
DEEL I

, Alleen wie deze beginselen beleed en practizeerde, werd door De Lieme
voor vol aangezien, en aanvaard als volwaardig medewerker tot de
Zionistische arbeid.

En dit dan zonder iemand naar de ogen te kijken, zonder aanzien des
persoons: wie voldeed aan zijn maatstaven, was hoog genoteerd, al was hij
slechts makelaar in koffie of in diamanten, en wie er niet aan voldeed, was
laag genoteerd, al was hij hoogleraar of hooggeplaatst bestuursambtenaar.
En zö sterk was De Lieme's invloed, dat deze hoge oflage notering óók de
notering was bij zijn discipelen. Hiermee dan terug op Cohen. Afwijkende,
naar overtuiging en beleid, van àlle beginselen door De Lieme gepredikt,
behoorde hij in de Nederlandse Zionistenbond - de Joodse kring die hem
nu juist het dierbaarst was - tot de mensen die eigenlijk niet meetelden,
zelfs niet bij de jongeren.

Ik kan het niet documenteren, noch anderszins bewijzen, maar het is
mijn oprechte intieme convictie dat Cohen hieraan zeer, zeer zwaar heeft
getild. En dat het hem - ik weet dat ik nu een cliché moet inschakelen, maar
het is hier ter plaatse - een ernstig minderwaardigheidscomplex heeft
berokkend. Een minderwaardigheidscomplex, waarvan hij zich dan heeft
getracht te emanciperen door reeds vóór, maar bepaaldelijk in de bezet-
tingstijd, buiten de Bond, in de Joodse gemeenschap, machtsposities te
begeren en te bekleden.

Deze mijn diagnose kan fout zijn, maar ze is in ieder geval niet nieuw.
Hiertoe weer even een persoonlijke herinnering waarmee ik vooruitloop
op een latere periode. In het begin van 194 I waren wij, onder leiding van
mr. L. E. Visser, bijeen in een vergadering van de toenmalige coördinatie-
commissie. Cohen kwam wat later; hij had moeten confereren met de
Duitse autoriteiten; en hij deelde ons mede dat hij zojuist, met Asscher, was
aangewezen tot voorzitter van de Joodse Raad. "Wij zijn", zo sprak hij met
een triomfantelijk glimlachje, "nu eigenlijk de Joodse burgemeesters van
Amsterdam. "

Na afloop van de vergadering bracht ik Visser naar de trein. "Heb je", zo
zei hij, "dat glimlachje van Cohen gezien? Dat neem ik hem nu verdoemd
kwalijk." Waarop ik: "U kunt niet weten wat er, in de afgelopen dertigjaar,
in de Nederlandse Zionistenbond is omgegaan. Dit glimlachje is, voor mij,
bovenal de posthume afrekening met De Lieme."

Deze convictie, juist of onjuist, ben ik trouw gebleven. En in dien zin
dan kan precies het omgekeerde worden gesteld van wat De Jong poneert:
Cohen is door ambities gedreven niet omdat hij bij de Nederlandse Joden
als hoogleraar hoog genoteerd was, maar omdat hij in de kring van de
Nederlandse Joden, waarin hij nujuist zo graag hoog genoteerd had willen
zijn, n' en déplaise zijn hoogleraarschap uitermate láág was genoteerd.

En nu nog iets dat ik, om niet onoprecht te zijn, niet onuitgesproken mag
laten.

Men treft, in het boek van De Jong, een ganse galerij aan van Ne-
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