amsterdam
2004), p. 147 e.v.
4. Ibidem, p. 150.
5. Brief aan Schaepman, 27 oktober 1939. In: het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (niod), archief Hirschfeld.
6. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 153.
7. Ibidem, p. 165.
8. Ibidem, p. 167.
9. Ibidem, p. 168.
10. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 214.
11. A.E. Kersten (red.), Het Dagboek van G.C.H. Hart. Londen mei 1940-mei
1941 (Den Haag 1976), p. 2.
12. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 23.
13. Voor de Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de bestuursorganen van het rijk [...] in geval van een vijandelijke aanval zie parlementaire enquêtecommissie (pec) deel 7a: 38-45. Zie ook; Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 58-59.
14. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei
1940, deel 3 (Den Haag 1970), p. 286.
15. A.E. Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van
een ministerie 1940-1945 (Alphen aan de Rijn 1981), p. 311 e.v.
16. J. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2003), p. 21 e.v.
17. H.A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en Samenleving in jaren
van oorlog en bezetting (Amsterdam 2002), p. 504.
18. Zie voor een zeer uitvoerig verslag van de besluitvorming Meihuizen,
Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, p. 36 e.v.
19. Ibidem, p. 84 e.v.
20. Ibidem, p. 87 e.v.

346

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 347

21. Ibidem, p. 91.
22. Ibidem, p. 92.
23. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en Samenleving in jaren van oorlog en bezetting, p. 505.
24. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, p. 654.
25. Ibidem, p. 120.
26. H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939 (Amsterdam 1959),
p. 37-38; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei ’40-maart ’41, deel 4 (Den Haag 1972), p. 37; G.M.T. Trienekens,
Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945 (Utrecht
1985), p. 65 e.v.
27. Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945,
p. 68.
28. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en Samenleving in jaren van oorlog en bezetting, p. 517.
29. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 37; zie ook: Joh. de Vries,
Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank
van 1914 tot 1948. ii Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 1994), p. 273.
30. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 36.
31. J.C.H. Blom, Nederland van 1939-1945, (Den Bosch 1982), p. 67. Volgens
Hirschfeld wilde de Unie o.a. laten zien dat de nsb geen steun had.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 54.
32. Parlementaire enquêtecommissie (pec), 498.
33. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht, p. 191.
34. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 43-57; L. de Jong, Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei ’40-maart ’41, p.
44.
35. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 31.
36. Interview van R. Boot met P. Kuin, 15-1-1997.
37. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Maart ’41-juni ’42, deel 5 (Den Haag 1974), p. 765.
38. Ibidem.
39. Ibidem.
40. nrc 15 mei 1941.
41. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 45; G. Hirschfeld, Fremdherrschaft und Kollaboration. Die Niederlande unter deutsche Besatzung
1940-1945 (Stuttgart 1984), p. 117 e.v.
42. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 53 en p. 221 e.v.
43. Ibidem, p. 100; Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945, p. 55.
44. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 46.
45. Ibidem, p. 46.
46. G. Hirschfeld, ‘Hans Max Hirschfeld und die deutsch-niederländischen

347

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 348

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.
64.

65.

66.
67.
68.

Wirtschaftsbeziehungen 1931-1945’ in: W. Mühlhausen (red.), Grenzgänger. Persönlichkeiten der deutsch-niederländischen Verhältnisses (Münster
1998), p. 207.
H.A.M. Klemann, ‘“Belangrijke gebeurtenissen vonden niet plaats.” De
Nederlandse industrie 1938-1948’, bmgn 114 (1999), p. 519.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei
’40-maart ’41, p. 336 e.v.
Ibidem, p. 338.
De Keizer, Appeasement en aanpassing. Het Nederlandse bedrijfsleven en de
Deutsch-Niederländische Gesellschaft 1936-1942, p. 30.
Ibidem, p. 204 e.v; Hirschfeld, herinneringen uit de bezettingstijd, p. 77.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Londen, deel 9 (Den Haag 1979), p. 164.
Ibidem, p. 167.
Kersten (red.), Het Dagboek van G.C.H. Hart. Londen mei 1940-mei 1941, p.
147.
J. Nekkers, ‘Tussen staatssocialisme en vrije markt. Ontwikkeling en
functioneren van de commissie Woltersom en de Organisatie voor Voedselvoorziening […] tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in: Onderzoekscentrum sturing van de samenleving (Leiden 1987), p. 38 e.v.
Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 7-8.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 9.
Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945,
p. 136 e.v.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 47.
Ibidem, p. 36; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei ’40-maart ’41, p. 37.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 229 en p. 61-62; Hirschfeld, Fremdherrschaft und Kollaboration. Die Niederlande unter deutsche Besatzung 1940-1945, p. 130.
Nekkers, ‘Tussen staatssocialisme en vrije markt. Ontwikkeling en functioneren van de commissie Woltersom en de Organisatie voor Voedselvoorziening […] tijdens de Tweede Wereldoorlog’.
Hirschfeld, Fremdherrschaft und Kollaboration. Die Niederlande unter
deutsche Besatzung 1940-1945, p. 142 e.v.
De parlementaire enquêtecommissie (pec) heeft Hirschfeld hiervoor na
de oorlog bekritiseerd. Volgens haar was het niet aan een ambtenaar om
deze initiatieven te nemen. pec, deel 7a-b, p. 122.
Nekkers, ‘Tussen staatssocialisme en vrije markt. Ontwikkeling en functioneren van de commissie Woltersom en de Organisatie voor Voedselvoorziening […] tijdens de Tweede Wereldoorlog’, p. 80 e.v.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 90.
Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en Samenleving in jaren van oorlog en bezetting, p. 519.
Dagboek T.P. van der Kooy, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod).

348

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 349

69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.

77.
78.

79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.

B.A. Sijes, Studies over de Jodenvervolging, (Assen 1976), p. 134-136.
Gesprek met prof. dr. M.A. Keyzer op 21-11-2006.
Sijes, Studies over de Jodenvervolging (Assen 1976).
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 63.
Interview met P. Kuin, 15-1-1997.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 66; De Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914
tot 1948. ii Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog,
p. 275.
De Keizer, Appeasement en aanpassing. Het Nederlandse bedrijfsleven en de
Deutsch-Niederländische Gesellschaft 1936-1942, p. 225.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 68; L.J.A. Trip, De Duitsche bezetting van Nederland en de financiële ontwikkeling van het land gedurende de jaren der bezetting (Den Haag 1946), p. 40 e.v.
Trip, De Duitsche bezetting van Nederland en de financiële ontwikkeling van
het land gedurende de jaren der bezetting, p. 35.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 67-8; Trip, De Duitsche
bezetting van Nederland en de financiële ontwikkeling van het land gedurende
de jaren der bezetting, p. 16. In totaal zou Nederland 16,3 miljard mark opbrengen: 10,1 miljard mark aan bezettingskosten en 6,2 miljard mark
aan gedwongen kredietverlening; ruim tweemaal het nationaal inkomen
van 1939.
Joh. de Vries, De Nederlandsche Bank-geschiedenis nader beschouwd (Leiden
1992); De Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De
Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. ii Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, p. 280. Als secretaris-generaal wel en als
president van de Nederlandsche Bank niet op eigen verzoek.
Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939, p. 82.
D. Barnouw, Rost van Tonningen. Fout tot het bittere eind (Zutphen 1994),
p. 60 e.v.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 70-71.
Ibidem: De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei ’40-maart ’41, p. 387-388.
Barnouw, Rost van Tonningen. Fout tot het bittere eind, p. 9.
De Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. ii Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door
de Tweede Wereldoorlog.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 116-117.
Ibidem, p. 107; Dagboek Van der Kooy, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod).
Ibidem, p. 205.
De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Londen, p. 29-33.
Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en Samenleving in jaren van oorlog en bezetting, p. 520.

349

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 350

91. Over die onenigheid: Levinsohn, De kolencrisis van 1941: een bestuurskundige case study over de beleidsopvattingen van ambtelijk middenkader,
(Utrecht 1991), p. 57 en p. 129.
92. De economische vraagstukken van Duitsland en de vredesonderhandelingen. Nota van dr. H.M. Hirschfeld voor de minister van Buitenlandse
Zaken 7-12-46, p. 20. In: Archief Buitenlandse Zaken (abz), 912.13,
Duitslandrapport dr. Hirschfeld.
93. H.C. Posthumus Meyjes, De Enquetecommissie is van oordeel…: een samenvatting van het parlementaire onderzoek naar het regeringsbeleid in de oorlogsjaren (Arnhem 1958), p. 212.
94. B.A. Sijes, De Arbeidsinzet. Gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland 1940-1945 (Den Haag 1966), p. 410-411.
95. J.F. van Kamp, Dien Hoetink. ‘Bij benadering’. Biografie van een landbouwjuriste in crisis- en oorlogstijd (Wageningen 2005) p. 286.
96. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en Samenleving in jaren van oorlog en bezetting, p. 524 e.v. Dit werd duidelijk toen in het voorjaar bekend
werd dat De Hoo zich door de heren Heijn en De Gruyter uitbundig had
laten tracteren, in ruil voor een goede bevoorrading van hun winkels.
97. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 59.
98. Ibidem, p. 206.
99. Ibidem, p. 206.
100. Brief van Elsbeth Locher-Scholten aan Meindert Fennema, 2-1-2007.
101. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Londen,
p. 432-433.
102. Hirschfeld, Fremdherrschaft und Kollaboration. Die Niederlande unter
deutsche Besatzung 1940-1945.
103. Van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht.
104. P.J. Bouman, De April-Mei-stakingen van 1943 (’s Gravenhage 1950).
105. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 106; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.Juli ’42-mei ’43, deel 6
(Den Haag 1975), p. 838.
106. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.Juli ’42mei ’43, p. 808.
107. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 105; Bouman, De AprilMei-stakingen van 1943.
108. Sijes, De Arbeidsinzet. Gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland
1940-1945, p. 543.
109. Ibidem, p. 545; Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 172.
110. Sijes, De Arbeidsinzet. Gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland
1940-1945, p. 579.
111. Ibidem, p. 560.
112. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei ’43juni ’44, deel 7 (Den Haag 1976), p. 16; P. de Rooy, Werklozenzorg en Werkloosheidsbestrijding 1917-1940 (Amsterdam 1978), p. 182-184.
113. Sijes, De Arbeidsinzet. Gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland
1940-1945.

350

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 351

114.
115.
116.
117.
118.
119.

Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 167 e.v.
Ibidem, p. 170.
Parlementaire enquêtecommissie, 7c, 804.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 147.
Trouw 15-06-1946.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Het
laatste jaar, deel 10 (Den Haag 1980), p. 178.
120. H.M. Hirschfeld, ‘De Centrale Reederij voor de Voedselvoorziening’,
Maandschrift Economie, deel 10 (1946).
121. Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945,
p. 406-407.
122. Hirschfeld, ‘De Centrale Reederij voor de Voedselvoorziening’, p. 201.
123. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 180 e.v.; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Het laatste jaar, p. 1276
e.v.
124. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 183.
125. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Het
laatste jaar, p. 1280 e.v.
126. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 189.
127. H. Daalder, Gedreven en behoedzaam. Willem Drees 1886-1988. De jaren
1940-1948 (Amsterdam 2003), p. 222 e.v.
128. Ibidem, p. 227 en p. 233.
129. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 50-51; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei ’43-juni ’44, p. 120.
130. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 50; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Maart ’41-juni ’42, p. 559561.
131. Sijes, Studies over de Jodenvervolging, p. 135.
132. Van Kamp, Dien Hoetink. ‘Bij benadering’. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd, p. 243.
133. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei
’40-maart ’41, p. 155.
134. De Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. ii Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door
de Tweede Wereldoorlog, p. 251. De totale oorlogsschade werd na de oorlog
geschat op 25,7 miljard gulden.
135. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 164.
136. De Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. ii Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door
de Tweede Wereldoorlog, p. 245 en p. 249.
137. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei ’43juni ’44, p. 172 e.v.
138. Ibidem, p. 206.
139. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod), dossier Hirschfeld, dagboek Hirschfeld, 22-05-1945; Hirschfeld, Herinnneringen uit de
bezettingstijd, p. 202-203.

351

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 352

140. Verslag parlementaire enquêtecommissie, 7c, p. 804.
141. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod), dossier Hirschfeld, dagboek Hirschfeld, 2 en 3 maart 1945. Het departement verhuisde
tijdelijk naar de Kneuterdijk. Hij zelf vond met zijn zuster en zijn ouder,
tijdelijk onderdak bij zijn vriendin Jopie van Panhuys in Voorburg.
142. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 122 en p. 133.
143. Keesings Historisch Archief, nummer 689, 6067a.
144. Van Kamp, Dien Hoetink. ‘Bij benadering’ Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd, p. 275.
145. Ibidem, p. 301.
146. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 190.
147. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Maart
’41-juni ’42, p. 804. Zie ook; Hirschfeld, Fremdherrschaft und Kollaboration. Die Niederlande unter deutsche Besatzung 1940-1945, p. 131.
148. D.U. Stikker, Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis (Rotterdam/Den Haag 1966), p.
60.
149. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod), dossier Hirschfeld, dagboek Hirschfeld, 3-8-44.
150. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, p. 285 noot 181.
151. Daalder, Gedreven en behoedzaam. Willem Drees 1886-1988. De jaren 19401948, p. 258; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Het laatste jaar, p. 1002 en p. 1116-1117 en p. 1417.
152. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 200.
153. Stakingsbevel 13-5-45. In: Nationaal Archief (na), Huysmans, 104.
154. Van Hirschfeld aan Steenberghe 13-5-45. In: na, Steenberghe.
155. T.P. van der Kooy aan zijn ouders 23-5-45. In: particulier archief van W.
van der Kooy.

5 Gezuiverd van bijna alle blaam (mei 1945-december 1946)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Archief Els Hirschfeld.
De Nederlandsche Adel, jaargang 76 (1985), p. 40.
Interview van Rutger Boot met E. van der Beugel.
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod), dossier Hirschfeld, dagboek Hirschfeld.
Mondelinge mededeling Els Hirschfeld 20-4-2006.
Brief van P. Kuin aan J.P. Meihuizen, 20-8-1998.
Dagboek Hirschfeld 23-2-45.
B.J.M. van Spaendonck, directeur Rijkstextielbureau van minister van
Handel en Nijverheid, aan Le Poole, Fentener van Vlissingen, Neher e.a.
18-7-45. In: Archief Economische Zaken (ez), dossier nummer 022/2-10,
map 7; Instellingsbesluit 15-8-45. In: Ibidem.
Joh. de Vries (red.), Herinnering en Dagboek van E. Heldring (Groningen

352

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 353

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

1970), p. 1454. Weigeringen ontving Vos van prof. G.A.Ph. Weijer. Hij
achtte zich ongeschikt omdat hij Woltersom al in het openbaar stevig had
bekritiseerd. Verder van M.J.H. Cobbenhagen, die als rooms-katholiek
geestelijke geen toestemming kreeg van de bisschop van ’s-Hertogenbosch. Zie: Archief Economische Zaken, dossier nummer 022/2-10,
map 7.
Brief van P. Kuin aan J.P. Meihuizen, 22-10-1998.
J. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2003), p. 557.
G. Aalbers, Operatie Safehaven. Kruistocht tegen een Vierde Rijk (Amsterdam 2006), p. 300.
Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Zie ook; het interview van Rutger
Boot met P. Kuin, 15-1-1997.
Ibidem, p. 286.Zie ook; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog. Mei ’40-maart ’41, deel 4 (Den Haag 1972), p. 165.
Van minister Handel en Nijverheid Vos aan Z.E.W. Schermerhorn 15-845. In: Archief Economische Zaken (ez), dossier nummer 022/2-10, map
7.
Rapport commissie belast met onderzoek naar beleid en de gedragingen
van dr. H.M. Hirschfeld […] tijdens de vijandelijke bezetting 29-1-1946.
In: niod, doc-702, dr. H.M. Hirschfeld.
Ibidem.
Ibidem.
Notulen ministerraad 23-4-46. In: Nationaal Archief (na), ministerraad
(mr), 388.
L.J.Giebels, Beel, van vazal tot onderkoning: biografie 1902-1977 (Den Haag
1995), p. 123-124.
P. Romijn, Snel en Rechtvaardig. Politiek beleid inzake bestraffing en reclassering van ‘foute’ Nederlanders 1945-1955 (Houten 1989), p. 137.
Notulen ministerraad 23-4-46. In: na, mr, 388.
Notulen ministerraad 6-5-1946. In: na, mr, 388. Zie ook: Meihuizen,
Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
Eervol ontslag dr. H.M. Hirschfeld ’s-Gravenhage 10 mei 1946. In: niod,
Doc i-702, dr. H.M. Hirschfeld.
Notulen ministerraad 6-5-45. In: na, mr, 388.
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 (nib), v, 46.
Van Mook aan Hirschfeld 7-12-46 In: na, Van Mook, 81. Van jhr. mr.
C.H.V. de Villeneuve aan mr. W.G.F. Jongejan 24-7-46. In: na, Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië (orni), 154.
Het Parool 10-8-1946.
Dagboek T.P. van der Kooy. Amersfoort midden juni ’45, laatste pagina.
Dr. T.P. van der Kooy en anderen aan Hare Majesteit de Koningin 1-7-46.

353

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 354

In: niod, document i-702, Hirschfeld, dr. Hans Max.
31. A. van der Zwan, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht (Amsterdam
2004).
32. Ontwerp-kb opgesteld door de afdeling Geschillen van Bestuur van de
Raad van State, inzake beroep van dr. H.M. Hirschfeld 30-9-46. In: niod,
document i-707, Hirschfeld, dr. Hans Max. Zie ook: P. Romijn, Snel en
Rechtvaardig. Politiek beleid inzake bestraffing en reclassering van ‘foute’ Nederlanders 1945-1955, p. 138. Hirschfelds beleid had natuurlijk niet alleen
deze schijn tegen zich. Hirschfeld had ook daadwerkelijk en welbewust
‘geabstraheerd’ van het verzet.
33. Notulen ministerraad 30-9-46. In: na, mr, 388.
34. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, p. 289.
35. Van minister van Economische Zaken Huysmans, en minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening Mansholt aan de koningin 18-1046. In: Staatsblad, nummer g 317. Besluit van 8 november 1946, tot […]
enz, Wilhelmina 8-11-46, gepubliceerd op 16-11-46.
36. Notulen ministerraad 21-10-46. In: na, mr, 388.
37. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, p. 289-290.
38. A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek
(Amsterdam 1968).
39. H.C. Posthumus Meyjes, De Enquetecommissie is van oordeel […] : een samenvatting van het parlementaire onderzoek naar het regeringsbeleid in de
oorlogsjaren (Arnhem 1958), p. 217 e.v. Naar aanleiding van de proclamatie-Schrieke.
40. J.B. Charles, Van het kleine koude front (Amsterdam 1962), p. 134.
41. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Mei
’40-maart ’41, p. 163 e.v.
42. H.M.A. Klemann schreef een boekbespreking over H.M. Hirschfeld. In de
ban van de macht, van Van der Zwan, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische geschiedenis (2005), p. 121-132. 2005.
43. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, p. 290-291.
44. Ibidem.
45. H. Bondt, ‘De Nederlandsche Bank. Is nationaliseren verantwoord?’,
Maandschrift Economie 10 (1945). Meindert Fennema beschikt over de
door Hirschfeld zelf ingebonden verzamelde artikelen van zijn hand,
waarin dit artikel is opgenomen. A. M. de Jong heeft het auteurschap van
Hirschfeld bevestigd in A.M. de Jong, De wetgeving nopens De Nederlandsche Bank. Een historische studie (Amsterdam 1960), p. 300 noot 1.
46. Bondt, ‘De Nederlandsche Bank. Is nationaliseren verantwoord?’, p. 9.
47. Ibidem, p. 12.
48. Ibidem, p. 19.
49. Ibidem, p. 20.

354

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 355

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Ibidem, p. 22.
Ibidem, p. 23.
Dagboek Hirschfeld 8-4-45.
H. Ritzenhofen, Kontinuität und Krise. Jacob Burckhardt’s aesthatische Geschichtskonzeption (Köln 1979), p. 165.
Ibidem.
H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd (Amsterdam 1960),
p. 238.
Ibidem.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 235.
Dagboek Hirschfeld 22-4-45.
Nationale Investeringsbank (nib), v, 50.
Dagboek Hirschfeld 22-4-45.
Dagboek Hirschfeld 22-4-45.
Dagboek Hirschfeld 22-4-45.
Dagboek Hirschfeld 14-3-45.
Dagboek Hirschfeld 14-3-45 en 2-4-45; W. S. Churchill, The World
Crisis:The Aftermath (Londen 1929).
Dagboek Hirschfeld 14-3-45. niod
‘La guerre qui a commencé le 1er septembre 1939 n’est pas […] née d’un
conflict d’intérêts politiques entre les grandes puissances, comme la
guerre de 1914, elle est née, comme toutes les guerres de la Révolution du
grand désordre intellectuel, moral et politique provoqué dans l’Europe
entière, après 1919, par l’écroulement du système monarchique […]’, in:
dagboek Hirschfeld 14-3-45; G. Ferrero, Reconstruction.Talleyrand à Vienne,
1814-1815 (Parijs 1940), p. 369. In: Dagboek Hirschfeld 14-3-1945, niod.
H.M. Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren
1929-1934 (Amsterdam 1946), p. 154.
Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 234.
H.M. Hirschfeld, ‘De ambtenaar en het staatsingrijpen op economisch
gebied’, Maandschrift Economie. Tijdschrift voor Algemeen Economische, Bedrijfseconomische en Sociale Vraagstukken 11 (1946), p. 16.
Ibidem, p. 13.
Dagboek Hirschfeld 22-4-45.
Dagboek Hirschfeld 1-04-45 en 2-04-45.
Dagboek Hirschfeld 22-4-45.
Dagboek Hirschfeld 22-4-45.
Dagboek Hirschfeld 22-4-45.
H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit de jaren 1933-1939 (Amsterdam 1959),
p. 123.
Hirschfeld, Actieve Economische Politiek in Nederland in de jaren 1929-1934,
p. 152-153.
Hirschfeld, ‘De ambtenaar en het staatsingrijpen op economisch gebied’,
p. 7.
Ibidem, p. 15.

355

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 356

80. Ibidem, p. 13.
81. H. Vos, ‘Vijf jaar Volkshuishouding’ in: G. Ruygers (red.), Socialisme in de
Branding (Amsterdam 1952), p. 90.
82. Notulen oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Trust-maatschappij voor de handel met het buitenland gehouden ten kantore van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam op donderdag 24 oktober 1946. In: na, Huysmans, 202.
83. Ibidem.
84. Rede minister van Economische Zaken 24-10-46. In: na, Huysmans,
202.
85. Zie correspondentie in: na, Huysmans, 202, dr. G.W.M. Huysmans aan
dr. H. van Blankenstein 19-2-47.
86. Van Heldring aan Woltersom 31-12-46 en van Woltersom aan Heldring
29-1-47. Beide in: na, Economische Zaken (ez), Buitenlandse Economische Betrekkingen (beb), 822.
87. Van Hirschfeld aan de directie van de Trustmaatschappij 31-1-49. In: na,
ez, beb, 822.

6 Architect van het Europese Herstelprogramma (1947)
1. H.F.L.K. van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van
Jhr. Mr. H.F.L.K. van Vredenburch (Den Haag 1985), p. 226.
2. Notulen vergadering ministerraad 21-10-46. In: na, mr, 388.
3. M.D. Bogaarts, ‘Aanpassing aan de feiten. Carel Godfried Willem Hendrik van Boetzelaer van Oosterhout (1946-1948)’ in: D.A. Hellema, B.
Zeeman en B. van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag 1999).
4. H. Daalder, Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988. De Indonesische
kwestie 1945-1949, (Amsterdam 2004).
5. W. Weenink, Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. J. W. Beyen 18971976 (Amsterdam 2005).
6. Enige voorloopige opmerkingen over schadeloosstellingen, welke men
van Nederlandsche zijde van Duitschland moet eischen, nota van dr.
Hirschfeld 17-5-45. In: na, Huysmans, 19.
7. Verslag besprekingen met de secretaris-generaal en dr. Hirschfeld 21-1046. In: Archief ministerie van Buitenlandse Zaken (abz), 912.13, Duitsland grenscorrecties Nederlands standpunt, deel i, 01-07-45 t/m 25-1046.
8. Zie voor de tekst van het memorandum: S.I.P. van Campen, The Quest for
Security. Some aspects of the Netherlands foreign policy 1945-1950 (Den Haag
1958), p. 219-230.
9. H.M. Hirschfeld, ‘De economische vraagstukken van Duitsland en de
vredesonderhandelingen. Nota van dr. H.M. Hirschfeld voor de Minister
van Buitenlandse Zaken’ in: abz (1946).
10. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod), dagboek
Hirschfeld 22-4-45.

356

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 357

11. ‘Verbatim record of the hearing of the representatives of the Netherlands
at a meeting of the Deputies for Germany held at Lancaster House London on Tuesday, 28th January 1947.’ In: abz, Geheim Statisch archief
(gs), 912.230.
12. Brief van Van Mook aan Hirschfeld 7-12-46. In: na, Van Mook, 81.
13. J. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2003), p. 252.
14. J.J.P. de Jong, Diplomatie of Strijd (Amsterdam 1988), p. 355.
15. Van Mook noemde hem in zijn persoonlijke correspondentie drie jaar later een ‘collaborateur’. In: Archief Van Mook, brief van T. van de Berge 1204-05.
16. J.J.P. de Jong, Diplomatie of Strijd. Het Nederlandse beleid tegenover de Indonesische Revolutie. (Amsterdam 1988), p. 365.
17. Ibidem.
18. M. Weisglas, Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan Indonesië (Amsterdam 1995), p. 70.
19. M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het kabinet Beel 3 juli 1946 – 7 augustus 1948, band d eerste helft
(Nijmegen 1995), p. 2647.
20. Weisglas, Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan Indonesië, p. 71.
21. Ibidem.
22. R.J. McMahon, Colonialism and Cold War. The United States and the Struggle for Indonesian Independence, 1945-1949 (Ithaca/Londen 1981), p. 154.
23. Nederlands Inventarisbureau (nib), ix: 284-289.
24. F. Gouda en Th. Brocades Zaalberg, American Visions of the Netherlands
East Indies/Indonesia. us Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 19201949 (Amsterdam 2002), p. 191.
25. H.M. Hirschfeld, ‘Het Plan Marshall. Aantekeningen Dr Hirschfeld 0107-1947’ in: abz, vs Marshallplan. Eerste reacties op rede van minister
Marshall (1947).
26. Verslag van de ministerraad 9-06-46. In: na, mr, 320.
27. A.S. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951 (Berkeley
1984), p. 226 e.v.
28. Reactie Spaak. In: abz, 610.300 Marshallplan.
29. Foreign Relations of the United States (frus) 1947, iii, p. 247-248.
30. Notulen ministerraad 30-06-1947. In: na, mr, 389.
31. Besprekingen op het Foreign Office over het Marshallplan op 24 en 25
juni. Dr. H.M. Hirschfeld 26-06-47. In: abz, 610.300.
32. H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd (Amsterdam 1960),
p. 49.
33. Codetelegram van Brussel aan ministerie van Buitenlandse Zaken 2806-47. In: abz, 610.300. Plannen voor een gecoördineerd optreden der
Beneluxlanden ten aanzien van het Marshallplan.
34. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951, p. 227.
35. Ibidem, p. 178 noot.

357

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 358

36. Interview met Spierenburg 29-11-96 van Rutger Boot.
37. Van der Beugel zou zijn eerste zoon naar Hirschfeld vernoemen. Gesprek van John Rhijnsburger met E.H. van der Beugel op 2-05-83; Vrij Nederland 28-10-89.
38. Interview Rutger Boot met E.H. van der Beugel, 1997. De banden van dit
interview zijn door Rutger Boot ter beschikking gesteld; R. Boot, Tussen
de duivel en de diepzee. Hans Max Hirschfeld en de Sonderkonto-onderhandelingen met Duitsland 1932-1934, doctoraalscriptie aan de Universiteit van
Amsterdam.
39. Verslag van de Parijse conferentie over het Marshallplan van 12 juli tot 15
juli. In: abz, 610.301. Marshallplan verslag Nederlandsche delegatie conferentie Parijs, dossier i. Zie ook; na, Van der Beugel, 20.
40. Aantekeningen van de vergadering van het Comité Exécutif 16-7-’47. Dr.
H.M. Hirschfeld 17-7-47. In: na, Algemene Zaken (az), 111.
41. Ch. L. Mee, The Marshall Plan (New York 1984), p. 155.
42. A.E. Kersten, Maken drie kleinen een grote? De politieke invloed van de Benelux 1945-1955, oratie (Bussum 1982), p. 6.
43. Verklaring van de Nederlandse gedelegeerde in de vergadering van het
Comité de Coopération Économique Européenne (ccee) op 17-07-47. In: abz,
610.302, Algemene Marshall Hulp, verslagen Nederlandse delegatie conferentie Parijs, dossier i.
44. J. Gimbel, The Origins of the Marshall Plan (Stanford 1976), p. 255 e.v.
45. Verslag lunchbijeenkomst delegaties van Nederland, België en Luxemburg met de Franse delegatie. Dr. H.M. Hirschfeld 2-08-47. In: na, Van
der Beugel, 20.
46. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951, p. 24.
47. Van Bentinck aan Hirschfeld 29-8-47. In: abz, 614.032, Duitsland (west)
reorganisatie Duitse steenkolen-, ijzer- en staalindustrie (dekartellisatie
deel i 1946-1948), deel 1.
48. De stand van zaken op de Parijse conferentie 21-08-1947. In: na, Van der
Beugel, 20.
49. Eindverslag van de Parijse conferentie 12 juli tot 22 september. Dr. H.M.
Hirschfeld 25-09-1947. In: na, Van der Beugel, 20.
50. Overzicht van de besprekingen in Parijs in de week van 21 juli tot 25 juli
1947. Hirschfeld, 25-7-47. In: na, Algemene Zaken (az), 111.
51. Verslag van de vergadering van het Comité Exécutif op 31-7-47, bijlage 1
van 30-7-47. In: na, Van der Beugel, 20.
52. Verslag vergadering Comité Exécutif 31-7-47. In: na, Van der Beugel, 20.
53. Verslag lunchbijeenkomst delegaties van Nederland, België, Luxemburg
met de Franse delegatie. Dr. H.M. Hirschfeld 2-8-47. In: na, Van der Beugel, 20.
54. Verslag vergadering Comité Exécutif 4-8-47. In: na, Van der Beugel, 20.
55. De stand van zaken op de Parijse conferentie. Dr. H.M. Hirschfeld 10-847. In: na, Van der Beugel, 20.
56. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951, p. 241.

358

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 359

57. ‘The Consul at Geneva (Troutman) to the Secretary of State. Geneva, August 25 l947’ in: frus, 1947 iii, p. 377.
58. De stand van zaken op de Parijse conferentie 21-8-47. In: na, Van der
Beugel, 20.
59. Ibidem.
60. Van Hirschfeld aan Romme 9-3-48. In: na, Romme, 23.
61. J.J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie (Baarn 1983), p. 312. De
katholieken werden gesteund door de partijloze minister van Marine,
Schagen van Leeuwen.
62. Daalder, Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988. De Indonesische
kwestie 1945-1949, p. 145 e.v.
63. Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet.Herinneringen van Jhr. Mr.
H.F.L.K. van Vredenburch, p. 275.
64. Hirschfeld aan Huysmans 25-8-47. In: na, Huysmans, 247. Voor deze
nationalistische weg, die in Batavia inmiddels door Van Mook was ingeslagen, dacht Hirschfeld nog wel ministers te kunnen vinden. Hirschfeld
dacht aan A.D.A. de Kat Angelino, A.A.L. Rutgers voor Overzeese Gebiedsdelen en ook aan Albarda, zijn mede-adviseur uit mei en oud-thesaurier-generaal maar nu directeur van de Nederlandse Handel-Maatschappij, als minister van Financiën. Maar dat kon ook de kvp’er
Greidanus worden. Voor Verkeer noemde Hirschfeld nog Grosheide.
65. Ibidem.
66. Ibidem.
67. Notulen vergadering ministerraad 25-8-47. In: na, mr, 389.
68. Gesprek met Amerikaanse Ambassadeur Caffery, Parijs 26-8-47.
Dr.H.M. Hirschfeld 27-8-47. In: na, Van der Beugel, 20.
69. frus, 1947, iii, p. 391-396; besprekingen op de Amerikaanse ambassade
met de Amerikaanse Undersecretary of State W. Clayton 30-08-47. Dr.
H.M. Hirschfeld. In: na, Van der Beugel, 20; van Hirschfeld aan de minister van Buitenlandse Zaken 31-08-47. In: na, Van der Beugel, 20.
70. Besprekingen met sir Oliver Franks en sir Edmund Hall Patch 31-08-47.
Dr. H.M. Hirschfeld, Parijs 1-9-47. In: na, Van der Beugel, 20.
71. Laatste ontwikkelingen van de conferentie te Parijs. 8-11-47 t/m 11-09-47.
Dr. H.M. Hirschfeld, Parijs 12-9-47. In: na, Van der Beugel, 20; zie ook
frus, 1947, iii, p. 425-428.
72. Laatste ontwikkelingen van de conferentie te Parijs. 8-11-47 t/m 11-09-47.
Dr. H.M. Hirschfeld, Parijs 12-9-47. In: na, Van der Beugel, 20.
73. Ibidem. Zie ook: frus, 1947, iii, p. 425-428.
74. frus, 1947, iii, p. 427.
75. Laatste ontwikkelingen van de conferentie te Parijs. 8-11-47 t/m 11-09-47.
Dr. H.M. Hirschfeld, Parijs 12-9-47. In: na, Van der Beugel, 20.
76. Ibidem.
77. Verslag van de conferentie 14-9-47. In: na, Van der Beugel, 20.
78. Bespreking met Undersecretary of State Clayton op 31-07-47. In: na, Van
der Beugel, 20.

359

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 360

79. frus, 1947, ii, p. 342 en 344.
80. Eindverslag van de Parijse conferentie 12-07-47 t/m 22-11-47. In: abz,
610.302. Algemeen Marshallplan conferentie Parijs inzake Europese
economische samenwerking en de oprichting van de Commissie voor
Europese Economische Samenwerking (cees).
81. Aantekeningen. De Stoppelaar 30-6-47. In: na, ministerie van Overzeese
gebiedsdelen (minog), Ia, 182-185, Map Marshallplan.
82. ‘Notes taken at the meeting held at Baron van Boetzelaer’s residence September 17, 1947 at 3 o’clock between members of the Netherlands Government and the subcommittee on Benelux and France of the select
Committee on foreign Aid in The Hague: 5’. In: abz, Gezantschap/Ambassade (Gez./Amb.) Washington, handelsafdeling, dossier 56.
83. Verslag vergadering van de Raad voor Economische Aangelegenheden
(rea) op 1-10-47. In: na, mr, 570.
84. Nota voor de minister van mr. Liefrinck op 4-10-47. In: amf, Directie Buitenlands Betalingsverkeer (bbv), 1139, 3.
85. Van de Financiële Raad H. Riemens aan de minister van Financiën op 610-47. In: amf, bbv, 1139, 3. Thesaurier-generaal Treep aan de minister
van Financiën op 5-11-47. Ibidem.
86. Interview van John Rhijnburger met mr. Liefrinck.
87. Nota van dr. H.M. Hirschfeld aan de minister van Buitenlandse Zaken 210-47. In: abz, 610.302. Algemeen Marshallplan conferentie Parijs inzake Europese economische samenwerking en de oprichting van de Commissie voor Europese Economische Samenwerking (cees).
88. Hij had ook een compliment gekregen voor zijn verslaggeving in de ministerraad van 25 augustus. Notulen vergadering ministerraad 25-8-47.
In: na, mr, 389.
89. Notulen vergadering ministerraad 6-10-47. In: na, mr, 389.
90. Besprekingen over Marshallplan van 10-10-47 t/m 20-10-47. Dr. H.M.
Hirschfeld 20-10-47. In: na, Van der Beugel, 20.
91. E.H. van der Beugel, European Integration as a concern of American Foreign
Policy. From Marshall Aid to Atlantic Partnership (Amsterdam/Londen/
New York 1966), p. 97.
92. Van Van der Beugel aan Spierenburg 17-10-47. In: ez, beb, 282.
93. Notulen vergadering ministerraad 6-10-47. In: na, mr, 389.
94. Codetelegram van Van Kleffens aan Celer, Den Haag. Dr. H.M. Hirschfeld 14-10-47. In: na, Van der Beugel, 20.
95. Aantekeningen van directeur-generaal van de beb voor de minister van
Economische Zaken a.i. 17-10-47. In: na, ez, beb, 282.
96. Notulen vergadering rea 22-10-47. In: na, mr, 389.
97. Codetelegram van Van Kleffens aan ministerie van Buitenlandse Zaken
28-10-47. In: amf, bbv, 1139, 3.
98. Van Van der Beugel aan L.V. Steere van de American Embassy, Den Haag
29-1-48. In: amf, bbv, 1139, 4.
99. Conceptnota over de economische positie van Nederland ten behoeve van

360

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 361

de Amerikaanse autoriteiten. Dr. H.M. Hirschfeld 1-11-47. In: ez, beb,
282. Zie ook: verslag van de vergadering met de Amerikaanse Working
Party on the Netherlands 6-11-47. In: Ibidem.
100. Codetelegram van Van Kleffens aan ministerie van Buitenlandse Zaken
en Financiën, afkomstig van Hirschfeld 6-10-47. In: na, ez, beb, 282.
101. Verslag van een gesprek van de minister van Financiën met dr. H.M.
Hirschfeld en dr. Holtrop 11-11-47. In: amf, bbv, 1139, 3.
102. Ibidem.
103. Verslag vergadering rea, 19-11-47. In: na, mr, 570.
104. Verslag vergadering rea, 26-11-47. In: na, mr, 570.
105. Ibidem.
106. Ibidem.
107. Ibidem.
108. Nederland en het Marshallplan, tweede nota. Dr. H.M. Hirschfeld 29-1147. In: amf, bbv, 1139, 3. Zie ook: Dollarpositie en Marshallplan. Dr.H.M.
Hirschfeld 15-12-47. In: amf, bbv, 1139, 3.
109. Nederland en het Marshallplan, tweede nota. Dr. H.M. Hirschfeld 29-1147. In: amf, bbv, 1139, 3.
110. Notulen vergadering ministerraad 15-12-47. In: na, mr, 389.
111. Geheim codetelegram van Den Haag (Van Boetzelaer) aan Washington
12-1-48. In: abz. Gez./Amb Washington, handelsraad, dossier 55.
112. Ibidem.
113. Inzake telefoongesprek tussen minister Lieftinck en mr. Holtrop te
Washington gevoerd op 5-2-48. In: amf, bbv, 1139, dossier 4.
114. Notulen vergadering ministerraad 16-2-48. In: na, mr, 390. De vermindering van uitgaven voor import van 50 miljoen dollar betekende een vermindering in het aankoopprogramma met 67 miljoen dollar.
115. Handelingen Eerste Kamer (hek) 1947-1948, p. 152; Hirschfeld aan mr.
Steere Counseller of Economic Affairs 19-2-48. In: abz, Directoraat-Generaal Economische en Militaire Hulpprogramma’s (dgem), 072, diverse
stukken dr. H.M. Hirschfeld, deel 1, november 47 t/m februari 48, omslag 96.
116. Het rapport van de senaatscommissie verscheen op 17-02-48. Zie ook;
vergelijking tussen wetsvoorstel van het Senate Committee on Foreign Relations en het oorspronkelijke regeringsvoorstel betreffende het European Recovery Program (erp) 24-2-48. In: na, ez, beb, 282.

7 Simultaan schaken: het Europese Herstelprogramma en de
Indonesische kwestie (januari-juli 1948)
1. Notitie van Liefrinck voor de minister van Financiën 12-11-47. In: amf,
bbv, 1139, 3.
2. Aantekeningen van de minister van Financiën voor dr. Treep 18-11-47. In:
amf, bbv, 1139, 3.
3. Van minister van Economische Zaken Huysmans aan minister-president Beel 13-11-47. In: na, Huysmans, 234.

361

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 362

4. Aantekeningen van de minister van Financiën voor dr. Treep 18-11-47. In:
amf, bbv, 1139, 3.
5. Verslag van een gesprek van de minister van Financiën met dr. H.M.
Hirschfeld en dr. Holtrop 11-11-47. In: amf, bbv, 1139, 3.
6. Van Van Kleffens aan Ministerie van Buitenlandse Zaken 14-11-47. In:
amf, bbv, 1139, 3.
7. Nationale organisatie in verband met het Europese Herstelprogramma.
Voorzitter Nederlandse delegatie 12-1-48. In: abz, dgem, dossier 113,
rea,1947-1951, omslag 213.
8. European Recovery Program (erp). Voorstellen aan het Amerikaanse
Congres. Dr. H.M. Hirschfeld 29-12-47, p. 13 e.v. In: na, Van der Beugel,
20.
9. Notulen vergadering rea 14-1-48. In: na, mr, 571.
10. J.A.A. Bervoets, ‘Huijsmans, Gerardus Wilhelmus Maria’ in: J. Charité
(red.), Biografisch Woordenboek van Nederland (Den Haag 1979).
11. Notulen vergadering rea 14-1-48. In: na, mr, 571.
12. E.H. van der Beugel, Nederland in de Westelijke Samenwerking. Enkele aspecten van de Nederlandse beleidsvorming, oratie (Leiden 1966), p. 19-20.
13. H. de Liagre Böhl, J. Nekkers en L. Slot, Nederland Industrialiseert! Politieke en economische strijd rond het industrialisatiebeleid. 1945-1955 (Nijmegen
1981), p. 218; Van den Brink, Zoeken naar een ‘heilstaat’: opbouw, neergang
en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat (Amsterdam 1984), p. 441.
14. Van Spierenburg aan ministerie van Economische Zaken 18-2-48. In: na,
ez, beb, 282.
15. Van Spierenburg aan ministerie van Economische Zaken 18-2-48. In: na,
ez, beb, 282.
16. Nota van dr. Hirschfeld aan de leden van de rea. Betreft Nederlandse organisatie voor het erp 23-2-48. In: abz, Marshallhulp, Nederlandse organisatie ter uitvoering Europese Herstelprogramma (ehp) 1948-1950.
17. Verslag vergadering rea 27-2-48. In: na, mr, 571.
18. Voorzitter van de Nederlandse delegatie in de Raad van de Economische
Unie (reu). Zie: notulen ministerraad 30-3-48. In: na, mr, 390; Koninklijke Bibliotheek (kb) 8-5-48, nummer 22.
19. Van der Beugel, Nederland in de Westelijke Samenwerking. Enkele aspecten
van de Nederlandse beleidsvorming, p. 20.
20. W. Weenink, Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. J. W. Beyen 18971976 (Amsterdam 2005).
21. P. van der Eng, De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland 1947-1953
(Houten 1987), p. 115 e.v.; van Van Boetzelaer bestemd voor Hirschfeld
21-4-48. In: abz, dgem, 072, diverse stukken dr. Hirschfeld, deel 2, omslag 97.
22. Notulen rea 26-5-48. In: na, mr, 570.
23. Bespreking Londen 16-01-48 op het Foreign Office. Dr. H.M. Hirschfeld
19-1-48. In: na, ez, beb, 282.
24. E.H. van der Beugel, European Integration as a concern of American Foreign

362

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 363

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.

42.

43.

Policy. From Marshall Aid to Atlantic Partnership (Amsterdam/Londen/New
York 1966), p. 128.
Verslag bijeenkomst met de Belgen te Brussel op 20 januari 3.00 uur
’s-Gravenhage op 24 januari 1948. In: na, ez, beb, 282.
Terms of reference-bijlage bij verslag van de bespreking van een gemeenschappelijke delegatie van Belgie, Luxemburg en Nederland met de Engels-Franse delegatie over enige aspecten van het ehp op 3, 4 en 5 februari. E.H. van der Beugel 6-2-48. In: na, Van der Beugel, 21.
Verslag van de bespreking tussen de plaatsvervangers van de ministers
betreffende de instructie voor de werkgroep in Parijs op 17 en 18 maart
1948. Dr. H.M. Hirschfeld 19-3-48. In: na, ez, beb, 282.
Van der Beugel, European Integration as a concern of American Foreign Policy. From Marshall Aid to Atlantic Partnership, p. 130-131.
Ibidem, p. 133.
A.S. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951 (Berkeley
1984), p. 174.
Van Hirschfeld aan Philipse 30-3-48. In: abz, Gez./Amb. Washington,
handelsafdeling dossier 59, Economic Coöperation Administration
(eca), Parijse conferentie 1948-1949.
Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951, p. 172 e.v.; Bestuur permanente organisatie erp 7-4-47. In: abz, Gez./Amb. Washington, handelsafdeling, dossier 56, maart 1948-april 1948.
Het slot der Parijse conferentie. Dr. H.M. Hirschfeld 20-4-48. In: na, ez,
beb, 282.
Ibidem.
Van der Beugel, European Integration as a concern of American Foreign Policy. From Marshall Aid to Atlantic Partnership, p. 212.
Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951, p. 263.
Van ambassadeur te Parijs aan ministerie van Buitenlandse Zaken 19-448. In: abz, dgem, 072; diverse stukken dr. Hirschfeld, maart 1948-november 1948, omslag 97.
Van Hirschfeld aan A.W.C. baron Bentinck van Schoonheten 2-9-47. In:
abz, ambtsbericht Londen, dossier 24, c8 map 7.
Van Michiels van Verduynen aan Hirschfeld 11-12-47. In: abz, ambtsbericht Londen, Geheim Archief (ga), dossier 28, map Big Four Londen
conferentie.
Van Michiels van Verduynen aan ministerie van Buitenlandse Zaken 1712-47. In: abz, gs, 912.230, Duitsland, map 549.
Onze houding ten opzichte van het Duitse vraagstuk. Dr. H.M. Hirschfeld 6-1-48. In: abz, 912.13, Duitsland grenscorrecties iii. Nederlands
standpunt 1-1-47 t/m 31-5-48.
Nota voor de minister van Buitenlandse Zaken betreffende toekomstige
Duitse regering. Dr. H.M. Hirschfeld 13-4-48. In: abz, ambtsbericht Londen (ga), dossier 26, map Duitsland i.
Onze houding ten opzichte van het Duitse vraagstuk. Dr. H.M. Hirsch-

363

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 364

44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.

57.

58.

59.

60.
61.

feld 6-1-48. In: abz, 912.13 Duitsland Grenscorrecties iii. Nederlands
standpunt 1-1-47 t/m 31-5-48.
A. Bullock, Ernest Bevin. Foreign Secretary, 1945-1951 (Londen 1983), p. 519.
Aantekeningen bij de rede van Foreign Secretary Bevin op 22 januari
1948. Dr .H.M.Hirschfeld 26-1-48. In: na, ez, beb, 282.
Ibidem.
Ibidem.
C. Wiebes en B. Zeeman, A star was born. Militaire alliantievorming in de
Atlantische Regio, 1945-1948 (Amsterdam 1983), p. 102; notulen ministerraad 26-1-48 In: na, mr, p. 390.
A.E. Kersten en A.F. Manning, Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945: Periode c: 1940-1945, deel v: 1 juli-15 december 1942 (1987).
Wiebes en Zeeman, A star was born. Militaire alliantievorming in de Atlantische Regio, 1945-1948.
frus, 1948, ii, p. 82.
Bijdrage voor het verslag van de bespreking te Londen over Duitsland 2602-48 tot 6-03-48. Dr. H.M. Hirschfeld 10-3-48. In: abz, 912.230, Duitsland, deelname Benelux aan bespreking Grote Drie te Londen (1948)
deel i, december 1947 t/m maart 1948.
Van Van Harinxma thoe Sloten te Brussel aan minister van Buitenlandse
Zaken 25-2-48. In: abz, 912.230 Duitsland, deelname Benelux aan bespreking Grote Drie te Londen (1948) deel i, december 1947 t/m maart
48; van Michiels van Verduynen aan minister van Buitenlandse Zaken
25-2-48. In: ibidem. Van Boetzelaer van Oosterhout deed het af als ‘een
storm in een glas water’.
Ibidem.
frus, 1948, ii, p. 141-143.
Bijdrage voor het verslag van de bespreking te Londen over Duitsland 2602-48 tot 6-03-48. Dr. H.M. Hirschfeld 10-3-48. In: abz, 912.230, Duitsland deelname Benelux aan bespreking Grote Drie te Londen (1948) deel
i, december 1947 t/m maart 1948.
Verslag van de bespreking te Londen over Duitsland 26-02-48 tot 6-0348. Michiels van Verduynen en Hirschfeld Londen 13-3-48. In: abz,
912.230, Duitsland deelname Benelux aan besprekingen Grote Drie te
Londen (1948) deel i, december 1947 t/m maart 48.
Ontwerp instructie delegatie inzake Duitsland. Dr. H.M. Hirschfeld 17-448. In: abz, 912.233; herstelbespreking Londen deelname Beneluxlanden
1948. Notulen ministerraad 19-4-48. In: na, mr, 390.
Bijdrage voor het verslag van de bespreking te Londen over Duitsland 2602-48 tot 6-03-48. Dr. H.M. Hirschfeld 10-3-48. In: abz, 912.230, Duitslanddeelname Benelux aan bespreking Grote Drie te Londen (1948) deel
i, december 1947 t/m maart 48.
Notulen ministerraad 5-4-48. In: na, mr, 390.
M.D. Bogaarts, De periode van het kabinet Beel:3 juli 1946-7 augustus 1948
(Nijmegen 1989), p. 556.

364

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 365

62. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951, p. 176.
63. Nota voor de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de toekomstige Duitse regering. Dr. H.M. Hirschfeld 13-4-48. In: abz, ambtsbericht
Londen, dossier 26, map Duitsland i.
64. Ibidem.
65. frus, 1948, ii, p. 226-227.
66. Bespreking met sir W. Strang over Duitsland op het Foreign Office
29-04-48. Dr. H.M. Hirschfeld 2-5-48. In: na, az, 107, map Britse houding inzake toekomstige status Duitsland; frus, 1948, iii, p. 218.
67. Notitie betreffende de stand van zaken op de conferentie over WestDuitsland 10-5-48. In: abz, 912.233, Duitsland herstelbesprekingen deelname Beneluxlanden 1948.
68. Ibidem; frus, 1948, ii, p. 245.
69. frus, 1948, ii, p. 237.
70. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-1951, p. 157. Een document ‘vol ruis en rook maar zonder enige practische betekenis’.
71. Brief van A.E. Kersten aan Meindert Fennema 29-6-2006.
72. frus, 1948, ii, p. 251 en 264.
73. Richtlijnen voor de behandeling van het vraagstuk van het buitenlandse
kapitaalbelang in het Roer-gebied. Dr. H.M. Hirschfeld 25-3-48. In: abz,
ambtsbericht Londen (ga), dossier 26, map Duitsland i.
74. Baron Thyssen Bornemisza aan dr. Hirschfeld 20-8-47. In: abz, 614.032,
Duitsland reorganisatie Duitse steenkolen, ijzer- en staalindustrie (dekartellisatie deel i 1946-1948) deel i; ‘Netherlands capital-interests in the
German coal, iron and steel industries 9-4-47’. In: abz, ambtsbericht
Londen, dossier 33, c8, map 34.
75. Richtlijnen voor de behandeling van het vraagstuk van het buitenlandse
kapitaalbelang in het Roer-gebied. Dr. H.M. Hirschfeld 25-3-48. In: abz,
Amb. Londen (ga), dossier 26, map Duitsland i.
76. Ibidem.
77. Ibidem.
78. F. Wielinga, West-Duitsland: partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 1949-1955 (Utrecht 1989), p. 73.
79. Interview met Max Kohnstamm 5-9-1986.
80. frus, 1948, ii, p. 260.
81. frus, 1948, ii, p. 264.
82. De tweede fase der conferentie over Duitsland (20 april – 1 juni 1948)
Londen 7-6-48. Michiels van Verduynen en Hirschfeld. In: na, az, 107,
map bespreking te Londen 20-4-48 t/m 1-6-48.
83. Notulen vergadering ministerraad 8-9-47. In: officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkinggen, 1945-1950 (nib), xi,
p. 51 e.v.
84. Notulen buitengewone vergadering van de ministerraad 18-11-48. In:
nib, xi, p. 119.
85. Stand bespreking Marshallplan. Dr. H.M. Hirschfeld 30-10-47. In: abz,

365

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 366

Gez./Amb. Washinton 1940-1952, dossier 55; Nederland en het Marshallplan. Dr. H.M. Hirschfeld 17-11- 47. In: na, Van der Beugel, 20.
86. J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie (Baarn 1983), p. 336 e.v.
87. H.F.L.K. van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van
Jhr. Mr. H.F.L.K. van Vredenburch (Den Haag 1985), p. 315 e.v.
88. Notulen buitengewone vergadering van de ministerraad 11-1-48. In: nib,
xii, p. 504.
89. McMahon, Colonialism and Cold War. The United States and the Struggle for
Indonesian Independence, 1945-1949 (Ithaca/Londen 1981), p. 202. De auteur stelt bovendien op p. 203: ‘The Netherlands bowed to this pressure’.
Hij had echter geen Nederlandse bronnen en wist dus niet dat de regering de druk langs zich heen liet gaan.
90. Van Vredenburch, Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van Jhr. Mr.
H.F.L.K. van Vredenburch, p. 326.
91. Codetelegram van Van Kleffens aan Minister van Buitenlandse Zaken 301-48. In: abz, gs, 612.3, Indonesië lening Eximbank 1947-1950.
92. Van Hirschfeld aan Daubanton 16-2-48. In: abz, Gez./Amb. Washington,
handelsafdeling, 56, mp, januari 1948-februari 1948.
93. H.M. Hirschfeld, J. Tinbergen en D. Stikker e.a., Herwonnen Welvaart. De
betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de Europese samenwerking
(Den Haag 1954), p. 9 en p. 113.
94. Van Bannier aan Van Hoogstraten 2-3-48 en van Bannier aan Manschot
2-4-48. Beide in: na, Bannier, ab, 11.
95. nib, xiii, p. 4.
96. Verslag van een bespreking in het kabinet van de minister-president betreffende de verstrekking van kredieten van de Verenigde Staten aan Nederlands-Indië 20-02-48. In: nib, xiii, p. 3 e.v.; van de minister van Financiën aan de minister-president e.a. 19-2-48 In: abz, gs, 612.30,
Indonesië lening Eximbank 1947-1950.
97. Verslag van een bespreking in het kabinet van de minister-president betreffende de verstrekking van kredieten van de Verenigde Staten aan Nederlands-Indië 20-02-48. In: nib, xiii.
98. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 351.
99. Verslag van een bespreking in het kabinet van de minister-president betreffende de verstrekking van kredieten van de Verenigde Staten aan Nederlands-Indië 20-02-48. In: nib, xiii, p. 6.
100. C. Wiebes en B. Zeeman, ‘The Benelux and the Cold War’ in: D. Reynolds
(red), The Origins of the Cold War in Europe: New International Viewpoints
(Londen/New Haven 1994), p. 168.
101. Ibidem, p. 201.
102. Notulen vergadering rea 30-4-48. In: na, mr, 571.
103. Bespreking op het ministerie van Buitenlandse Zaken over de verhandelingen van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen in het European Recovery Program 26-4-48 In: abz, dgem, 321, Overzeese gebiedsdelen (oz),
omslag 421, 11-47 tot 8-48.

366

hans max hirschfeld_137x213 1-12-10 15:34 Pagina 367

104. De regeringscommissaris aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen
betreffende het erp-betalingsprogramma derde kwartaal 26-5-48. In:
abz, dgem, 321, og, omslag 455, 11-47 tot 8-48.
105. Men voorzag voor het eerste Marshalljaar, dat liep van juni 1948 tot en
met juni 1949, een tekort van 213 miljoen dollar. Dit kwam overeen met
de 100 miljoen dollar die op Indië lag te wachten bij de Eximbank plus de
113 miljoen dollar waarvoor Indië genoteerd stond in de zogenaamde
‘Bruine Boeken’. Het erp-programma voor het kwartaal juli-september
1948 29-5-48. In: na, Van der Beugel, 22.
106. Codetelegram van Van Kleffens aan ministerie van Buitenlandse Zaken
18-6-48. In: abz, dgem, 321, og, omslag 455.
107. Codetelegram van Van Kleffens aan ministerie van Buitenlandse Zaken
17-6-48. In: abz, dgem, 321, og, omslag 455.
108. Codetelegram van Van Kleffens aan ministerie van Buitenlandse Zaken
29-9-48. In: abz, gs, 612.30, Indonesië lening Eximbank 1947-1950.
109. Luitenant-gouverneur-generaal (Van Mook) aan minister-president
(Beel) 20-06-48. In: nib, xiv, p. 172; van Van Boetzelaer aan ambassade
Washington 26-6-48. In: abz, gs, 612.30, Indonesië lening Eximbank
1947-1950.
110. Minister van Buitenlandse Zaken aan ambassade Washington 19-7-48.
In: nib, xiv, p. 415.
111. Aantekeningen van Hirschfeld 16-7-48 In: abz, 612.30, Indonesië lening
Eximbank 1947-1950.
112. Aantekeningen van Van der Beugel voor Hirschfeld 13-7-48. In: abz,
dgem, 321, og, omslag 455 11-47 tot 8-48.
113. Besprekingen over samenwerking inzake het Marshallplan op 22-06-48
in de kamer van mininster Götzen. In: abz, dgem, 321, og, omslag 455 1147 tot 8-48.
114. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie.
115. Ibidem, p. 404.

8 De verdeling van de Marshallhulp in Nederland
(zomer 1948-voorjaar 1949)
1. Van Hirschfeld aan leden van de Raad voor Economische Aangelegenheden (rea) betreffende Amerikaanse economische en militaire hulpverlening en local currency 15-9-52. In: abz, dgem, 113, rea, deel 8, 1952; H.M.
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Lijst van afkortingen

Afrikaansche Handels-Vereeniging
Algemene Kunstzijde Unie
Algemene Kunstzijde Unie & Koninklijke Zout Organon
apra-leger Angkatan Perang Ratu Adil-leger
apris
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
arp
Anti-Revolutionaire Partij
ahv
aku
akzo

beb
bz

Buitenlandse Economische Betrekkingen
(ministerie van) Buitenlandse Zaken

cbs
cec
cgd
chu
cpb
cpn

Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrale Economische Commissie
Commissie van Goede Diensten
Christelijk-Historische Unie
Centraal Planbureau
Communistische Partij van Nederland

daf
dirvo
dnb

Van Doorne’s Automobiel Fabriek
Directie Verre Oosten
De Nederlandsche Bank

ebu
eca
edg
emhp
ehp
evd

Europese Betalingsunie
Economic Cooperation Administration
Europese Defensie Gemeenschap
Economisch en Militair Hulpprogramma
Europese Herstelprogramma
Economische Voorlichtingsdienst
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fom

Fundamenteel Onderzoek der Materie

hal
hc
hva
hvk

Holland-Amerika Lijn
Hoge Commissaris
Handelsvereniging Amsterdam
Hoge Vertegenwoordiging van de Kroon

imf

Internationaal Monetaire Fonds

kab
kema
knil
kns
ksnm
knz
kpm
kvp
kzk

Katholieke Arbeiders Beweging
Keuring Electrotechnisch Materieel Arnhem
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
Koninklijk Nederlandse Soda-industrie
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
Katholieke Volkspartij
Koninklijke Zout Ketjen nv

mak
mdap

Raad Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk
Mutual Defense Assistance Program

nhb
nhm
niva
nsdap
nvv
nwo

Nationale Handelsbank
Nederlandsche Handel-Maatschappij
Nederlands Instituut van Accountancy
National-sozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Nederlands Verbond voor Vakverenigingen
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

oeec

orni

The Organization for European Economic Cooperation
Organisatie van Europese Economische Samenwerking
Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië

rcn
rea
rhv

Reactor Centrum Nederland
Raad voor Economische Aangelegenheden
Rotterdamsche Handels-Vereeniging

oees
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ris
rksp
Robaver
rtc

Republik Indonesia Serikat
Rooms-Katholieke Staatspartij
Rotterdamsche bankvereeniging
Rondetafelconferentie

sdap
ser
shv
svz

Sociaal Democratische Arbeiderspartij
Sociaal Economische Raad
Steenkolen Handels Vereniging
Scheepvaartvereniging Zuid

tni

Tentara Nasional Indonesia (nationaal leger Indonesië)

uor

Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

vsi

Verenigde Staten van Indonesië

zwo

Stichting Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
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