
REACTIES EN RECENSIES

, genoeg; de Kompromissier waren er vóór, onder het motto dat half a laaf is
more than na bread. Kan het, bij wie Cohen hebben gekend, verwondering
wekken dat hij er vóór was? Ik heb, in die dagen, met hem het land bereisd,
vele vergaderingen toesprekende, hij pro en ik contra. En ik heb dat altijd
gevoeld als dezèlfde tegenstelling, maar nu dan op ander vlak, als zich reeds
bij het vluchtelingenwerk had gemanifesteerd. En die zich later zou
manifesteren in de Joodse Raad.

En als iknu toch kom te spreken van de Nederlandse Zionistenbond, dan
moet ik, aan de situatie in de Bond, een bijdraag ontlenen - ik heb er de
lezer op voorbereid - die mij tot goed begrip van Cohen's beleid
onontbeerlijk voorkomt.

Men had, aldus het boek op p. 514 [465], in ons land de neiging tegen
hoogleraren hoog op te zien; speciaal deed men zulks in Joodse kringen
waar men veelal de waarde van intellectuele vorming overschatte; in elke
organisatie waar Cohen lid van werd, waren er dan ook velen die hem op
grond van zijn hoogleraarschap een speciaal gezag toekenden.

En daaruit ware dan te verklaren dat Cohen is gekomen tot een
zelfoverschatting die, bepaaldelijk in de bezettingstijd zo kwalijke gevol-
gen met zich heeft gebracht.

Nu is, naar mijn gevoelen, deze verklaring niet zonder haar element van
juistheid. Maar, met betrekking tot één Joodse kring, is ze niet alleen on-
juist maar zelfs het tegendeel van juist. En dat is de kring van Nederlandse
Zionisten, gedurende de dertigjaren vóór de Tweede Wereldoorlog.

De grote man in deze kring, de man die bij mij en bij zo vele anderen, als
persoon en door zijn lering ongemeen op de verbeelding heeft gewerkt,
was Nehemia de Lieme, gedurende deze dertig jaren meer dan eens
voorzitter en bestuurder van de Bond, maar, ook wanneer hij niet officieel
leiding gaf, duca, signore e maestro.

Ik kan er niet aan beginnen, en het is voor mijn doel ook niet nodig, deze
bizondere mens te beschrijven; dit is trouwens reeds geschied in verschil-
lende publicaties, o.m. in het aan hem - twaalf jaar na zijn dood - gewijde
nummervan het weekblad DeJoodse Wachter, 43 ste jaargang, 1952, nr. 14.

Maar wèl moet ik vermelden wat hij ons, oudere en jongere tijdgenoten,
heeft ingeprent.

Dat waren dan een aantal beginselen, waarmee de zich zelf en de idee
respecterende Zionist stond en viel. Onthouding van kerkgenootschappe-
lijke arbeid. Geen medezeggenschap, in de organisatie, voor wie het
Zionistische werk slechts steunden met geld. Immigratie, niet voor wie in
Palestina een toevlucht zochten, maar alléén voor wie een werkdadige
bijdrage konden leveren tot de economische opbouw van het land - geen
kwantiteit maar kwaliteit. Aankoop van grond alleen voor zover financieel
verantwoord en alleen voor zover rendabele exploitatie gewaarborgd. En
afwijzing van elke politieke propositie, waarbij niet geheel het land onder
Joods bestuur werd gebracht.
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