
REACTIES EN RECENSIES

, Maar een lang leven was zijn verwachting niet beschoren. Want zelden heb
ik sneller dêbäcle aanschouwd: binnen het jaar was het Fonds aansprakelijk
gemaakt voor een ontal wanbetalingen, en was al het geld op.

Op p. 5 I I [462]begint het relaas betreffende de twee Joodse comités, het
Comité voor bij zondere Joodse belangen en het Vluchtelingencomité.

Van de twee mensen, die later voorzitters zullen worden van de Joodse
Raad, wordt nu echter slechts één, Cohen, met een karakterschets bedeeld.
Asscher blijft voorshands buiten beschouwing, mede omdat hij - zo leest
men op p. 5I 3 [464-465] - bij het bepalen en vooral bij het strakhouden
van de beleidslijn van de Joodse Raad een aanzienlijk minder belangrijke
rol heeft gespeeld.

De auteur loopt hiermee vooruit op een volgend deel, maar dit"mag ik
dan óók doen. En ik wil dan zeggen dat de historicus de betekenis - neen,
betekenis is hier een misleidend woord, beter is dan de invloed van
Asscher, in de Joodse gemeenschap, vóór en tijdens de bezetting, niet moge
onderschatten.

Om dan in het negatieve te beginnen. Asscher was een man zonder enige
Weitbliek hoegenaamd, niet vatbaar voor enig beginsel of begrip van brede
allure, en niet in staat enige gedachte redelijk ten einde te denken: bij de
onderscheiding die, naar ik meen, Huxley eens heeft gemaakt tussen
persons, licensed to think en persons, not licensed to think, zal men hem, zonder
pardon, in de laatstgenoemde categorie moeten onderbrengen.

Maar, als het nu aankomt op invloed in de Joodse gemeenschap, dan
stond daar niet weinig tegenover. Hij was, naar ik meen in de latere jaren
ten onrechte, maar dat doet tot de werking naar buiten niet af, aangeschre-
ven als uitermate gefortuneerd, en dat imponeerde de mensen. Hij stond
verder, en nu terecht, bekend als ongemeen goedhartig, vriendelijk en
weldadig. En óók als een goed werkgever, zó zeer dat het overgrote deel van
zijn werknemers - uit een oogpunt van klassestrijd toch veeleer geneigd tot
de S.D.A.P. - bij de verkiezingen voor de provinciale staten voteerden voor
hèm, de liberale lijst-aanvoerder. Hij had het vertrouwen van de mensen,
omdat ze hem te braaf achtten - of te dom, maar dat leidde tot hetzelfde
resultaat - voor listen en streken, en dat is méér dan men van Cohen kan
zeggen. Verder gold hij als wilskrachtig, als iemand die recht op z'n doel
afging. En ook als onverschrokken; misschien was het meer de courage van
het moment dan de courage van het geduld, maar hoe dan ook, het maakte
op velen indruk.

Ik werk nu deze karakterschets niet verder uit, en wacht af wat de auteur
omtrent Asscher in een volgend deel zal vertellen. Alleen een vriendschap-
pelijke waarschuwing: hij moge ook deze mens beschouwen in de lijst van
zijn tijd. Ware Asscher anno 1969 tot ontplooiing gekomen, hij zou het niet
verder hebben gebracht dan tot scherts-figuur. Maar veertig, vijftig jaar
geleden lag àlles anders: de economische verhoudingen, de sociale
verhoudingen, de intellectueel-critische verhoudingen, de kerkgenoot-
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