
REACTIES EN RECENSIES

ingezonden brief op dit artikel. Zij kritiseerde De Jongs beoordeling 'van
de persoon van zijn en mijn oud-leermeester, wijlen prof. dr. D. Cohen'.

, 'De Jong nu verwijt prof. dr. D. Cohen (door hem voortdurend "Cohen"
genoemd) en zijn medewerkers dat zij niet een veel krachtiger houding
tegenover de Nederlandse regering hebben aangenomen bij het eisen van
toelating voor een zo groot mogelijk aantal Joodse vluchtelingen uit
Duitsland, dat zij bij het toelaten van vluchtelingen "selecteerden", d.w.z.
de door de Nederlandse regering geëiste selectienormen toepasten, en dat
het comité zich in vergaande mate aan dat (Nederlandse) milieu (vol
materiële en psychologische belemmeringen) heeft aangepast. En in prof.
Cohen, aan wiens persoonlijkheid hij vier volle pagina's wijdt, ziet hij een
typische vertegenwoordiger van de Joodse "bourgeoisie", aan wie sommi-
gen een vergaande eerzucht en ijdelheid verweten.

Nu is historische kritiek gemakkelijk, maar De Jong geeft niet aan, wat
professor Cohen en de andere leden van het Vluchtelingencomité dan nog
meer ten opzichte van de Nederlandse regering hadden kunnen doen en
bereiken dan zij reeds deden. Wie het boek van prof. Cohen over de
werkzaamheden van dit Vluchtelingencomité, Zwervend en Do/end (Haar-
lem, I 9 55), leest - hetgeen De Jong ook gedaan moet hebben, daar hij er
herhaaldelijk uit citeert - ervaart, dat het een vrijwel niet aflatende strijd
tegen de regering voerde om een ruimer toelatingsbeleid, herhaalde
interventies en protesten indiende, doch meestal tevergeefs of met een zeer
mager resultaat.

De ministers Van Schaik, De Wilde, Goseling, Colijn, enz. en vele
andere invloedrijke kringen bleven weigeren. Prof. Cohen en zijn mede-
werkers bleven echter doen wat zij konden. Had De Jong dan gewild dat zij
zouden hebben gezegd dat zij er dan maar helemaal de brui aan zouden
geven, uit "protest", en zo ook het werk voor de reeds aan hun zorgen
toevertrouwde vluchtelingen, en de mogelijkheid tot redden van nog
aanzienlijke aantallen van Joden, die nog in Duitsland verblijven beëindi-
gen?

Mogelijkerwijze ware op een bepaald punt tijdens de Duitse bezetting,
het weigeren van verdere medewerking aan de Joodse Raad, die door de
Duitse bezetter in het leven was geroepen, nodig geweest. De weigering
van verdere medewerking aan het Vluchtelingencomité uit "protest" tegen
de houding van de Nederlandse regering zou echter uitsluitend de
vluchtelingen hebben benadeeld.

Of had De Jong gewild dat ze "gewapend verzet" zouden plegen?
Verder moge worden opgemerkt dat, al wordt professor Cohen door De

Jong - zelf, naar hij kortgeleden in een interview verklaarde, stammend uit
een strijdbaar Amsterdams Joods socialistisch gezin - dan als een "bour-
geois" beschouwd, hij allerminst een vermogend man was, doch uitslui-
tend van zijn hoogleraarssalaris moest leven, en daarvan, naast zijn eigen
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