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1. Inleiding 

 

1.1. Inleiding 

Op de joodsche synagoge 

Staande aan de Rivier Suriname, op de Savanne 

“Het zaad van Abraham, verspreid door ’s waerelds oorden, 

Sticht, langs het rollend nat aan Suriname’s boorden, 

Een’ tempel, welkers kruin met Salems bouwkunst pronkt 

Tot eer van God, waarin oud Israël, ontvonkt 

Tot deugd, met eerbied komt op Feest en Sabath nadren 

Om God te dienen, en de wetten hunner vadren 

Te staven: zo dat hier op dees Savana dan 

’t Gehucht van Jacob schijnt in ’t land der Canaan. 

Dit nieuw Waerelddeel blijv’ van uw deugd getuigen! 

Vaart voort u voor den throon van Isaac’s God te buigen 

In dit Geweissel, dat, door gruwlen nooit besmet, 

U altijd kennen doet voor Zuilen van de Wet. 

Zo zal Hij, die mij thans tot Israël hoort spreken, 

Uw kroost doen groeijen als de Parwa’s aan de beken, 

En door Zijn gunst besproeid, hier in dit verre Land, 

Word door uw’ nazaat dus den Godsdienst voortgeplant.”
1
 

 

Bovenstaand gedicht uit 1783 beschrijft de Surinaamse Joden Savanne als een 

alternatief voor het Beloofde Land Israël. Het gebied, enkele tientallen 

kilometers verwijderd van Paramaribo, was sinds de zeventiende eeuw de 

plek waar de meeste Surinaamse Joden zich hadden gevestigd. Het Zuid-

Amerikaanse continent was een relatief nieuw westers gebiedsdeel en 

                                                
1
 Frederik Oudschans Dentz, DDe kolonisatie van de Portugeesch Joodsche nat ie 

in Sur iname en de gesch iedenis van de Joden Savanne (Amsterdam 1927) 35-36. 
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derhalve ook onbezoedeld in religieuze zin. Hier kon het ware Jodendom 

gepraktiseerd en in ere gehouden worden.  

De macht en omvang van de joodse gemeenschap in Suriname was 

anno 1783 inmiddels tanende, maar de herinneringen aan de gloriedagen van 

een eeuw eerder leefden nog voort in het collectieve geheugen van de 

Surinaamse Joden. Voor de niet-joodse Surinamers was de gedachte aan de 

joodse hoogtijdagen echter niet altijd even positief. De Joden hadden een 

dominante bevolkingsgroep gevormd, die veel rijkdommen en in zekere zin 

ook delen van de macht in Suriname in handen had gehad. Volgens 

sommigen waren Joden ook de meest meedogenloze slavenbezitters. De 

Joden Savanne stroomde echter in de loop van de achttiende eeuw leeg en 

veel Joden vervielen in armoede. Hoewel enkele toonaangevende joodse 

families Suriname nooit verlieten, was het Surinaamse Jodendom aan het 

begin van de twintigste eeuw ingekrompen tot een kleine groep, die voor het 

overgrote deel woonachtig was in Paramaribo. De vroegere glorie was 

verdwenen, maar de herinnering bleef bestaan. 

Deze herinnering was nog steeds aanwezig bij de verschillende 

groepen in de Surinaamse maatschappij toen een Amerikaanse organisatie, 

de Freeland League for Jewish Territorial Colonization, in 1946 het voorstel 

poneerde om een grote groep Oost-Europese joodse vluchtelingen een 

onbevolkt deel van Suriname te laten koloniseren. Het plan was niet geheel 

verrassend. Al vanaf de jaren twintig waren er door verschillende instanties en 

joodse organisaties expedities georganiseerd naar de drie Guyana’s om de 

mogelijkheid van joodse kolonisatie aldaar te onderzoeken. Europa kampte 

in die jaren en met name gedurende de jaren dertig immers met een 

groeiende groep joodse ontheemden en vluchtelingen. De zionistische 

beweging kwam volgens haar grootste joodse tegenstanders, de zogeheten 

territorialisten, niet met een sluitende oplossing. Er moest volgens deze 

‘alternatiefzionisten’ dan ook afgestapt worden van het zionistische, 

dogmatische idee dat joodse kolonisatie enkel in het Heilige Land zou mogen 

plaatsvinden.  
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De bevindingen omtrent de voorgenomen kolonisatie in de Zuid-

Amerikaanse tropen waren niet onverdeeld positief, maar desalniettemin 

werden in de dertiger jaren toch verschillende onderhandelingen geopend, in 

eerste instantie met de Franse en Britse autoriteiten, met betrekking tot hun 

gebiedsdelen in de regio. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

verhinderde echter de voortgang van deze besprekingen en de plannen 

verdwenen tijdelijk uit beeld. Gedurende de oorlog informeerden leden van 

de in 1937 opgerichte Freeland League bij Nederlandse politici naar de 

mogelijkheden voor kolonisatie in Suriname, dat immers reeds een rijke 

joodse historie kende. In 1946 werd een dergelijk plan officieel gepresenteerd 

aan de Nederlandse en Surinaamse regeringen. De reacties waren 

aanvankelijk uiteenlopend. Feit was dat Suriname te kampen had met een 

groot bevolkingstekort en dat een grootschalige kolonisatie, gefinancierd met 

Amerikaanse dollars, de enigszins berooide kolonie ten goede zou kunnen 

komen. Anderzijds bestond er ook veel weerstand tegen de import van een 

nieuwe groep joden, aangezien de herinnering aan de vroegere groep niet 

altijd even warm was. Een meer prominente rol speelde echter de angst dat 

het toch al sterk gesegregeerde Suriname op deze manier een nieuwe 

minderheid zou verwerven, die de kleinste reeds aanwezige 

minderheidsgroeperingen in aantal zou kunnen gaan overschaduwen. 

Desalniettemin werd het voorstel voorgelegd aan de Staten van 

Suriname, de Surinaamse volkvertegenwoordiging, die in juni 1947 in 

principe met een kleine meerderheid akkoord gingen met een aanvankelijke 

kolonisatie van 30.000 Joden. In de winter van dat jaar werd er een 

Commissie van Experts naar Suriname gestuurd om de details rondom de 

toekomstige nederzetting in kaart te brengen en een financieel plan op te 

stellen. In de daaropvolgende maanden kwam het verdere verloop van het 

project echter stil te liggen, dit tot grote ongerustheid van de ambitieuze, maar 

in werkelijkheid niet bijzonder invloedrijke Freeland League. De staatkundige 

veranderingen in Suriname vertraagden het proces, evenals de groeiende 

onrust in het Midden-Oosten. De toch al niet onverdeeld positieve houding 

in Nederland en Suriname ten opzichte van het kolonisatieplan werd steeds 
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afwijzender. In augustus 1948 besloten de Staten de onderhandelingen met 

Freeland voor onbepaalde tijd op te schorten. Als reden werd genoemd de 

turbulente internationale ontwikkelingen. Meer specifiek betroffen deze de 

oprichting van de staat Israël in mei 1948 en de steeds grimmiger wordende 

verhouding tussen Oost en West in de wereld. De Freeland League 

reageerde geschokt en probeerde nog enkele jaren met verschillende 

smeekbeden de betrokken instanties te bewegen hun beslissing te 

heroverwegen, maar zonder resultaat. Niet lang na de gewraakte 

Statenbeslissing was het Freeland-plan een stille dood gestorven. 

Ook historici hebben de geschiedenis van het project veelal links laten 

liggen. Het was immers maar één van de in de loop der jaren talrijke plannen 

voor alternatieven voor een joodse staat. Toch kwamen weinig van deze 

plannen in zo’n vergevorderd stadium terecht als het Suriname-plan. 

Bovendien waren de gebeurtenissen rondom de kolonisatie veelzeggend voor 

de Nederlandse internationale en koloniale situatie van het moment. Het is 

dan ook wonderlijk dat aan deze episode uit de Nederlandse en Joodse 

geschiedenis zo weinig aandacht is geschonken. 

In dit onderzoek is getracht een begin te maken met de opvulling van 

deze leemte. Op basis van documenten uit verschillende in Nederland 

aanwezige officiële en persoonlijke archieven is geprobeerd tot een 

reconstructie te komen van de totstandkoming van het plan en de bereikte 

overeenkomsten met de Nederlandse en Surinaamse regeringen. Daarnaast is 

onderzocht wat de omstandigheden waren die uiteindelijk leidden tot het van 

tafel vegen van het project. Deze opschorting was deels te wijten aan de 

wereldhectiek van het moment, maar had ook dieperliggende redenen. Zo 

speelde de zionistische beweging vermoedelijk een belangrijke rol, was het 

conflict met Nederlands-Indië gelijktijdig een overheersend agendapunt en 

waren er binnen Suriname zelf ook verschillende krachten aan het werk die 

de uitwerking en uitvoer van het plan bemoeilijkten. Ook was Freeland zelf 

debet aan het mislukken van haar voorgestelde project. Behalve interne 

onenigheden waar zij mee te kampen had, bleek de organisatie niet goed in 

staat op diplomatieke wijze de betrokken politici tegemoet te treden en te 
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lobbyen voor haar Suriname-plan. Van doorslaggevende betekenis was echter 

het feit dat de Freeland League geen solide cijfers kon en wenste te noemen. 

Niet alleen beschikte de organisatie niet over een stevig dichtgetimmerd 

financieel plan, maar ook over het gewenste aantal kolonisten verkondigde zij 

verschillende wensen. Ging het om 5000, 10.000 of toch de uiteindelijk 

overeengekomen 30.000 personen? Of moesten het er uiteindelijk toch 

minimaal 100.000 worden om het project te doen slagen? Voor een totale 

bevolking van iets meer dan 200.000 Surinamers was dit aspect 

doorslaggevend, zeker nadat een groot deel van hen in 1949 stemrecht had 

verkregen.     

De Freeland League had ten slotte haar tijd niet mee, want de periode 

waarin zij haar voorstel presenteerde werd gekenmerkt door internationale 

spanningen. Bovendien stond Nederland aan het begin van een lange en 

kostbare wederopbouwperiode na de verwoestingen van de Tweede 

Wereldoorlog. Toch werd het Freeland-plan aanvankelijk serieus in 

overweging genomen en werd de uiteindelijke opschorting van het project 

door lang niet alle betrokken politici gesteund. Wellicht dat onder andere 

omstandigheden de Freeland League nog veel meer had kunnen bereiken. 

 

1.2. Geraadpleegde stukken 

Voor de kern van dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende 

stukken. Het gros van deze documenten was afkomstig uit verschillende 

archieven in Nederland. Zo bood het Nationaal Archief te Den Haag de 

officiële verslagen van de Staten van Suriname, evenals twee in het archief van 

het ministerie van Koloniën en later Overzeese Gebiedsdelen aanwezige 

mappen, die geheel gewijd waren aan de plannen van de Freeland League. 

Ook het archief van de gouverneur van Suriname bevatte een aantal 

interessante stukken, met name briefwisselingen tussen de betrokken 

Nederlandse en Surinaamse politieke figuren.  

 Behalve het Nationaal Archief, had ook het archief van het Ministerie 

van Buitenlandse zaken een apart dossier over de Freeland-plannen in 
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Suriname. Deze omvatte, net als de stukken van het ministerie van Koloniën, 

voornamelijk officiële correspondentie. Sommige van deze stukken bleken 

bijzonder interessant, aangezien er regelmatig handgeschreven aantekeningen 

op gemaakt waren, die wat meer inzicht boden in de heersende opinie binnen 

het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 De documenten, voornamelijk brieven, die de meest interessante 

gegevens bevatten, waren echter te vinden in het persoonlijk archief van de 

Nederlandse afgevaardigde van de Freeland League, Boris Raptschinksy (zie 

‘Boris Raptschinsky’). Deze bevond zich in de Bibliotheca Rosenthaliana, 

onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. 

Per toeval stuitte ik op de in 1995 gemaakte inventaris van dit 

persoonsarchief. Rond die tijd werd een uiteindelijk niet geslaagde poging 

gedaan een biografie van Raptschinsky te schrijven. Uit de 

inventarisbeschrijving bleek dat een aanzienlijk deel van de documenten uit 

het archief gewijd was aan de Freeland-plannen. Behalve een uitgebreide 

persoonlijke briefwisseling tussen Raptschinsky en verschillende leden van de 

‘Executive’ van de Freeland League en andere, minder direct betrokken 

figuren, bevatten de vier dozen met materiaal tevens veel krantenknipsels, 

meest uit Surinaamse kranten. Ook bevonden zich verschillende foto’s, 

verslagen en rapporten in de collectie. Het merendeel van het materiaal was 

geschreven in het Nederlands, Engels, Duits en Frans, al was een aanzienlijk 

deel ook opgesteld in het Jiddisch en het Russisch. Met dank aan de korte 

samenvattingen van de stukken in de inventarisbeschrijving van Jana van 

Eeten-Koopmans bleken ook deze teksten relevante passages te bevatten voor 

dit onderzoek.   
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1.3. Joden in Suriname: geschiedenis 

Er was al vroeg sprake van een joodse aanwezigheid in Suriname. Frederik 

Oudschans Dentz schreef in de jaren twintig zelfs van de oudste, blijvende 

vestiging van Joden op Amerikaanse bodem. De geschiedenis van Joden in 

het gebied gaat terug tot het jaar 1639, waaruit de eerste documenten 

stammen die wijzen op de woonachtigheid van enkele Portugese Joden in de 

toenmalige hoofdstad Thorarica, veertig kilometer ten zuiden van 

Paramaribo.
2
 Na de verdrijving van de Joden uit Spanje en Portugal in 

respectievelijk 1492 en 1495, vluchtte een deel van hen naar Holland. Een 

ander deel vond in Italië bescherming van de Paus en een derde groep 

vestigde zich in Brazilië. Uiteindelijk vertrokken laatstgenoemden alsnog naar 

de Nederlanden, enkele jaren nadat het achtjarig bestuur van Maurits van 

Nassau-Siegen werd beëindigd door de verovering van Brazilië door de 

Portugezen in 1644. Vanaf 1654 werd het Joden namelijk verboden op 

Portugees grondgebied te verblijven.
3
  

In Holland aangekomen verkreeg de Portugees-joodse David Nassy 

van de West-Indische Compagnie een octrooi om een joodse kolonie te 

stichten op het kort tevoren door de Nederlanders veroverde Cayenne. Dit 

voorrecht was echter slechts van korte duur, want al in 1664 werden de Joden 

verjaagd door de Fransen, die Cayenne bezetten. Nassy vertrok daarop met 

zijn welgestelde volgelingen naar Suriname, waar hij met open armen werd 

ontvangen door de Britse Lord Willoughby, Lord van Parham.
4
 Deze was 

reeds in 1652 met een groep Engelse Joden in Suriname aangekomen, die op 

de Savanne, bij de Cassipoerakreek, een nederzetting hadden gesticht. De 

nieuwe groep van Nassy sloot zich hier graag bij aan. In 1665 verkregen de 

Joden belangrijke privileges van de Britten en toen Abraham Crijnssen 

                                                
2
 Oudschans Dentz, DDe ko lon isa tie,  27. 

3
 Onbekende auteur, JJodensavanne . Een h istor ische p laats in het oerwoud van 

Suriname (Paramaribo, circa 1975) paginanummering ontbreekt; Oudschans Dentz, DDe 

kolon isat ie, 9. 
4
 Philip Abraham Samson (uittreksel), HHis torische Proeve over de Ko lon ie 

Suriname door een gezelschap van ge leerde Joodsche mannen a ldaar, 5. 
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Suriname twee jaar later veroverde voor de provincie Zeeland bleven deze 

privileges vrijwel onaangetast.
5
  

De Jodensavanne, zoals de nederzetting inmiddels was gaan heten, 

werd een welvarend dorp, waarvan de groei voor een groot deel te danken 

was aan de suiker- en houtindustrie.
6
 In 1663 vond de joodse David Mercato 

bovendien een nieuwe methode uit om suikermolens te maken.
7
 De 

Portugese Joden hadden het in verhouding tot de Hollanders relatief 

gemakkelijk op handelsgebied in Zuid-Amerika; zij spraken reeds Spaans en 

Portugees, zagen er uit als zuid-Europeanen en waren gewend aan een warm 

klimaat.
8
 De bevolking van de Jodensavanne groeide echter niet bepaald 

hard: in 1694 woonden er slechts 570 personen, die in het bezit waren van 

veertig plantages en ongeveer 9000 slaven.
9
  

Het jaar 1712 markeerde in zekere mate het begin van de 

economische achteruitgang van de Jodensavanne. De inval van de Franse 

admiraal Cassard en de brandschatting die de Joden vervolgens moesten 

betalen vormden een grote belasting van het joods-economisch leven, een 

tegenslag waar men nooit geheel bovenop wist te komen. Het bankroet van 

het Amsterdamse Handelshuis Dietz in 1773 en de waardevermindering van 

rietsuiker maakten de neerwaartse spiraal compleet. Veel Joden trokken naar 

Paramaribo om daar een nieuw bestaan op te bouwen, maar keerden op de 

feestdagen nog wel terug naar hun ‘Jeruzalem aan de rivier’. Een grote brand, 

die op 10 september 1832 woedde in het dorp, maakte echter ook hieraan 

een einde. In 1942 werd de Jodensavanne ingericht als interneringskamp 

voor NSB-ers, die daar tot 1946 verbleven met de opdracht het 

overwoekerde dorp schoon te maken. Sinds het einde van de Tweede 

                                                
5
 JJodensavanne. 

6
 Ibid. 

7
 Oudschans Dentz, 51. 

8
 Harry Hoetink, HHet patroon van de oude Curaçaose samenleving  (Aruba 1974) 

40. 
9
 JJodensavanne. 
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Wereldoorlog zijn verschillende pogingen gedaan delen van de nederzetting 

te restaureren.
10

 

De joodse trek naar Paramaribo gedurende de achttiende eeuw 

maakte ook een einde aan het geïsoleerde en derhalve vrij rustige bestaan van 

de Joden in Suriname. Met de vermenging met andere bevolkingsgroepen in 

de stad ontstonden ook de nodige irritaties en daaraan ten grondslag liggende 

en er tevens uit voortvloeiende antisemitische sentimenten. Zo ergerden 

christenen zich veelvuldig aan het recht van Joden om op zondag te werken.
11

 

In 1718 vaardigden de Protestanten een edict uit waarin zij de Joden ervan 

betichtten met opzet en ter provocatie zeer opzichtig arbeid te verrichten op 

zondagen “en dat meer is haere Vrouwen toelaeten, niet alleen op dien dag 

maer selfs geduurende den tijt dat wij ons tot onsen Godesdienst begeeven in 

de deur haerer huysen op de straet te naijen en te braijen en andere hand 

werken te doen[.]”.
12

 Ook de privileges die de Joden van oudsher genoten en 

de innige band die zij gewend waren te onderhouden met de gouverneurs 

wekten ergernis. De anti-Joodse gevoelens liepen zo hoog op dat er in 1767 

bijna werd besloten tot de bouw van een getto in Paramaribo. Tussenkomst 

van de Nederlandse autoriteiten verhinderde dit echter.
13

 Vanaf 1775 

mochten Joden de schouwburg niet meer bezoeken, waarna zij hun eigen 

schouwburg bouwden, die enige tijd meer bezoekers trok dan haar niet-

joodse concurrent.
14

 

Ook de economische crisis van 1765 tot 1775 droeg bij aan de 

spanningen tussen Joden en niet-joden in Paramaribo en de rest van 

Suriname. Het waren echter met name de Joden zelf die door deze crisis 

werden geraakt. Leningen konden niet afbetaald worden omdat 

landbouwgrond uitgeput was geraakt door roofbouw en derhalve niet genoeg 

meer opbracht. In tegenstelling tot de niet-joden konden Joden moeilijk in 

                                                
10

 JJodensavanne. 
11

 Oudschans Dentz, DDe ko lon isa tie,  16. 
12

 Ibid., 20; Rudolf van Lier, SSamenleving in een grensgebied  (Amsterdam 1977) 64. 
13

 Oudschans Dentz, DDe ko lon isa tie, 20; Rudolf van Lier, ‘The Jewish community in 

Surinam: a historical survey’ in: Robert Cohen (ed.), TThe Jewish Nation in Surinam 

(Amsterdam 1982) 22. 
14

 Oudschans Dentz, DDe ko lon isa tie, 20. 
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het bezit komen van nieuwe grond, aangezien vrijwel niemand deze aan hen 

wilde verkopen; ook voor de schuldsaneringsregelingen die bestonden 

kwamen Joden niet in aanmerking.
15

 Als gevolg hiervan groeide de armoede 

onder het joodse deel van de Surinaamse bevolking. In 1825 werden Joden 

echter bij wet formeel gelijkgesteld aan niet-joden.
16

 Dit luidde het begin in 

van een, in ieder geval op politiek niveau, nieuwe en betere periode. Tussen 

1855 en 1859 kwam een proces op gang waarin vooraanstaande Joden steeds 

meer samen met Nederlandse hogere ambtenaren een regerende elite gingen 

vormen.
17

 

De urbanisatie in de achttiende eeuw had behalve een negatief effect 

op de beeldvorming van Joden door niet-joden echter ook positieve gevolgen. 

Het betekende een culturele ‘boost’ en het einde van de afzondering van de 

Joden in de Surinaamse maatschappij. Het Verlichtingsdenken met zijn 

nadruk op gelijkheid en vrijheid (van godsdienst) droeg hieraan bij. De reactie 

van de conservatieve joodse geestelijke elite op deze in haar ogen kwalijke 

ontwikkeling was een zoeken naar strengere regelgeving, in samenwerking 

met het Surinaamse gouvernement. Paradoxaal genoeg leidde deze 

samenwerking uiteindelijk tot nog meer integratie op het politieke niveau; 

joden en niet-joden sloegen nu immers de handen ineen om samen tot 

bestuur te komen.
18

 Binnen de joodse groepering zelf ontstond in deze 

periode echter een tweedeling. In 1734 kwam er door tegenstellingen en 

geschillen een scheiding tussen de Hoogduitse en de Portugese Joodse Naties 

tot stand. De twee groepen bezochten vanaf dat moment ieder hun eigen 

synagoge.
19

     

In het dagelijkse joodse leven en zelfs in de gezinssamenstelling was 

de verstrengeling van bevolkingsgroepen in de Surinaamse maatschappij 

echter wel weer goed merkbaar. Zo gaf Frederik Oudschans Dentz in zijn 
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veelgeciteerde werk uit 1927 over Joden in Suriname een achttiende-eeuwse 

anekdote over een Jood die bij een “negerin” verschillende kinderen 

verwekte, die vervolgens gereformeerd werden opgevoed. De Jood huwelijkte 

een van deze kinderen uit aan een Rooms-katholieke weduwnaar die al een 

Grieks-orthodoxe zoon had, “zoodat de vader een Jood was, de moeder eene 

Heidin, de dochter een Gereformeerde, de schoonzoon een Roomsch-

Katholiek en zijn kind een Griek. Toen de man kort daarna overleed, 

hertrouwde zijne weduwe met een Engelsch Presbyteriaan!”.
20

 

Een belangrijk werk over het Surinaamse Jodendom verscheen in 

1788 onder de titel Historische Proeve over de Kolonie Suriname door een 

gezelschap van geleerde Joodsche mannen aldaar. Behalve een historisch 

overzicht bood dit werk tevens een afspiegeling van de Joods-Surinaamse visie 

op de eigen wereld. De schrijvers prezen de verdraagzaamheid van hun land, 

wat enerzijds opzienbarend was in het licht van de hierboven beschreven 

antisemitische context. Anderzijds was deze jodenhaat in Suriname nog 

behoorlijk mild in vergelijking met de situatie op het Europese continent. De 

auteurs beseften echter zeer goed dat de hoogtijdagen van de Jodensavanne 

tot het verleden behoorden, maar, zo schreven ze, “[m]en [stilt] zijn honger 

(…) [niet] met de gedachten aan een maaltijd een week geleden genoten”.
21
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1.4. Het plan-Mussert 

Het idee voor een joodse vestiging in de Guyana’s was niet nieuw. Al voor de 

Tweede Wereldoorlog opperden de Britten de mogelijkheid van emigratie 

van enkele duizenden Joden naar Brits Guyana.
22

 Bovendien was de 

Nederlands-joodse NRC-journalist Marcus van Blankenstein al in 1922 

afgereisd naar Suriname om als correspondent verslag te doen van de 

erbarmelijke economische toestand aldaar. Hij beoordeelde dit gebied echter 

tegelijkertijd als geschikte joodse vestigingsplaats.
23

 De meest opvallende 

figuur die met een voorstel kwam om het ‘joodse probleem’ op te lossen 

door grote groepen Joden naar Suriname te doen vertrekken, was Anton 

Mussert, leider van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Begin 1939 

verscheen van zijn hand een opmerkelijk boekje, getiteld The United States 

of Guiana. The Jewish National Home. In deze uitgave, gebaseerd op een 

artikel en een aantal toespraken die Mussert eerder schreef en gaf, stelde de 

NSB-leider dat met name Nederland, maar ook de rest van Europa, gebukt 

ging onder het juk van de overweldigende aanwezigheid van de Joden. “[Jews] 

are gradually but surely taking possession of the Dutch territory […,] 

education [and] justice.”
24

  

 De antipathie die volgens Mussert alom gevoeld werd jegens de Joden 

was nog eens versterkt door de aanslag door een Jood op Ernst Vom Rath, 

secretaris van de Duitse ambassade in Parijs. Tegelijkertijd noemde Mussert 

het begrijpelijk dat Duitse Joden massaal naar Nederland emigreerden, maar 

hij vond dit wel zeer onwenselijk. Europa was weliswaar moreel verplicht alle 

Joden onderdak te verlenen, want iedere Jood had bestaansrecht, maar dit 

zou moeten gebeuren in een eigen Joods Nationaal Tehuis, ergens ver 

verwijderd van het Europese continent. Mussert schreef de Joden zelf niets te 
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verwijten; het was de Nederlandse regering die zich tot op dat moment zwak 

had opgesteld. Groot-Brittannië hield haar grenzen hermetisch gesloten voor 

Joden, terwijl Nederland hen maar bleef ontvangen. “[W]ith respect to the 

Jews opinions prevail in the Netherlands that are regarded as suicidal by all 

other nations (…) It is evident that conditions in the Netherlands have 

deteriorated into a direct attempt upon the nation, a very serious attempt led 

by a degenerated alien democracy.”
25

 

 En dus moest Nederland nu het initiatief nemen om, buiten de 

Volkenbond om, tot een internationale oplossing te komen. Er moest een 

conferentie gehouden worden met de vier grote Europese landen en Polen, 

Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië, Nederland, België en Portugal. 

Mussert zou tijdens deze conferentie het voorstel naar voren brengen om de 

drie Guyana’s, het Britse, Franse en Nederlandse gedeelte, af te staan voor de 

nieuwe joodse vestiging. Portugal en België moesten volgens dit plan 

vervolgens het verlies van koloniaal gebied compenseren door delen van 

Mozambique en Belgisch Congo af te staan aan Nederland, Frankrijk en 

Groot-Brittannië. De reeds bestaande bewoners van de Guyana’s zouden ten 

slotte elders gehuisvest worden. De voornamelijk Oost-Europese landen die 

veel Joden naar de nieuwe nederzetting wilden sturen, moesten voor de 

kosten van deze transmigratie opdraaien. Daarnaast was het volgens Mussert 

logisch dat het Joods Nationaal Tehuis zelf gefinancierd zou worden door de 

Verenigde Staten.
26

 Hoewel dit plan haast kinderlijk simplistisch en absoluut 

onrealiseerbaar klinkt – zo werd het door de Nederlandse politiek ook 

afgedaan-, was het beoogde resultaat dat Mussert beschreef een niet eens zo 

gedateerde gedachte: de internationale betrekkingen tussen de grote naties 

zouden verbeteren en de oorlog in Palestina zou tot een einde komen, 

doordat de Arabische bevolking van het Midden-Oosten zich minder 

bedreigd zou voelen; de focus van het zionistische project was dan immers 
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niet langer puur op Palestina gericht. Het Heilige Land zou vervolgens weer 

in vrede toebehoren aan zowel Joden, Christenen als Moslims.
27

 

 Mussert toonde zich in zijn boekje zeer verongelijkt over de 

afwijzende reacties in Nederland op zijn plan. Hij beschreef hoe hem, toen 

hij zijn idee in de Tweede Kamer naar voren wilde brengen, de mond werd 

gesnoerd, terwijl een lid van de Communistische Partij, die een 

ongelimiteerde toelating van Duitse Joden propageerde, wel mocht spreken.
28

 

Aanvankelijk werd Musserts voorstel bovendien door eenieder genegeerd 

totdat de socialistische politicus Johan Albarda het op een gegeven moment 

noemde. De joodse hoogleraar Jacob van Gelderen bestempelde het plan 

vervolgens als een poging “to massacre the Jews”. Suriname was volgens hem 

ongeschikt voor Europeanen. Bovendien was het in zijn ogen cru Joden te 

sturen naar een gebied waar enkele decennia tevoren de joodsfranse officier 

Alfred Dreyfus –in Musserts tekst niet bij naam genoemd- onterecht gevangen 

was gezet. Van Gelderen vond het ongehoord dat een dergelijke plaats de 

naam zou krijgen die voor veel Joden inmiddels een belangrijke betekenis 

had gekregen: een Nationaal Tehuis.
29

 

 Deze kritiek werd door Mussert laconiek terzijde geschoven. Was het 

immers niet zo dat ook joodse bronnen zelf Guyana als optie noemden? 

Zelfs De Telegraaf en het Jüdisches Nachrichtenblatt behandelden het plan, 

weliswaar zonder Musserts naam te noemen. Bovendien had de Jood Van 

Blankenstein zoals gezegd al in 1923 zijn goedkeuring gegeven voor Suriname 

als mogelijke locatie voor joodse vestiging. Van Gelderen zou ze volgens een 

cynische Mussert waarschijnlijk allemaal hebben bestempeld als slachtoffers 

van een “suicide-epidemic” en de kritische politicus en voorzitter van de 

katholieke vakbeweging A.C. de Bruyn zou ze in zijn krant de Volkskrant 

hebben beticht van het hebben van “unbalanced minds”. De conclusie was 

dan ook dat afwijzing van het plan nergens op was gebaseerd. Suriname was 
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wel degelijk geschikt, maar Joden waren gewoonweg niet bereid hard te 

werken om elders een nieuw bestaan op te bouwen.
30

 

 Het  is opvallend hoe weinig aandacht historici hebben geschonken 

aan Musserts plan. Journalist Jeroen Trommelen stuitte per toeval op de 

uitgave ervan tijdens onderzoek voor zijn in 2000 in boekvorm verschenen 

reisverslag door de Guyana’s.
31

 Wat betreft de wel degelijk bestaande joodse 

interesse in een mogelijke vestiging in Suriname bleek Mussert gelijk te 

hebben. Na de oorlog blies de Freeland League het plan nieuw leven in, 

maar, logischerwijs, zonder enige verwijzing naar het eerdere voorstel van de 

NSB-voorman. Het is echter haast ondenkbaar dat de leiders van de Freeland 

League dit plan, dat immers in de Engelse taal werd gepubliceerd, nooit 

onder ogen hebben gekregen. Naar de mate waarin Musserts idee in dit 

verband ter inspiratie heeft gediend kan alleen maar gegist worden.  

  

1.5. Suriname: polit ieke situatie en cij fers 

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog was het begin van de veranderingen 

merkbaar die de Surinaamse politieke situatie voorgoed zouden veranderen. 

In 1941 sloot de Nederlandse regering een overeenkomst met de Verenigde 

Staten om tweeduizend Amerikaanse militairen in Suriname te legeren om 

vanuit daar de Amerikaanse belangen in het Caribische gebied te 

beschermen. Ook werd de bestaande luchthaven Zanderij gemoderniseerd 

en uitgebreid zodat het kon dienen als tussenlandingsplaats voor 

Amerikaanse bommenwerpers die op weg waren naar Noord-Afrika. De 

Surinaamse bauxietmijnen bleken ten slotte van groot belang voor de 

vliegtuigindustrie van de VS. De komst van de Amerikanen zorgde ervoor dat 

de Surinaamse bevolking zich in korte tijd ontwikkelde van achtergesteld en 

verarmd tot een groep zelfbewuste wereldburgers. Met name de creoolse 
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Surinamers gingen zich nu steeds actiever opstellen binnen de Surinaamse 

maatschappij en politiek.
32

 

 Op 7 december 1942 hield koningin Wilhelmina een radiorede, 

waarin zij beloofde dat na de oorlog de Nederlandse koloniën meer 

zelfbestuur zouden krijgen. In een Rijksverband zouden Nederland, 

Indonesië, Suriname en Curaçao elkaar weliswaar steunen, maar 

desalniettemin zelfstandig functioneren. Gestimuleerd door deze belofte werd 

in maart 1943 door de creoolse elite de Unie Suriname opgericht, 

aanvankelijk als culturele vereniging, maar op den duur ontwikkelde de Unie 

zich tot onofficiële politieke partij. De Unie Suriname, geleid door A. Smit en 

J. Ferrier, drukte haar stempel op de ontwikkelingen in Suriname, met name 

door haar verzet tegen gouverneur J. Kielstra (1933-1944). Veel Creolen 

waren het oneens met Kielstra’s ‘Indische politiek’, waarbij hij trachtte de 

bestuursstructuren zoals die in Nederlans-Indië bestonden, ook in Suriname 

toe te passen. Het creoolse Statenlid Wim Bos Verschuur beschuldigde 

Kielstra vervolgens van het hebben van Nazisympathieën. Er ontstond een 

felle strijd tussen de beide mannen, waarbij de gouverneur uiteindelijk het 

onderspit moest delven: hij werd benoemd tot gezant in Mexico. De Unie 

Suriname had haar naam inmiddels gevestigd en hanteerde de leus ‘baas in 

eigen huis’. De eerste officiële politieke partij, de Moeslim Partij, werd in mei 

1946 opgericht door de Hindoestaanse Asgar Karamat Ali. Binnen enkele 

jaren kreeg iedere bevolkingsgroep nu politieke vertegenwoordiging in de 

vorm van een partij.
33

  

Aanvankelijk vond deze partijvorming voornamelijk op religieuze 

gronden plaats; later vormde ze meer de afspiegeling van de raciale 

scheidingen in Suriname. Ideologische verschillen tussen de partijen 

bestonden nauwelijks. Aan de top binnen iedere partij stonden individuen uit 

de sociaal gezien hoogste klassen. Ook lagere sociale klassen speelden een rol 

binnen het bestuur, maar waren vanaf 1949 voornamelijk van belang vanwege 
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hun stemgerechtigheid. Politicus en kiezer waren nu dan ook wederzijds 

afhankelijk van elkaar. Zogeheten politiek makelaars kregen een belangrijke 

functie binnen dit patronagesysteem, omdat zij in ruil voor politieke steun 

allerhande zaken konden ‘regelen’. Aanvankelijk leverde dit financiële steun 

op voor de armere bevolkingsgroepen, maar structureel gezien zorgde het 

voor een log overheidsapparaat, corruptie en weinig duurzame 

besluitvorming. Bovendien werden grootschalige projecten en hervormingen 

voornamelijk door de Nederlandse overheid opgezet en doorgevoerd. Op 

deze manier werd ook in Suriname de wereldwijde trend gevolgd om 

industriële en agrarische schaalvergroting na te streven in de overzeese 

gebiedsdelen. Nederland zocht vlak na de oorlog namelijk nieuwe 

afzetmarkten en hoopte deze in Suriname te creëren door daar het 

welvaartspeil wat op te schroeven.
34

 

 De Surinamers verzochten de Nederlandse regering inmiddels al 

enkele jaren om een zogeheten Ronde Tafel Conferentie om tot een nieuwe 

staatkundige verhouding met het moederland te komen. De inwilliging van dit 

verzoek werd echter steeds uitgesteld, aangezien Nederland wenste tot een 

overkoepelende regeling te komen met alle overzeese Rijksdelen. In 1948 

werd de Eerste Ronde Tafel Conferentie (RTC) echter toch eindelijk een feit. 

Kiesrecht en autonomie waren de centrale thema’s tijdens de vergaderingen. 

De Nederlandse afgevaardigden stelden de instelling van algemeen kiesrecht 

voor, maar de protestants-creoolse Nationale Partij Suriname (NPS), was hier 

tegen, aangezien het volk hier in haar ogen nog niet klaar voor was.
35

 De 

Progressieve Surinaamse Volkspartij en de Hindoestaanse partijen waren 

echter fel voorstanders van het plan, waardoor het toch doorgang vond. De 

Staten van Suriname mochten nu bovendien zelf een kiesstelsel bepalen. Er 

werd gekozen voor een districtenstelsel en een ‘winner takes all’-systeem, wat 

zeer voordelig uitpakte voor de Creolen, die bij de eerste verkiezing in 

datzelfde jaar een grote meerderheid van zetels behaalde. De door de 
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Surinamers gewenste autonomie werd met enige voorzichtigheid van de kant 

van de Nederlandse regering ook toegekend. De op de conferentie gemaakte 

afspraken werden uitgewerkt in een Interim-regeling, die in 1950 officieel van 

kracht werd. De Staten waren nu volledig bevoegd wat betreft wetgeving en 

financiën. De uitvoerende macht kwam in handen van een kabinet dat al in 

1949 tot stand kwam met J.C. de Miranda als de allereerste premier van 

Suriname. De gouverneur had nu in feite slechts een symbolische functie als 

vertegenwoordiger van het staatshoofd. Officieel was het Rijksdeel een 

parlementaire democratie geworden.
36

 De immense verandering die dit 

inhield lag vooral in het feit dat Suriname anno 1949 96.000 

stemgerechtigden bezat, terwijl dat er in 1946 slechts 3000 waren geweest. De 

essentie van de Surinaamse politiek had dan ook een volledig ander karakter 

gekregen.
37

 

De nieuwe onderlinge verhoudingen tussen Nederland, Suriname en 

de Nederlandse Antillen werden pas definitief vastgelegd in het Statuut voor 

het Koninkrijk der Nederlanden uit 1954, dat werd opgesteld nadat er nog 

twee Ronde Tafel Conferenties waren gehouden. Het Statuut behelsde in 

feite bijna precies hetzelfde als de Interim-regeling met als enig toevoeging dat 

Suriname nu het recht had zijn eigen grondwet te wijzigen. Suriname was nu 

officieel een autonoom Rijksdeel, maar defensie, buitenlandse betrekkingen, 

internationale handelsovereenkomsten, mensenrechten, rechtszekerheid en 

behoorlijk bestuur bleven Nederlandse aangelegenheden. Ondanks 

aandringen werd het Surinaamse zelfbeschikkingsrecht en het daarmee 

gepaard gaande afscheidingsrecht niet officieel vastgelegd. Suriname ging 

echter wel akkoord met het Statuut, vanwege de daarin beloofde financiële 

Nederlandse steun in het kader van het zogeheten economische Tien-

jarenplan.
38
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Volgens de volkstelling van 1950 bezat Suriname op dat moment 

204.541 inwoners.
39

 De Creolen maakten met bijna 75.000 personen ruim 

36,5 procent van de bevolking uit. Daarop volgend in aantallen kwamen de 

Hindoestanen met 63.700 (31,2 procent) en de Javanen met 35.900 personen 

(17,6 procent). Verder waren er nog zo’n 2400 Chinezen (1,2 procent), 2600 

Europeanen (1,3 procent), 3500 Indianen (1,7 procent) en 19.200 

Boslandcreolen (9,4 procent).
40

 Suriname had dan ook een bijzonder kleine 

populatie, wat iedere vorm van kolonisatie door een nieuwe groep, hoe 

bescheiden ook, tot een bedreiging voor de bestaande bevolkingsgroepen 

maakte. In dit licht moet ook de bij tijd en wijle negatieve Surinaamse 

houding ten opzichte van het Freeland-plan worden bezien. 

 

1.6. Zionisme vs. Territoria lisme 

In 1977 schreef de Israëlische Shabtai Beit-Zvi het boek Post-Ugandan 

Zionism on trial, waarvan de Engelse vertaling in 1989 verscheen. Beit-Zvi, 

oprichter van MAOZ, een organisatie die opkomt voor de rechten van het 

Russische Jodendom, beschreef in zijn werk een volgens hem belangrijke link 

tussen de Israëlische verwaarlozing van het lot van de Sovjetjoden en de 

passieve en in zekere zin zelfs contraproductieve houding die de zionistische 

beweging voor, gedurende en kort na de Holocaust had aangenomen. De 

zionisten hadden, aldus de auteur, een groot deel van het immense leed dat 

het Joodse volk in de Shoah had moeten doorstaan kunnen voorkomen. Dit 

falen was geen pure onmacht geweest, maar voornamelijk onwil. De 

zionistische beweging was volgens Beit-Zvi sinds de afwijzing van het Britse 

voorstel om de joodse staat te vestigen in Oeganda, aan het begin van de 

twintigste eeuw, verworden tot een egocentrisch orgaan, dat absoluut niet tot 

doel had te ijveren voor die delen van de joodse diaspora die niet direct 

verbonden waren met het zionisme en de tot stand te brengen joodse staat. 

Derhalve faalden de zionisten in de Holocaust hun rol te spelen, ook doordat 
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zij niet genoeg de nadruk legden op een reddingsmissie, maar vooral, aldus 

Beit-Zvi, door het blindelings voortzetten van de oorlog tegen de zogeheten 

territorialisten, die ten tijde van ‘Oeganda’ was uitgeroepen.
41

  

 Het zionisme had zich gedurende de negentiende eeuw ontwikkeld 

tot een van de invloedrijke nationalistische denkstromingen, die het politieke 

klimaat in met name West-Europa sterk bepaalden. Een aantal jaren na de 

oprichting van de zionistische beweging en het eerste Zionistische Congres in 

1897 kwam de Britse premier Joseph Chamberlain in 1903 met het aanbod 

om het Nationaal Joods Tehuis te vestigen in het Britse Oeganda. Oprichter 

van de zionistische beweging Theodor Herzl leek wel wat te voelen voor het 

plan, in ieder geval ter overbrugging van de tijd totdat Palestina een meer 

reële optie zou worden. Ook uit verschillende gelederen van de organisatie 

klonken enthousiaste geluiden. De machtige zionistische kern van de Wereld 

Zionisten Organisatie zag het voorstel echter als een bedreiging voor de 

eenheid binnen de beweging en het daadwerkelijke gezamenlijke doel: het 

verwezenlijken van een joodse staat in Palestina. Inmiddels hadden Oost-

Europese zionisten een belangrijke positie verworven binnen de organisatie. 

Bij definitieve stemming over het Oeganda-voorstel in 1905 wist de van 

oorsprong Russische groepering Zionei Zion ervoor te zorgen dat het plan 

werd verworpen. Hierna werd joodse kolonisatie van Palestina de exclusieve 

en expliciete zionistische doelstelling. Territorialistische alternatieven 

moesten koste wat kost geweerd worden ter bescherming van dit doel.
42

 

 Hiermee was de strijd tussen de traditionele zionisten zoals de leden 

van Zionei-Zion en de Oegandisten, of meer algemeen de territorialisten 

genoemd, geopend. Na Oeganda splitste deze laatste groep zich af van de 

zionistische beweging om onder leiding van onder andere Israel Zangwill 

(1864-1926) actief te ijveren voor alternatieve joodse 
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kolonisatiemogelijkheden. De beweging werd door de zionisten bestreden als 

de ergst denkbare vijand. De zionistische beweging maakte zich als het ware 

immuun voor territorialistische bedreigingen door ze per definitie te 

verwerpen. Het was deze verregaande afkeer van alles wat naar territorialisme 

riekte, die de zionisten volgens Beit-Zvi blind maakte voor de alternatieven 

die aan de vooravond van de Holocaust vele honderdduizenden Joden 

hadden kunnen redden.
43

  

Herzl had oorspronkelijk een pan-judaisme gepropageerd, waarin 

iedere Jood, ongeacht zijn of haar al dan niet zionistische overtuigingen, tot 

dezelfde natie zou behoren. De Holocaust bracht volgens Beit-Zvi de 

noodzaak om weer terug te keren tot dit ideaal, aangezien een vijandig 

systeem het Joodse volk ook zonder enig onderscheid probeerde uit te 

roeien. De zionistische beweging wist deze stap echter niet te zetten. Op de 

conferentie te Evian in 1938, waar het probleem van de Europese joodse 

vluchtelingen werd besproken, werd uiteindelijk wel de conclusie getrokken 

dat Palestina niet in staat was de half miljoen Duitse vluchtelingen op korte 

termijn op te nemen. Desondanks was er op deze zelfde conferentie geen 

plaats voor eventuele territorialistische alternatieven.
44

 Dergelijke alternatieve 

plannen werden echter wel degelijk gesmeed. Zo bood de Dominicaanse 

Republiek in augustus 1938 aan om 100.000 joodse vluchtelingen op te 

nemen. Op instigatie van de Amerikaanse president Franklin Delano 

Roosevelt werd een onderzoek ingesteld naar deze optie.
45

 Felle zionistische 

oppositie, zowel op politiek niveau als in de pers, deed het voorstel echter 

van tafel verdwijnen. Ook het feit dat de Tweede Wereldoorlog kort daarna 

uitbrak deed de aandacht van de wereld naar andere zaken verschuiven. 

Volgens Beit-Zvi was het Santo-Domingo plan geen zuiver territorialistisch 

initiatief, maar op aandringen van de Verenigde Staten tot stand gekomen. In 

dezelfde periode kwamen de Britten met een voorstel voor joodse kolonisatie 

in Brits Guiana (zie ‘Frans en Brits Guiana’). De zionisten zagen dit plan –
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volgens Beit-Zvi niet geheel ten onrechte- echter als een halfslachtige 

compensatie voor de Britse vertrouwensbreuk die werd vertegenwoordigd 

door de White Paper van 1939, waarin de beloftes die in de Balfour 

Declaratie van 1917 waren gedaan over het tot stand te brengen Joods Tehuis 

in Palestina, unilateraal door de Britten werden verworpen. In plaats daarvan 

sprak de Britse regering zich uit voor een binationale staat.
46

 

Hoewel ook binnen de zionistische gelederen regelmatig positieve 

geluiden te horen waren als reactie op territorialistische initiatieven, bleef de 

angst bestaan dat het territorialisme de aandacht zou afleiden van het 

zionistische project. De vrees bestond dat indien een alternatief 

kolonisatieplan zou worden geaccepteerd er minder geld zou gaan naar de 

twee belangrijke joodse fondsen, de Jewish National Fund en Keren Hayesod 

(of: United Israel Appeal).
47

 De zionisten vreesden niet zozeer het 

inhoudelijke programma van de territorialisten, maar richtten zich per 

definitie tegen alles wat een territorialistisch stempel droeg of leek te dragen 

uit angst voor een verzwakking van de gezamenlijke zionistisch agenda. Zelfs 

het Oeganda-plan werd volgens Beit-Zvi niet verworpen omdat het 

inhoudelijk niet strookte met het zionistische ideaal, maar omdat men geen 

scheuring wenste binnen de beweging.
48

 

Deze scheuring was vlak na het Oeganda-debacle echter wel degelijk 

ontstaan. De Jewish Territorialist Organization (ITO) werd opgericht in 1903 

en stond onder leiding van onder andere de eerdergenoemde Britse Israel 

Zangwill. De organisatie probeerde verder te blijven zoeken naar een leeg 

gebied in de wereld waar grote groepen Joden zich zouden kunnen vestigen. 

Volgens Zangwill was het van het grootste belang dat een dergelijke plek zou 

worden gekozen in samenspraak met de reeds aanwezige bevolking en het 

bestuur van de staat waar het gebied onderdeel van uitmaakte. De heilige 

status van Palestina was in zijn ogen van ondergeschikt belang. “No land is 

holy, except if its inhabitants make it so,” verklaarde hij. De joodse 
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geschiedenis was volgens Zangwill een geschiedenis van gemiste kansen. 

Daarom was iedere mogelijke vestigingsplaats nu een optie, zonder dat dit 

hoefde te botsen met het zionistische ideaal: “Zionism is where the Jew lives 

as a Jew.”
49

 Bovendien achtte hij zionisme zonder Zion wenselijker dan Zion 

zonder zionisme.
50

 De ITO onderzocht verschillende opties, waaronder vlak 

voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de Portugese kolonie Angola. 

Na de Balfour Declaratie van 1917 leek het bestaan van de ITO echter 

achterhaald en de organisatie werd dan ook in 1923 ontbonden.
51

 De reeks 

territorialistische initiatieven was echter geenszins afgesloten, zoals dit 

onderzoek deels poogt aan te tonen. 

Door de scherpe tegenstellingen tussen de zionisten en territorialisten 

lijkt het gemakkelijk het territorialisme te classificeren als ‘antizionistisch’. 

Inhoudelijk gezien is dit echter geen goede aanduiding, aangezien de 

territorialisten zelf voortkwamen uit de zionistische beweging. In feite ijverden 

zij voor een ‘alternatiefzionistische’ oplossing voor het probleem van de 

slechte omstandigheden waarin de Europese Joden leefden. Het is dan ook 

problematisch de territorialisten te voegen bij het rijtje joodse antizionistische 

stromingen en bewegingen. Laatstgenoemden handelden en spraken 

bovendien immers vrijwel zonder uitzondering vanuit orthodox-religieuze 

overwegingen. Strikt genomen was en is het zionisme voor veel gelovige 

Joden antireligieus, aangezien een actieve terugkeer naar het Beloofde Land, 

geïnitieerd door het Joodse volk zelf, traditioneel gezien niet geoorloofd is. 

De Joden wachten op de Messias, die de nieuwe periode zal inluiden waarin 

deze terugkeer een feit zal worden, maar mogen niet op eigen initiatief actie 

ondernemen. Aanvankelijk stuitte het zionisme in de negentiende eeuw dan 

ook op veel weerstand in eigen, gelovige kringen. In de loop der tijd bleven 

de meeste religieuze groeperingen zich ieder op hun eigen wijze tegen het in 

hun ogen godlasterende zionistische project verzetten.  

                                                
49

 L.M. Fruchtbaum, ‘A decade of Freeland. Political survey’, FFreeland. Per iod ical of 

the Free land League for Jew ish Territor ia l Co lonization  (sept.-oct. 1951) 6. 
50

 Beit-Zvi, PPost-Ugandan Z ion ism on Trial, 132. 
51

 Fruchtbaum, ‘A decade of Freeland’, 6. 



27 

Over dit religieusjoodse antizionisme zijn verschillende werken 

gepubliceerd. Het meest gewaardeerd en gebruikt is Aviezer Ravitzky’s 

Messianism, Zionism and Jewish religious radicalism, in het Engels vertaald in 

1996. De historicus behandelt in zijn boek verschillende toonaangevende 

chassidische rabbijnen en stromingen, zoals het matig uitgesproken 

antizionistische Haredi Jodendom en het Lubavitcher chassidisme.
52

 Een 

meer recente publicatie is het oorspronkelijk in het Frans verschenen In 

naam van de Thora. De geschiedenis van de antizionistische Joden van 

Yakov M. Rabkin uit 2006.
53

 Beide boeken behandelen exclusief het 

religieuze antizionisme en reserveren geen ruimte voor 

‘alternatiefzionistische’ bewegingen zoals de ITO en de Freeland League, die 

hieruit voortkwam. Een voorbeeld van een niet-religieuze beweging, die wèl 

weer valt onder de noemer ‘antizionistisch’ en derhalve in dit onderzoek geen 

verdere aandacht zal krijgen, is dat van de Algemeyner Yidisher Arbeter 

Bund in Lite, Poyln un Rusland (Algemene Jiddische Arbeidersbond in 

Litouwen, Polen en Rusland), kortweg de Bund. Deze Oost-Europese, op 

socialistische leest geschoeide, seculiere politieke partij werd net als de 

Wereld Zionisten Organisatie in 1897 opgericht en was een van de 

oprichtingspartijen van de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij. 

In tegenstelling tot de territorialisten was de Bund zoals gezegd openlijk 

antizionistisch. In de ogen van de Bund-leden was het Russische zionisme 

niets anders dan een vorm van escapisme die bestreden moest worden.
54

 

Bruikbare publicaties over niet-religieus ‘alternatiefzionisme’ en antizionisme 

ontbreken en het zou derhalve interessant zijn om hier in een toekomstig 

onderzoek aandacht aan te besteden. 
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2. Het Freeland League-plan 

 

2.1. Begin & Ideologie 

The Freeland League for Jewish Territorial Colonization werd in 1937 

opgericht als de voortzetting van de ITO. Gedurende de jaren dertig zorgde 

het steeds heviger wordende antisemitisme in Europa ervoor dat een 

alternatief voor, of in ieder geval een aanvulling op het zionistische project in 

Palestina volgens sommige prominente Joden noodzakelijk werd. Met het 

doel een plaats te vinden voor een dergelijk joods ‘Freiland’ werd in 1937 op 

een conferentie in Parijs de Freeland League opgericht.
55

 In juli 1938 

presenteerde de League haar kolonisatieproject op de Evian Conferentie, 

waar het joodse vluchtelingenprobleem besproken werd door de grote naties, 

overigens zonder resultaat. In mei 1945 diende de organisatie, die gevestigd 

was in New York, een memorandum, waarin zij haar ideologie en 

hoofddoelstellingen uiteen zette, in bij de VN Conferentie in San Francisco.
56

 

De centrale doelstelling van de Freeland League werd samengevat in 

de eerste zin van dit memorandum: “We, the undersigned, address you in the 

name of the Freeland League for Jewish Territorial Colonization, which aims 

to solve the problem of Jewish Homelessness by large-scale colonization in 

some country overseas.” Volgens de League waren er op dat moment twee 

opties voor de joodse overlevenden van de Holocaust: zij konden ofwel 

terugkeren naar hun voormalige woonplaatsen, ofwel emigreren naar een 

nieuw land. Aangezien veel van de Europese thuislanden nog steeds 

geteisterd werden door antisemitische sentimenten, was terugkeer voor veel 

van deze Joden geen optie. “[T]he murder of a Jew is not quite murder, since 

there is no risk of punishment attached. Thousands of young men across the 

continent have learned that a Jew may be safely killed for his wristwatch or his 
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boots.” Individuele emigratie leverde echter eveneens veel problemen op, 

aldus de League. Landen zouden hun deuren ongelimiteerd moeten openen 

en de praktijk wees uit dat dit niet haalbaar was. Bovendien zouden de 

economische en sociale mogelijkheden voor de joodse emigranten beperkt 

zijn. Ten slotte kon emigratie op individuele basis de joodse groepsidentiteit 

niet waarborgen, aangezien datgene wat over was van het Joodse volk zich zou 

verspreiden over de aardbol. De joodse gemeenschap moest intact blijven, 

zeker nu een gewelddadig regime had getracht dit volk definitief te 

vernietigen. Kolonisatie op grote schaal van een relatief onbewoond gebied 

was volgens de Freeland League dan ook de enige optie.
57

 

  

“The ‘Freeland League is dedicated to the task of 

finding an undeveloped and unpopulated territory 

where Jews could be settled peacefully without 

political ambitions; where their labor, at the very 

roots of production, would make them 

indispensable; and where their communal life 

would preserve for them the moral values and 

spiritual heritage of their past.”
58

   

 

Wat Freeland voor ogen had was een coöperatieve agro-industriële kolonie, 

zonder politieke aspiraties. Dit was een duidelijke kritische verwijzing naar 

het project van de zionisten, dat juist bij uitstek een politiek karakter droeg. 

Palestina, aldus de ondertekenaars van het Memorandum, kon maar een 

beperkt aantal Joden opnemen, terwijl de nood in de Europese 

vluchtelingenkampen met de dag hoger werd. Er moest dus een snelle 

oplossing komen, die in Palestina niet gevonden zou worden:  
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“Palestine is not only the focal point of three world 

religions; it is also the arena on which the interests 

of world powers conflict. It is to be hoped that some 

sound and just formula will be found for the 

harmonious life of Jews and Arabs within one 

political framework, but it seems that this struggle 

for the political future of Palestine must take time, 

and nobody can tell how long.” 

 

Toch was de League voorzichtig met het veroordelen van het zionistische 

ideaal in Palestina. Zij wees er herhaaldelijk op dat hetgeen in dat gebied 

door joodse kolonisten was bereikt zonder twijfel bewonderenswaardig was. 

Wellicht dat de praktische werkwijze van de zionisten als voorbeeld kon 

dienen voor de kolonisten in het territorialistische project. Het was volgens de 

leden van de League echter niet reëel om het gehele joodse probleem aan 

deze ‘oplossing’ op te hangen. Ze waren zich er echter terdege van bewust dat 

de ogen van de wereld vlak na de Tweede Wereldoorlog gericht waren op 

Palestina. De League wilde absoluut niet de indruk wekken antizionistische 

sentimenten te koesteren, aangezien het zelf in de Verenigde Staten gevestigd 

was, waar ook de zionistische beweging veel voeten in de aarde had. Ze 

hoopte in een positief daglicht te komen te staan bij eventuele Amerikaanse 

geldschieters en politici. Als de Amerikaanse regering het zionistische project 

wenste te steunen, dan had de kleine territorialistische organisatie hier niets 

op tegen. Ze schreef: “It should be made clear to the American Government 

that this solution of the problem of Jewish homeless in Europe in not 

prejudicial to the plans and decisions of our Administration with regard to 

Palestine.”
59

 

 Desalniettemin was er zo nu en dan wel degelijk sprake van openlijke 

kritiek. Bijvoorbeeld vanuit de jongerentak van de League, die vermoedelijk 

in 1947 in een eigen kleine publicatie haar standpunten naar voren bracht. In 
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dit boekje werd een aantal grote nadelen van de joodse staat in Palestina 

opgesomd. De Arabische vijandigheid zou volgens de Freeland-jongeren 

zonder twijfel nog geruime tijd voortduren en de meest voor de hand liggende 

oplossing van het moment, het plan van de verdeling in twee aparte staten, 

zagen zij als een schijnoplossing: een joodse ministaat zou zich met geen 

mogelijkheid kunnen verdedigen tegen het vijandige overwicht van de 

omringende Arabische landen. Het realiseren van een joodse 

bevolkingsmeerderheid in een kleine joodse staat leek de Freeland Youth 

Group bovendien onhaalbaar. De groep wilde zich echter niet volledig keren 

tegen het zionisme.  

 

“We certainly reject the ‘Zionism of Ambition’, the 

state-drunk political Zionism which turns both the 

Arabs and the British into enemies. But I think we 

should get back to the ‘Zionism of Construction’, 

which consists of settling Jews in Palestine and 

setting up farms, factories, hospitals and schools in 

cooperation with all the people who now live and 

work there.”   

 

Het moest niet vergeten worden dat het zionistische project in Palestina tot 

doel had een tehuis te creëren voor de ontheemde Joden in Europa. Het 

politieke zionisme zorgde er echter voor dat dit middel zelf tot doel werd 

verheven. Op deze manier werd het belang van het Joodse volk niet voorop 

gesteld. Het Freeland-plan zou, door de aandacht enigszins af te leiden, wat 

druk van de ketel kunnen nemen, zowel wat betreft de zionistische tunnelvisie 

als de spanningen met de Arabische wereld.
60

 

 De Internationale Vluchtelingen Organisatie (IRO) was een speciaal 

orgaan van de Verenigde Naties dat in 1946 was opgericht om een deel van 

de taken van de UN Relief and Rehabilitation Administration over te nemen. 
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In 1952 zou de IRO worden ontbonden en opgevolgd door de Hoge 

Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR). Ook de IRO moest het in de 

publicatie van de Freeland-jongeren ontgelden: ‘[T]he IRO is interested in 

the displaced Jew only as a population unit, while we are interested in him as 

a Jew.” Voor culturele aspecten was in het ‘Displaced Persons’-beleid eind 

jaren veertig immers geen ruimte. Individuele emigratie zou bovendien niets 

kunnen veranderen aan de aloude vicieuze cirkel waarin de Jood als eeuwige 

vreemdeling overal te maken kreeg met antisemitisme. Groepsgewijze 

kolonisatie, waar het gastland ook van zou profiteren, moest deze cirkel 

doorbreken. Eventuele kritiek die verwees naar eerdere, mislukte pogingen 

tot Joodse kolonisatie, zoals in het Russische Birobidjan en in Argentinië, 

werd door de Freeland-jeugd afgewezen als onterecht. Birobidjan had slechts 

open gestaan voor een selecte groep Joden, die eigenlijk geen behoefte had 

aan emigratie; de Joodse vestiging in Argentinië onder leiding van Baron de 

Hirsch daarentegen was zeker geen mislukking te noemen. Er was immers 

een bloeiende joodse gemeenschap van enkele honderdduizenden personen 

ontstaan.
61

 

 De tot stand te brengen kolonisatie zou ten slotte niet alleen op de 

lange termijn een uitkomst bieden, maar kon ook op de korte termijn voor 

oplossingen zorgen. Wanneer er zicht zou komen op een permanente 

woonplaats voor grote groepen Joden, zouden verschillende landen bereid 

zijn hun deuren tijdelijk te openen totdat het nieuwe thuis ver genoeg 

ontwikkeld zou zijn. Deze joodse entiteit zou niet de ambitie moeten hebben 

om de status van autonome staat te verwerven. Kleine staten hadden immers 

zelden iets te betekenen op mondiaal niveau. Het was dan ook beter om als 

zelfbesturend deel op te gaan in het geheel van de ontvangende staat.
62

  

De Freeland League wilde kortom een nieuwe joodse kolonie als 

aanvulling op de activiteiten in Palestina. Meer specifiek wensten de leden 

voor hun kolonisatie een gebied dat groot genoeg was voor een behoorlijk 

aantal mensen, dat zich daar ook economisch zou kunnen ontplooien. De 
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precieze aantallen werden lang niet in alle publicaties genoemd, maar het 

getal 100.000 kwam met enige regelmaat naar voren. Later zou dit getal in 

samenspraak met de Surinaamse regering omlaag bijgesteld worden naar 

30.000 kolonisten, wat nog steeds een grote groep was in verhouding tot de 

slechts 200.000 reeds aanwezige Surinamers. De Freeland League maakte er 

bovendien geen geheim van dat het op den duur grotere ambities had. De 

dreiging die hiervan uitging zou ertoe bijdragen dat de weerstand tegen het 

plan in Surinaamse kringen ernstig zou toenemen. 

Het klimaat in het te koloniseren gebied moest geschikt zijn voor 

blanke immigranten en een goede watertoevoer en vruchtbare 

landbouwgrond waren noodzakelijk, aangezien met name aan het begin van 

de kolonisatieperiode het grootste gedeelte van de inkomsten van de kolonie 

uit landbouwactiviteiten zou moeten worden geput. Een beperkte 

aanwezigheid van reeds aanwezige bewoners van het gebied werd ook 

belangrijk geacht om toekomstige conflicten zo veel mogelijk te voorkomen. 

Ten slotte herhaalde de Freeland League wanneer zij maar kon het gegeven 

dat de kolonisatie gefinancierd moest worden vanuit handelsoverwegingen en 

niet op een filantropische basis. De precieze invulling van een dergelijk 

financieel plan ontbrak echter en deze onduidelijkheid zou de 

totstandkoming van het plan uiteindelijk geen goed doen. Leeg land was er 

volgens de League genoeg op de wereld. Zij zette haar zinnen in de eerste 

plaats op gebieden in het Britse rijk (Australië, Canada en Afrika), in de 

Latijns-Amerikaanse landen en in de Franse gebiedsdelen.
63
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2.2. Isaac Steinberg (1888-1957) 

Een van de belangrijkste figuren en jarenlang voorzitter van de Freeland 

League was de van origine Russische politicus, schrijver en jurist Isaac 

Nachman (Nathan) Steinberg. Hij werd in 1888 geboren in Dvisk, in het 

huidige Letland, als telg van een welvarende joods-orthodoxe familie. 

Steinberg studeerde in Moskou, maar werd in 1907 verbannen vanwege zijn 

lidmaatschap van de Socialistische Revolutionaire Partij. Hij rondde zijn 

rechtenstudie af in Heidelberg en keerde in 1910 weer terug naar Rusland 

om daar mee te werken aan de organisatie van de Russische Revolutie in 

1917. In dit zelfde jaar werd hij, 29 jaar oud, commissaris van justitie onder 

Lenin. Tegelijkertijd was hij lid van de anti-totalitaire linkse vleugel van de 

Socialistische Partij. Het Verdrag van Brest-Litovsk deed Steinberg echter uit 

protest afstand doen van zijn functie en hij zou zich vanaf dat moment 

verzetten tegen de regering. In 1923 werd hij daarom opnieuw verbannen. Na 

zijn Sovjet-politieke carrière vertrok Steinberg, een gelovig man, naar Berlijn, 

waar hij zich toelegde op het schrijven van boeken en toneelstukken. Van de 

Goethe Vereniging ontving hij de eerste prijs voor zijn stuk ‘Der Weg der 

Pein’.
64

  

In 1936 raakte Steinberg, die inmiddels woonachtig was in Groot-

Brittannië, betrokken bij de Movement for Settlement of Jews in Western 

Australia, dat onder presidentschap stond van Sir Robert Waley Cohen en 

onderdeel uitmaakte van de pas opgerichte Freeland League. In 1939 werd 

Steinberg als afgevaardigde uitgezonden naar Australië om daar goodwill te 

creëren voor het plan om een joodse kolonie te vestigen in het westen van het 

land. Aanvankelijk leek hij succes te boeken, maar uiteindelijk werd het 

zogeheten Kimberley Plan door de Australische regering afgewezen. (Zie 

‘Kimberley Plan’.)
65

 Steinberg bleef in de daaropvolgende jaren proberen het 
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plan alsnog te doen materialiseren en schreef in 1948 zelfs een boek met de 

titel Australia. The unpromised land, maar al zijn pogingen haalden 

uiteindelijk niets uit. Hij voegde zich bij zijn familie, die inmiddels in Canada 

woonde, maar vestigde zich al snel in New York, waar ook de Freeland 

League was gehuisvest. Vanuit daar bleef Steinberg als secretaris-generaal zeer 

actief binnen de organisatie, die na het Kimberley Plan haar aandacht had 

gevestigd op de Guyana’s en met name op Suriname. Tot in de jaren vijftig 

hield Steinberg zich met dit plan bezig. Op 2 januari 1957 stierf hij in New 

York.
66

 Over het lot van de Freeland League na Steinbergs dood bestaat, 

althans in Nederland, weinig documentatie. In 1967 publiceerde de Freiland-

Lige in Buenos Aires een geschiedenis van de organisatie met een introductie 

door L.M. Fruchtbaum, die ook ten tijde van het Suriname-project een van 

de kopstukken van Freeland was.
67

 Dit boek is moeilijk te verkrijgen en 

aangezien het in het Jiddisch is geschreven tevens door weinig mensen 

leesbaar. Een nader onderzoek naar de geschiedenis van de Freeland League 

in Amerikaanse archieven zou zeker de moeite waard zijn.  

 

2.3. Kimberley Plan 

Eind jaren dertig had de Freeland League haar oog laten vallen op het 

oostelijke gedeelte van de Kimberleys, een provincie in het noordwesten van 

Australië. M.P. Durack, een Australische landeigenaar, stelde voor om 

10.800 vierkante mijl over te doen aan de Amerikaanse organisatie. 

Uiteindelijk bestond het plan eruit om in totaal bijna 3 miljoen hectare te 

kopen in de hoop dat zich daar 75.000 joodse vluchtelingen zouden kunnen 

vestigen. Steinberg werd voor overleg met het locale en landelijke 

gouvernement uitgezonden naar Perth, waar hij in mei 1939 aankwam. 

Samen met een aantal specialisten maakte hij een rondreis door het gebied, 

op basis waarvan een rapport verscheen dat werd ingediend bij de locale 

regering. Op 20 augustus van dat jaar ging het gouvernement akkoord met het 

                                                
66

 Hooper, ‘Steinberg, Isaac Nachman (1888-1957)’, 298-299. 
67

 Michael C. Astour, GGesh ikhte fun der Fre i land-Lige un funem teritor ia li st i shn 

gedank II (Buenos Aires 1967). 



36 

plan. Vervolgens probeerde Steinberg ook onder de bevolking enthousiasme 

te kweken voor het idee van joodse kolonisatie van het gebied. Het lukte hem 

om de steun te verwerven van een aantal toonaangevende personen en 

kranten zoals de Sydney Morning Herald, Argus en de West Australian. 

Tegelijkertijd waren er ook politici en media, zoals de Bulletin en de Smith’s 

Weekly, die zich tegen het plan keerden, waarbij zij zich veelal beriepen op 

xenofobische of zelfs racistische argumenten. Ook de joodse gemeenschap in 

Australië stond niet onverdeeld achter de kolonisatie. Zij was bang dat het de 

zionistische ambities zou kunnen dwarsbomen.
68

  

Definitief groen licht kon pas gegeven worden indien de Gemenebestregering 

bereid was aanpassingen te maken in de strenge Australische 

immigratiewetten. In november 1941 werd het voorstel ingediend, vlak voor 

het uitbreken van de oorlog met Japan een kleine maand later. De 

behandeling van het voorstel werd daarom uitgesteld tot de zomer van 1944. 

Op 15 juli van dat jaar ontving de Freeland League een brief van de 

Australische premier John Curtin, waarin deze mededeelde dat het plan niet 

kon worden geaccepteerd, omdat “the governement is unable to see its way to 

depart from the long established policy in regard to alien settlement in 

Australia[.]”
69
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2.4. Boris Raptschinsky (1887-1983)
70

 

De belangrijkste Nederlandse contactpersoon van de Freeland League was de 

van oorsprong Russische historicus Boris Raptschinsky. Zijn persoonlijke 

archief herbergt een groot deel van de bronnen die voor dit onderzoek zijn 

gebruikt. Boris Naumovich Raptschinsky werd in 1887 vlakbij het stadje 

Kremenchug in centraal Ukraïne geboren als telg van een arme 

joodsorthodoxe familie. De jonge Boris bleek bovengemiddeld intelligent en 

mocht derhalve naar school in Poltava. Dit was een hele prestatie aangezien 

de Russische onderwijsinstellingen strikte quota hanteerden voor het aantal 

toe te laten joodse leerlingen. In de herfst van 1903 was Raptschinsky getuige 

van de pogrom in Gomel, een van de vele gewelddadige Russische anti-joodse 

acties uit die periode. Verspreid over het Russische rijk ontstonden steeds 

meer joodse verzetsbewegingen. Ook Raptschinsky werd lid van een 

dergelijke intellectuele groepering, die zichzelf ‘De Grieken’ noemde. In 

1906 voegde deze groep zich bij de grotere Russische zionistische beweging 

Poale Zion. In datzelfde jaar werd deze organisatie verboden en op 22 juli 

1906 werd Raptschinsky samen met zijn vriend Borja Borochov gearresteerd 

en bijna een half jaar vastgehouden op een onbekende locatie. Na zijn 

tijdelijke vrijlating in afwachting van een proces vluchtte Raptschinsky in 

november 1907 via Krakau naar Wenen. Op 15 september 1908 liet hij zich 

officieel als inwoner van Amsterdam registreren. Tijdens een eerder bezoek 

aan Nederland, in januari 1908, ontmoette de jonge Rus de welgestelde 

David Person, een Russische immigrant, die zich zo’n tien jaar eerder met 

zijn familie in Nederland had gevestigd. In 1913 werd diens dochter Masja de 

eerste mevrouw Raptschinsky.    

 Boris Raptschinsky beschreef zichzelf als een russky intelligent, een 

Russische intellectueel en had overduidelijke linkse sympathieën. Ook uitte 

hij na de oktoberrevolutie in 1917 regelmatig zijn kritiek op het Bolsjewisme 

in artikelen die hij schreef voor verschillende kranten en tijdschriften. 
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Tegelijkertijd profileerde hij zich als voorvechter van het joodse volk en vond 

hij het teleurstellend om te constateren dat het Amsterdamse Jodendom 

grotendeels het Jiddisch en het Ladino Spaans verwaarloosde. Raptschinsky 

maakte reizen door West-Europa en associeerde zich zoveel mogelijk met 

invloedrijke figuren. Hij leerde Nederlands bij De Tribune-oprichter David 

Wijnkoop en schijnt een bekende geweest te zijn van de schrijfster Henriëtte 

Roland Holst. Al met al stond de geboren Rus bekend als iemand die zich 

geen blad voor de mond nam als het op zijn opinies en overtuigingen 

aankwam. 

 In 1925 promoveerde Raptschinsky aan de Universiteit van 

Amsterdam met zijn proefschrift over het verblijf van Peter de Grote in 

Nederland in 1697 en 1698. Dit werk zou nog jarenlang een belangrijk 

naslagwerk blijven voor Oost-Europa-kenners. Vanaf dat moment was zijn 

ster rijzende. Hij stelde een Nederlands-Russisch en Russich-Nederlands 

woordenboek samen en schreef onder andere voor de Zutphense Courant, 

De Groene Amsterdammer, Het Algemeen Handelsblad en het R.K. 

Weekblad. Na zijn naturalisatie tot Nederlander in 1927 werd Raptschinsky 

in 1932 onbetaald docent aan de Universiteit van Utrecht. Tegelijkertijd bleef 

hij tevens contacten onderhouden met belangrijke Russische intellectuelen, 

zoals de geschiedschrijver M.A. Aldanov en de vroege science fiction-schrijver 

Y.I. Zamyatin.  

 Raptschinsky’s privé-leven was doorspekt met geheimen. Gedurende 

de jaren twintig ontving hij enkele brieven van een Russische jongeman die 

vermoedelijk zijn zoon was. Deze informeerde naar het wel en wee van zijn 

zusje Ludmila, de dochter van Boris en Masja, die werd geboren in 1916. De 

tweede helft van de dertiger jaren bracht, evenals in de rest van (joods) 

Europa, ook in huize Raptschinsky veel onzekerheid. Raptschinsky schreef in 

1935 zijn boek ‘Onrust’, waarin hij constateerde dat zowel het communisme 

als het fascisme geen oplossingen voor de wereldproblemen hadden kunnen 

verschaffen. Het Nationaal-Socialisme won desalniettemin terrein en vlak na 

het begin van de Duitse bezetting van Nederland werd Raptschinsky door het 

bestuur van de Universiteit Utrecht, net als alle andere medewerkers, 
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gevraagd zijn al dan niet ‘arische’ status aan te geven. Raptschinsky wenste 

geen gehoor aan dit verzoek te geven, naar eigen zeggen omdat hij geen 

gegevens bezat omtrent de precieze afkomst van zijn grootouders. Derhalve 

leek het hem het beste om zelf ontslag te nemen.  

Ondanks deze actie kon Raptschinksky echter niet ontkennen dat hij 

en zijn familie joods waren. Om zijn vrouw en dochter voor de eerste grote 

anti-joodse acties te beschermen liet hij zich via de zogeheten Calmeyer 

procedure tot niet-jood verklaren. Volgens deze methode kon iemands 

‘arische’ status bepaald worden aan de hand van enkele fysieke kenmerken. 

De bescherming die Raptschinsky voor zijn nu officieel halfjoodse dochter 

had weten te creëren werd echter al snel teniet gedaan. Ludmila Raptschinsky 

werd verliefd op de Jood Frits Richter en trouwde overhaast in 1942. Dit 

maakte haar weer tot ‘voljodin’. Kort daarna werd zij tezamen met haar 

kersverse echtgenoot gedeporteerd naar Auschwitz en vergast. 

Het huwelijk van Boris en Masja Raptschinsky leek na de dood van 

hun dochter ten einde te zijn. Masja zonderde zich steeds meer af en Boris 

begon een relatie met een goede vriendin van Ludmila, Janetta Teengs, 

columniste van De Groene Amsterdammer en modeverslaggeefster voor 

NRC. De twee trouwden pas na Masja’s dood in 1970. Vanaf 1944 werkte 

Raptschinsky voor de Leidsche Onderwijsinstellingen en stelde een cursus 

geschreven Russisch samen. Na de oorlog waren niet alle media even 

enthousiast over Raptschinsky’s voorstellen om weer voor hen te schrijven. 

Dit was met name te wijten aan geldgebrek en papiertekorten. Het was ook in 

deze jaren dat Raptschinsky zich het meest ging bemoeien met het Freeland-

project in Suriname. Gedurende de jaren vijftig schreef hij vervolgens een 

aantal belangwekkende artikelen, met name op het gebied van de sociale 

geografie. In 1970 werd zijn laatste historische werk, ‘De Romanovs’, 

gepubliceerd.     
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2.5. Het Freeland-plan in Suriname 

Vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen de drie Guyanas in 

beeld als mogelijk gebied voor de door Freeland gewenste joodse kolonisatie. 

De drie betrokken regeringen, De Britse, Franse en Nederlandse, werden 

benaderd. De Britten hadden reeds in 1939 het plan voorgesteld om een 

joodse kolonie te vestigen in hun gedeelte van het gebied, maar doordat vlak 

daarna de oorlog uitbrak was het tot de realisatie van een dergelijk plan nooit 

gekomen. Op 15 juli 1946 werd de steun voor de kolonisatie in het Britse 

parlement hernieuwd, maar verdere stappen werden niet ondernomen. De 

Franse minister van Koloniën, Marius Moutet, gaf eind augustus 1946 

eveneens te kennen geïnteresseerd te zijn in het plan, maar de constante 

instabiliteit van de interne Franse politieke situatie verhinderde een verdere 

uitwerking van het idee. Bovendien had Freeland inmiddels haar zinnen gezet 

op het Nederlandse gebied, Suriname, dat vanwege de gunstige 

klimatologische omstandigheden volgens de organisatie het meest geschikt 

was.
71

   

Al op 27 februari 1946 verzocht mr. Johanna Felhoen Kraal, die een 

innige correspondentie onderhield met Boris Raptschinsky, minister-

president W. Schermerhorn om Raptschinsky te willen ontvangen om het 

streven van JewCol (Jewish Colonization) te bespreken. JewCol was een 

Nederlandse organisatie wier leden zich tegelijkertijd met de Freeland League 

associeerden. In 1939 had JewCol reeds de commissie-Swellengrebel-Vink 

naar Suriname gestuurd om daar de joodse kolonisatiemogelijkheden te 

onderzoeken. De bevindingen van de beide onderzoekers waren positief 

geweest. Het gewenste gesprek tussen Schermerhorn en Raptschinky vond 

uiteindelijk in maart 1946 plaats.
72

  

Of deze bespreking direct veel opleverde is op basis van de 

beschikbare bronnen moeilijk na te gaan, maar feit is dat op 28 januari 1947 

gouverneur J.C. Brons het Freeland-plan indiende bij de Staten van 
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Suriname, die het voorstel op 14 februari van dat jaar aannamen. Op 

uitnodiging van de gouverneur reisde vervolgens een delegatie van de 

Freeland League, bestaande uit secretaris-generaal Isaac Steinberg en 

‘Executive’-leden Henri van Leeuwen en L.M. Fruchtbaum, op 10 april 1947 

af naar Paramaribo. Tussen 10 en 21 april werden er onderhandelingen 

gevoerd over de precieze inhoud van het te ontwikkelen conceptplan (zie 

‘Onderhandelingen Paramaribo, april 1947’). Deze gesprekken vonden plaats 

met een speciale Adviescommissie van de Surinaamse regering. Het meest 

heikele punt was de vraag of de te realiseren immigratie gelimiteerd of 

ongelimiteerd zou moeten zijn. Uiteraard was de Freeland League 

voorstander van het laatste, maar dit was voor de Surinamers onacceptabel. 

Zij vreesden, mogelijk terecht, dat het toch al dun bevolkte Suriname 

overspoeld zou worden door buitenlanders. Uiteindelijk werd besloten in 

eerste instantie akkoord te gaan met een aantal van 30.000 personen, net iets 

minder dan de kleinste officiële Surinaamse minderheid, de Javanen, die 

ongeveer 35.000 personen sterk was. Desalniettemin was 30.000 reeds een 

groot aantal, aangezien Suriname in totaal maar iets meer dan 200.000 

inwoners had. Indien het experiment zou blijken te slagen zou alsnog een 

uitbreiding van dit vastgestelde aantal in overweging worden genomen.
73

  

Op 20 april publiceerden de Freeland-delegatie en de 

Adviescommissie een gezamenlijke verklaring waarin het aantal van 30.000 

personen voor kolonisatie van een nader te bepalen gebied werd genoemd, 

evenals de beoogde culturele autonomie in de toekomstige joodse 

nederzetting: op de scholen zou Jiddisch gesproken worden en de Sabbat en 

Joodse feestdagen zouden volledig in acht genomen mogen worden. De 

Noorse afgevaardigde bij het Politiek-Sociaal Committe van de VN, Finn 

Moe, feliciteerde Suriname en Nederland op 7 mei met hun beslissing. Op 

27 juni 1947 gingen de Staten van Suriname officieel akkoord met het plan 

en op 21 juli stelde gouverneur J.C. Brons de Freeland League op de hoogte 

van deze toestemming en van die van de Nederlandse regering. De minister 
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van Overzeese Gebiedsdelen (voorheen: Koloniën) J. A. Jonkman had deze 

toestemming op 3 juli officieel aangekondigd in de Tweede Kamer. Op 26 

november sprak de Nederlandse afgevaardigde E. Sassen in de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties over het plan. Hij gaf hoog op over de 

joodse geschiedenis van zijn land en stond stil bij de recente verschrikkingen 

van het Naziregime. Sassen besloot zijn speech met:  

 

“Recently, on the initiative of the State[n] of 

Surinam, the legislature in that part of the realm, 

and with the wholehearted support of my 

government, an agreement was concluded with a 

Jewish organization named ‘The Freeland League’, 

providing for large scale resettlement in Surinam, in 

principle, of 30,000 Jews.”
74

 

   

De zomer en het najaar van 1947 werden gedeeltelijk gebruikt voor het 

kweken van goodwill voor het plan onder de Surinaamse bevolking en bij de 

betrokken invloedrijke figuren. Herhaaldelijk werd het leed van de 

vluchtelingen in de DP-kampen naar voren gebracht en werden brieven 

geciteerd waaruit bleek dat een groot deel van de auteurs dolgraag een nieuw 

leven wilde beginnen in Suriname. In veel (Oost-)Europese landen, waar de 

vluchtelingen zaten, werden takken van de Freeland League opgericht. 

Tegelijkertijd leek het plan ook vanuit commercieel oogpunt interessant te 

kunnen worden. Verschillende bedrijven uitten via briefwisselingen met 

Freeland hun interesse om mee te werken of om een zakelijk contract aan te 

gaan. Zo was er het exploitatiebedrijf Picus uit Eindhoven, dat in het kader 

van het zogeheten ‘plan-Treep’ wilde helpen bij de productie van ‘pre-
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fabricated houses’. Dit plan werd vermoedelijk opgesteld door A. Treep, 

thesaurier-generaal bij het Ministerie van Financiën.
75

   

 De volgende stap was het samenstellen van een ‘Expert Commission’, 

die de in aanmerking komende gebieden zou gaan verkennen. Op 21 

november 1947 werd deze commissie officieel ingesteld en in de maanden 

december 1947 en januari 1948 reisde zij af naar Suriname. Na het 

werkbezoek verscheen een lijvig rapport met de bevindingen van de 

commissieleden, dat niet lang daarna zou worden vertaald door een van de 

belangrijkste Surinaamse contactpersonen van Freeland, Hans Samson. (Zie 

‘Rapport van de ‘Expert Commission’’.) Het wetenschappelijke verslag, 

ondersteund door een financieel rapport, werd in April 1948 ingediend bij de 

Surinaamse regering.
76

 Voorafgaand aan het officiële rapport verscheen intern 

binnen de Freeland League het verslag van een van de leden van de Expert 

Commissie, civiel ingenieur A.S. Fisher. In dit verslag ging de auteur vrij 

specifiek in op zaken als wegenbouw en irrigatie voor de te vestigen 

nederzetting. Hij verwachtte dat zich in de eerste fase van het project 2500 

families in het Saramacca district zouden kunnen vestigen.
77

 

 De stemming in Suriname en Nederland leek echter in korte tijd te 

zijn verslechterd onder invloed van de veranderende politieke verhouding 

met Nederland en turbulente internationale ontwikkelingen: in mei 1948 

werd de staat Israël uitgeroepen. Reeds in juni 1948 kreeg Raptschinsky er 

lucht van dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de betrekkingen met 

Freeland wilde verbreken. Ook de Freeland League zelf hoorde dat de 

Nederlandse regering twijfels had “about our capacity to implement the 

project.” Het gevoel van tegenwerking werd nog eens versterkt doordat 

Steinberg geen visum kreeg om Nederland te bezoeken voor overleg. Een 

dergelijk bezoek zou volgens minister van Buitenlandse Zaken P. Baron van 
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Boetzelaer van Oosterhout niet nuttig zijn aangezien de besprekingen nog 

gaande waren. Het Suriname-plan moest dan ook volgens Freeland zo snel 

mogelijk gepresenteerd worden aan de IRO om de overeenkomsten enigszins 

veilig te stellen. Fisher werd bovendien als goodwillambassadeur opnieuw 

naar Suriname gestuurd.
78

 Zijn bevindingen waren echter zorgwekkend: de 

geruchten die de ronde deden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken 

opdracht had gegeven aan het Surinaamse gouvernement om de 

betrekkingen met Freeland te verbreken waren volgens Fisher gegrond. 

“Relative to the request from Holland to Gov. Br[o]ns, it has been definitely 

established that such a request did come but that Br[o]ns refused to be put in 

the position of taking the blame for such an action.”
79

 Fisher had gelijk wat 

betreft de bemoeienissen van Buitenlandse Zaken. Er was echter geen sprake 

van een eenduidig standpunt binnen de regering als geheel. Zo was niet 

iedereen het eens met een volledig afbreken van de onderhandelingen. Het 

was volgens sommigen beter om strenge voorwaarden te stellen, want “[h]et is 

niet waarschijnlijk, dat de Freeland League onder dergelijke voorwaarden 

haar plannen zal willen ten uitvoer leggen.” Deze zienswijze werd door de 

minister van Overzeese Gebiedsdelen overgenomen in zijn schrijven aan de 

gouverneur van 22 juni 1948.
80

  

 Al op 23 maart 1948 had de minister van Overzeese Gebiedsdelen L. 

Götzen echter aan de minister van Buitenlandse Zaken geschreven over 

onzekerheid binnen het Surinaamse college ten opzichte van het Freeland-

plan. Op 8 mei 1948 werd er vervolgens binnen Buitenlandse Zaken een 
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interne communicatie verspreid, waarin een lid van de Directie Algemene 

Zaken aan de minister voorstelde om als Nederlandse regering de 

onderhandelingen met de Freeland League stop te zetten zonder op het 

oordeel van de Staten te wachten. Het was niet zozeer de immigratie 

waartegen men gekant was, maar deze moest dan wel voor ‘Displaced 

Persons’ in het algemeen bedoeld zijn. De IRO zou in dat geval ook veel 

behulpzamer blijken. “Een aanzienlijke meerderheid van uitsluitend Joden 

op te nemen moet beslist worden voorkomen.” Götzen had dit advies al drie 

dagen eerder als handgeschreven notitie overhandigd aan de minister-

president: “Suriname zou meer gebaat zijn met geselecteerd IRO-klanten 

(niet-Joden èn Joden).” In juni liet de minister van Buitenlandse Zaken 

vervolgens aan de Nederlandse ambassade in Washington weten dat de 

Nederlandse ministerraad grote bezwaren had tegen het plan.
81

 

 Deze bezwaren waren in de voorgaande twee jaren in de 

briefwisselingen tussen de verschillende politici en departementen veelvuldig 

aan het licht gekomen. Weliswaar zou de bevolkingstoename, die het 

kolonisatieproject inhield, en de binnenkomst van vreemde deviezen die dit 

met zich mee zou brengen, positief voor Suriname kunnen zijn. Tegelijkertijd 

bestond echter de angst dat er een ‘staat in een staat’ zou ontstaan, evenals 

een ongewenste vermenging van de kolonisten met de reeds bestaande 

Surinaamse bevolking. Integratie was absoluut geen doelstelling. Deze zou 

immers voor concurrentie en spanningen kunnen zorgen. Ook zou het 

moeilijk zijn illegale immigratie tegen te gaan indien de bewoners van de 

nieuwe nederzetting de illegalen zouden steunen. De grootste politieke 

bezwaren ontstonden echter door de angst voor communistische invloeden 

en met name het wantrouwen ten opzichte van de financiële capaciteiten van 

de Freeland League. Deze twee aspecten zullen in een volgend hoofdstuk 

verder worden uiteengezet.  
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 Op 14 augustus 1948 besloten de Staten van Suriname de 

onderhandelingen met Freeland voor onbepaalde tijd op te schorten. 

Gouverneur W. Huender schreef in een gewraakte officiële brief aan de 

Freeland League: 

 

“After due and profound consideration the Staten –

pending the total clarification of the general 

international situation- prefer to suspend the 

discussions with your organization on immigration 

of Jews into Surinam.”
82

 

 

Freeland protesteerde hevig, aangezien het ervan uit was gegaan dat er een 

overeenkomst bestond. De formulering van Huenders brief echter, “seems to 

postpone the realization of the project indefinitely”. De organisatie wees er op 

dat de internationale situatie van weinig invloed kon zijn op het Suriname-

plan, aangezien deze op economische en humanitaire gronden gebaseerd was 

die niet van de ene op de andere dag konden veranderen.
83

 Op 28 oktober 

1948 schreven Steinberg en ‘Executive’-lid Fruchtbaum aan gouverneur 

Huender: 

 

“We are wondering whether you have in mind the 

establishment of the State of Israel in May 1948, or 

the opposition of some Zionist circles to any Jewish 

colonization project outside Palestine, or more 

generally, the fears and tensions in Europe. To this 

we wish to state emphatically that the program and 

the practical activities of the Freeland League are in 

no way connected with any of the above 
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developments, -and we know that we can prove this 

to your satisfaction. The Freeland League –as it is 

well known- is completely independent of the 

Zionist movement and [of] the State of Israel.”
84

  

 

Huender ging in zijn antwoord echter niet in op bovenstaande opmerkingen 

en benadrukte enkel dat zijn persoonlijke mening over deze kwestie niet van 

belang was. Eind november stuurde minister-president W. Drees bovendien 

een brief aan Freeland waarin hij stelde dat de overeenkomst die bestond 

tussen de organisatie en de Surinaamse en Nederlandse regeringen niet 

definitief was geweest. Er was gesproken over een aantal van 30.000 

kolonisten, “whilst a reservation was made as to the final decision.”
85

 

 Intern werd in Nederlandse en Surinaamse politieke kringen met een 

beschuldigende vinger gewezen in de richting van voormalig gouverneur J.C. 

Brons, die met een eerder schrijven van 4 december 1947 de Freeland 

League aanleiding had gegeven een gesloten overeenkomst te ontwaren, die 

in werkelijkheid niet bestond. Brons had geschreven “that the coming of this 

[expert] commission is in conformity with the decision of the Legislative 

Council of Surinam and of the Netherlands Government to admit 30.000 

Jews into Surinam for colonisation.” Deze brief had de zaak volgens de 

minister van Overzeese Gebiedsdelen danig “vertroebeld”. Brons besloot zijn 

veel bekritiseerde brief met: “I trust that the realization of this great enterprise 

will be to the benefit both of Surinam and the Jewish people.” “[D]it schrijft 

men ook niet aan iemand, die men wil afpoeieren[,]” was het bijgeschreven 

commentaar van BZ-medewerker P.J. De Kanter. 
86

  

 Ondanks verschillende protestbrieven bleef de mening van de 

Surinaamse en Nederlandse regeringen ongewijzigd. Gedurende de 

                                                
84

 Brief Freeland League aan gouverneur W. Huender (28-10-1948), ABZ, 1945-1954, inv. 

nr. 12015. 
85

 Brief gouverneur W. Huender aan Freeland League (01-11-1948); Brief minister-

president W. Drees aan Freeland League (29-11-1948), ABZ, 1945-1954, inv. nr. 12015.  
86

 Bijlage brief minister OGD M. Sassen aan de minister BZ D. Stikker (10-01-1949) f. 4; 

Bijlage brief P. Jacobsen (IRO) aan P.J. De Kanter (BZ) (22-02-1948), ABZ, 1945-1954, inv. 

nr. 12015. 



48 

daaropvolgende jaren trok de Freeland League zo nu dan aan de mouw van 

verschillende hooggeplaatste figuren, maar zonder resultaat.
87

 In 1952 richtte 

Freeland zich zelfs tot koningin Juliana. Zij had op 21 september van het 

voorafgaande jaar een brief geschreven aan de Amerikaanse president Harry 

Truman met het dringende en emotionele verzoek snel tot een oplossing te 

komen voor de schrijnende situatie waarin veel vluchtelingen zich nog steeds 

bevonden. De Freeland League greep de woorden van de koningin aan om 

het eigen Suriname-plan nog eens opnieuw onder de aandacht te brengen: 

 

“The  principal task would be not only to remove 

the homeless from Europe, but also to resettle them 

in overseas countries which, in their turns, require 

development by free industrious and loyal colonists. 

[…] We direct this [additional memorandum] to 

Your Majesty’s attention because of the continuing 

dire need of these people and Your known, 

expressed sympathy. The urge for emigration and 

colonization in some democratic countries overseas 

persists among many Jews of Europe. Not all of 

them want to, or can, go to Israel. […] We therefore 

continue to hope that the Suriname project will not 

be abandoned; for we regard it as a practical 

project, serving the common needs of a home for a 

homeless people, and of a country that would 

benefit markedly from the pioneering labor.”
88

 

 

 Als reactie op deze brief aan de koningin ontstond er een korte 

briefwisseling tussen de Nederlandse regering en het bestuur van Suriname 
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met daarin centraal gesteld de vraag of het oude standpunt van de Staten nog 

altijd geldig was. Over de rol of mening van de Nederlandse regering werd 

opvallend genoeg niet meer gesproken. Wellicht dat de nieuwe, meer 

autonome status van Suriname ertoe bijdroeg dat op het vroegere 

Nederlandse politieke overwicht een zeker taboe rustte. Op 16 oktober 1950 

had de gouverneur in een depêche verklaard dat de Landsregering en de 

Staten zijns inziens wel bij hun afwijzende standpunt zouden blijven. Op 11 

maart 1952 werd deze verklaring herhaald en op 17 maart officieel 

medegedeeld aan de Freeland League.
89

  

 In 1953 was het plan reeds verworden tot een historisch gegeven toen 

de Research Group for European Migration Problems het project graag 

onder de loep wilde nemen in het kader van haar onderzoek naar al dan niet 

gelukte pogingen tot ‘Land-Settlement’ door Europeanen gedurende de 

voorafgaande vijftig jaar.
90

 Opvallend is wel dat aan het verzoek van deze 

onderzoeksgroep om inzage te krijgen in de relevante overheidsdossiers geen 

gehoor kon worden gegeven, met het oog op de gevoeligheid van het 

onderwerp.
91

 Dit wekt de suggestie dat de plannen wellicht reëler en derhalve 

ook belangrijker werden geacht dan de Nederlandse regering enkele jaren na 

dato wilde doen laten lijken. Anderzijds aasde de Freeland League nog altijd 

op een mogelijkheid om de onderhandelingen weer de openen. De 

betrokken overheidsinstanties wensten echter niet een dergelijke opening te 

bieden. 

 Vlak na de opschorting probeerde Freeland-lid Henri van Leeuwen 

een nieuw alternatief plan gestalte te geven. Hij wilde dat een kleine groep 

Nederlandse Joden zich op bescheiden schaal zou vestigen in Suriname, 

preferabel in de provincie Nickerie. De Nederlanders A.J.U. Cohen en Boris 
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Raptschinsky waren bij dit plan betrokken. Het idee wekte groot ongenoegen 

bij de Freeland League, maar Raptschinsky verdedigde zich door te stellen 

dat “[t]he success of that enterprise would open up the way to the great plan”. 

Er zou in dit verband door de initiators echter nooit namens de Freeland 

League gesproken worden. Van Leeuwen ging begin 1949 zelfs op bezoek bij 

minister van Overzeese Gebiedsdelen Götzen. Diens reactie was echter erg 

lauw en ook van het nieuwe plan kwam dan ook uiteindelijk niets terecht.
92

 

 

2.6. Brits en Frans Guyana 

Zoals gezegd werden behalve Suriname ook de andere twee Guyanas, het 

Britse en het Franse gedeelte, in overweging genomen voor de joodse 

kolonisatie. Al in 1939 had de Jewish Refugee Commission een expeditie 

uitgevoerd naar Brits Guyana.
93

 Tijdens de ruim twee jaar durende 

onderhandelingen rondom het Suriname-plan werd deze optie en die in de 

Franse gebieden echter niet verder uitgewerkt. Boris Raptschinsky uitte zijn 

kritiek hierop regelmatig tegenover Freeland. Hij was van mening dat 

alternatieve onderhandelingen de positie van de Joods-Amerikaanse 

organisatie in het Suriname-project zouden versterken. Daarom bleef hij op 

eigen initiatief de contacten met de beide koloniale moederlanden op dit 

punt warm houden. Toch had ook de Freeland League zelf zeer sporadisch 

contact met Britse officials. In april 1946, toen in Nederland al gesproken was 

over Suriname met leden van de regering, bracht Steinberg een bezoek aan 

Londen om eventueel te onderhandelen. Het succes van deze 

toenaderingspogingen kan in dit onderzoek niet worden aangetoond, maar in 

de zomer van 1947 verscheen er in The Crown Colonist wel een bericht dat 
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een Britse commissie de kolonisatiemogelijkheden in Brits Guyana en in 

Brits Honduras ging heronderzoeken.
94

  

 Voorafgaand aan, maar ook tijdens de onderhandelingen met 

betrekking tot Suriname correspondeerde de Freeland League echter vooral 

met enige regelmaat over Frans Guyana. Al in januari 1939 had Raptschinsky 

in het Haagsch Maandblad een artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel 

‘Het Joodsche probleem van onzen tijd’. Polen was op dat moment van plan 

twintig à veertig procent van haar joodse bevolking te “evacueren”. Met dat 

doel waren besprekingen geopend met Frankrijk “in de hoop, dat er ergens 

in de Fransche kolonies plaats voor Joodsche immigranten gevonden zou 

kunnen worden.” De Poolse Joden hadden zelfs al een onderzoekscommissie 

naar Madagaskar gestuurd.
95

 In de zomer van 1946 werd Steinberg gebeld 

door de Franse ambassade in de Verenigde Staten met het bericht dat de 

Franse regering geïnteresseerd was in de activiteiten van de Freeland League. 

Het was waarschijnlijk deze actieve Franse houding die ertoe bijdroeg dat een 

kolonisatie in de Franse gebiedsdelen in deze periode binnen de Freeland-

gelederen vaker ter sprake kwam dan de Britse optie. Steinberg zag de Franse 

toenadering op dat moment echter puur als een gunstig gegeven voor de 

geplande presentatie van de Freeland-plannen bij de Algemene Vergadering 

van de VN. Wel vroeg hij zich in een brief aan Raptschinksy af of het 

misschien verstandig zou zijn een vertegenwoordiger van Freeland naar het 

Franse ministerie van Koloniale Zaken te sturen.
96

 

 De terughoudendheid van Steinberg wat betreft de Franse 

gebiedsdelen valt deels te verklaren door het feit dat al voor de oorlog 

onderzoek was gedaan naar de kolonisatiemogelijkheden in Frans Guyana en 

dat toen de conclusie was getrokken dat het gebied niet geschikt was. 
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Desondanks moest de deur naar deze optie niet geheel dichtgegooid worden, 

aldus G. Chapiro, een van de vooroorlogse onderzoekers.
97

 Derhalve uitte 

Steinberg tegenover de Franse minister van Koloniale Zaken Marius Moutet 

zijn dankbaarheid over de al tien jaar durende Franse bereidwilligheid: “It 

was most encouraging to know that –as ten years before- you have the tragedy 

of the Jewish homeless before your eyes, and that you are again prepared to 

give them support on behalf of the French government and people.” 

Steinberg vroeg Moutet tevens om met een publieke aankondiging te komen 

van de Franse voornemens om gebied beschikbaar te stellen voor joodse 

kolonisatie.
98

 Desalniettemin materialiseerden de Franse beloften in de 

daaropvolgende maanden niet en pas op 29 juni 1948 toonde de Franse 

minister van Binnenlandse Zaken, Jules Moch, zich weer geïnteresseerd in de 

Freeland-plannen in een brief aan een collega bij de ‘Conseil de Tutelle’ van 

de Verenigde Naties. Ook Moutet volgde Freeland nog steeds met interesse. 

Deze belangstelling zou voor Freeland echter vooral een indirect doel 

kunnen dienen, aldus ‘Executive’-lid Saul Goodman in een brief aan 

Raptschinsky: “While nothing concrete may materialize in the near future 

regarding French Guiana, we feel that a real, good offer by the French 

government would be of a great bargaining value with the Dutch and 

Surinamers.”
99

 Raptschinsky zag Frans Guyana echter niet langer als een 

goede optie; het was immers geen koloniaal bezit van Frankrijk, maar een 

provincie van het land, wat voor de eventuele toekomstige joodse ‘settlers’ 

juridisch gezien de nodige moeilijkheden met zich mee kon brengen. Liever 

zag Raptschinsky de onderhandelingen met Groot-Brittannië weer geopend.
100

  

 Hoewel de verdere behandeling van de kolonisatieplannen in Frans 

en Brits Guyana buiten het gezichtsveld van dit onderzoek ligt, zou het 

interessant zijn in een toekomstig onderzoek te proberen te achterhalen hoe 
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serieus de Franse en Britse voorstellen aan Freeland waren en wat er 

uiteindelijk van terecht is gekomen. Bovendien waren er ook verschillende 

andere opties voor gebieden, die in de correspondentie en archiefstukken af 

en toe naar voren kwamen, zoals in Nieuw-Guinea en Alaska.
101

 

 

2.7. Onderhandelingen Paramaribo, april 1947
102

 

Na de onderhandelingsbesprekingen tussen de Surinaamse Adviescommissie 

en de Freeland-delegatie in april 1947, publiceerde eerstgenoemde een 

rapport met de notulen en aantekeningen die gemaakt waren tijdens deze 

gesprekken. De taak van de Adviescommissie was “het voeren van 

besprekingen en het plegen van overleg met de door de Freeland League for 

Jewish Territorial Colonization uit te zenden commissie van deskundigen en 

het uitbrengen van adviezen omtrent de wenschelijkheid van immigratie van 

Joodsche kolonisten in Suriname.” In het rapport kwam ter sprake dat Santo 

Domingo kort tevoren had aangeboden om 100.000 joodse vluchtelingen op 

te nemen, maar door de ingewikkelde politieke situatie in dat land was dit 

voor Freeland geen ideale optie. (Zoals we reeds eerder hebben gezien 

speelde in werkelijkheid de inmenging van de zionistische beweging ook een 

rol bij de mislukte totstandkoming van een overeenkomst met de 

Dominicaanse Republiek. Zie ‘Zionisme vs. Territorialisme’.) Ook de 

voorstellen van Frankrijk waren door de interne Franse strubbelingen minder 

interessant. Alle hoop was nu gevestigd op Suriname, aldus de gedelegeerden.  

 In het voorstel dat Steinberg, Fruchtbaum en Van Leeuwen 

presenteerden, werd geen gewenst aantal kolonisten genoemd. Volgens hen 

was er sprake van een totaal aantal vluchtelingen van 500.000 dat zij zouden 

willen huisvesten. Welk gedeelte daarvan naar Suriname zou moeten komen 

bleef onduidelijk. Wel wilde de Freeland League graag ook Joden die geen 

vluchtelingen waren laten emigreren vanuit Polen, Roemenië en Hongarije. 

Over dit laatste punt werd tijdens de onderhandelingen nog niet uitgebreid 
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gesproken. Pas in latere correspondentie tussen betrokken Nederlandse en 

Surinaamse politici zouden de bezwaren tegen Oost-Europese immigranten 

in het algemeen aan bod komen. (Zie ‘Het communistische gevaar & de 

Indonesische kwestie’.) 

 De onduidelijkheid over het aantal kolonisten was voor de 

Adviescommissie echter onacceptabel. Weliswaar had Suriname vanuit 

economisch oogpunt een grote immigratie nodig, maar zij kon per definitie 

niet akkoord gaan met ongelimiteerde immigratie, aangezien het land zich 

zelf in een politieke overgangsfase bevond. Enkele tienduizenden en 

vermoedelijk honderdduizenden immigranten waren in verhouding tot een 

bestaande bevolking van ruim 200.000 bovendien behoorlijk bedreigend, al 

werd dit punt in de besprekingen niet expliciet naar voren gebracht. Wat ook 

niet expliciet werd vermeld, maar wat zeker wel een bepaalde rol speelde was 

de groeiende invloed van de Surinaamse publieke opinie. Een kleine twee 

jaar na de besprekingen zou het algemeen kiesrecht ingesteld worden. Deze 

ontwikkeling was zonder twijfel ook in 1947 al aan de orde in de 

toekomstvisies van de Surinaamse politici.  

 De Freeland-leden toonden zich echter onwillig om een definitief 

aantal vast te stellen. Volgens hen was het bepalen van de plaats belangrijker 

dan het vaststellen van de aantallen. Dit twistpunt bleef de rest van de 

besprekingen domineren. Freeland stelde voor na een aanvankelijke 

proefperiode uitbreiding van de aantallen gezamenlijk te laten bepalen door 

zowel de Surinaamse regering als door de Freeland League. Suriname wilde 

echter graag de mogelijkheid open houden om te allen tijde zelf de stekker 

uit het project te kunnen trekken. Ze kon als gouvernement naar eigen 

zeggen niet met een particuliere instantie op voet van gelijkheid 

onderhandelen. Ook waren de op handen zijnde Surinaamse verkiezingen 

van belang. Freeland kon echter onder geen voorwaarde akkoord gaan met 

de optie van eenzijdig Surinaams handelen. Een dergelijke clausule zou 

immers eventuele geldschieters kunnen afschrikken. Uiteindelijk stelde de 

Adviescommissie het getal van 30.000 kolonisten voor, waarna de Freeland 

League dreigde om terug naar de Verenigde Staten te vertrekken. Het bleef 
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echter bij dreigementen waarna, na een moeizaam bereikte overeenstemming 

over de ‘30.000’, de besprekingen weer verder konden gaan. Het probleem 

bleef echter als vicieuze cirkel bestaan dat de opdrachtgevers van Freeland 

pas geld beschikbaar zouden stellen indien zeker was dat er van een 

ongelimiteerde opname van kolonisten gesproken kon worden; er kon echter 

pas sprake zijn van een ongelimiteerde opname wanneer de aanvankelijke 

proef zou slagen. Deze proef kon op zijn beurt alleen succesvol zijn met de 

steun van geldschieters.  

 Vervolgens spraken de heren over de precieze invulling van de 

eventuele toekomstige nederzetting. Vanwege de onzekere toekomstige 

staatsvorm van Suriname kon er nog weinig toegezegd worden wat betreft de 

status van de kolonie. Wel werd er overeenstemming bereikt over de 

voorwaarde dat de kolonisten op den duur het Nederlands staatsburgerschap 

zouden verkrijgen. Ze zouden in dit verband geen andere rechten hebben 

dan immigranten in het algemeen. Wel zou er een beperkte mate van 

zelfbestuur mogelijk zijn voor de nederzetting, vooral op cultureel gebied. 

Hier werden wel wat kanttekeningen bij geplaatst door de Adviescommissie. 

Uiteindelijk moest Nederlands de voertaal worden, met name in het 

onderwijs, al zou het wel toegestaan zijn dat in de beginfase nog in het 

Jiddisch gedoceerd werd. De vrijheid om de Shabbat tot officiële rustdag te 

benoemen kon wel eens problematisch blijken. Aangezien de verschillende 

etnische geloofsgroepen in Suriname ook verschillende rustdagen 

hanteerden, zou een dergelijke toezegging ervoor kunnen zorgen dat van 

vrijdag tot en met zondag het bestuurapparaat steeds gedeeltelijk stil zou 

komen te liggen. Dat de Joden na de recente verschrikkingen van de 

Holocaust hechtten aan hun religieuze en culturele achtergrond was volgens 

de commissie echter zeer begrijpelijk. Er zou dan weliswaar geen sprake 

kunnen zijn van een officiële Shabbatviering, maar voor zover het niet 

conflicteerde met de functies van de centrale overheid, kon de viering wel 

worden gedoogd. 

 Al met al toonde de Adviescommissie zich in het uitgebrachte rapport 

voorzichtig optimistisch. “De algemeene indruk der Commissie is, dat voor 
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den economischen opbloei van Suriname dit plan meer vooruitzichten biedt, 

dan welk ander plan ook.” Het van origine joodse commissielid J.C. De 

Miranda wees op de angst dat de Joden numeriek en wat betreft macht 

dominant zouden worden, aangezien zij dat in Suriname in het verleden al 

waren geweest. Ook was hij bang dat de immigranten zich op den duur 

politiek zouden opstellen, wat voor grote onrust zou kunnen zorgen. Deze 

angsten achtten de commissieleden al met al ongegrond. Ook het gevaar voor 

concurrentie kon worden afgezwakt. Er zou immers worden vastgelegd dat de 

kolonisten niet in loondienst mochten treden bij personen buiten de joodse 

kolonie. Wel werd kort aangestipt dat er een strenge selectie van de 

kolonisten zou moeten plaatsvinden, aangezien velen van hen geen duidelijk 

land van herkomst hadden en dus ook niet weer gemakkelijk terug zouden 

kunnen worden gestuurd. Ook moest het plan financieel goed uitgewerkt 

worden, want Suriname wilde niets bijdragen. Er werd bepaald dat de 

financiële vraagstukken apart zouden worden onderzocht. De Freeland 

League zou uiteindelijk echter niet in staat blijken genoeg duidelijkheid te 

verschaffen op dit punt, zoals we later zullen zien. 

 

2.8. Handelingen van de Staten van Suriname 

De Staten van Suriname waren het wetgevende orgaan van Suriname. Hoewel 

uit dit onderzoek blijkt dat er een heel scala aan krachten was, dat een 

bijdrage leverde aan de totstandkoming van de uiteindelijke beslissing om de 

onderhandelingen met de Freeland League in de zomer van 1948 op te 

schorten, waren het op papier de Staten die de bevoegdheid hadden dit te 

doen. In deze paragraaf worden enkele relevante zittingen van de Staten 

onder de loep genomen om de gang van zaken in dit college te reconstrueren. 

Tevens geven de verslagen van deze bijeenkomsten de vrij verhitte stemming 

weer die in de Staten en de Surinaamse maatschappij heerste rondom het 

Freeland-plan. 

 In de vergadering van 6 februari 1947, nog voor de komst van de 

Freeland-delegatie, werd door Staten-voorzitter H.L. de Vries het plan 



57 

voorgelegd zoals dat reeds in april 1946 in Nederland was besproken met 

Steinberg, de gouverneur, de minister van Overzeese Gebiedsdelen en een 

vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Vries 

beoordeelde dit conceptplan, waarin nog gesproken werd over 5000 tot 

10.000 personen, als aantrekkelijk. Een deel van het onontgonnen 

Surinaamse binnenland zou immers worden opengelegd “voor een 

nederzetting van een zorgvuldig geselecteerde aanzienlijke bevolkingsgroep, 

welker aanvoer, vestiging en ontwikkeling van bestaansmiddelen vakkundig en 

energiek van buitenaf gefinancierd zullen worden.” Ook voor het aanzien van 

Suriname in de rest van de wereld zou de kolonisatie positief kunnen werken. 

De “Landskinderen”, de reeds bestaande Surinaamse bevolking, zouden ten 

slotte mee kunnen profiteren van de relatief hoge levensstandaard van de 

nieuwkomers. Er zou meer werkgelegenheid komen, “terwijl de toenemende 

productie het handelsverkeer zal vergrooten en vreemde deviezen zal 

inbrengen.” De mogelijke bezwaren zoals het gevaar van een ‘staat in een 

staat’ en concurrentie mits de kolonisten de nederzetting onverhoopt toch 

zouden verlaten, konden volgens de voorzitter ondervangen worden door 

vooraf gemaakte afspraken.
103

 

 Vlak na het bezoek van Steinberg, Fruchtbaum en Van Leeuwen 

kwamen de Staten op 8 mei 1947 weer bijeen. Aan bod kwam een brief die 

het Nieuw Israëlitisch Weekblad even tevoren had gestuurd met daarin een 

verwijzing naar een artikel in dat pro-zionistische blad. Uit dit stuk kwam een 

negatief standpunt ten opzichte van de kolonisatieplannen naar voren. In de 

vergadering van 27 mei werden twee telegrammen besproken van de 

Netherland Guiana League en de Netherlands Caribean Association, die de 

Staten vroegen zich welwillend op te stellen tegenover het plan. De 
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kolonisatie zou niet alleen gunstig zijn voor de ontwikkeling van Suriname, 

maar was ook gewenst vanuit humanitaire overwegingen.
104

      

 Op 27 juni 1947 werd er uiteindelijk gestemd over het Freeland-

project, twee weken later dan aanvankelijk gepland, aangezien de Statenleden 

te kennen hadden gegeven meer denktijd nodig te hebben. De vergadering 

begon met de behandeling van een aantal ingekomen berichten van instanties 

die het plan steunden dan wel verwierpen. De Nationale Partij Suriname, 

voortzetting van de eerder besproken hoofdzakelijk creoolse Unie Suriname, 

en de Surinaamsche Mijnwerkers Unie waren tegen de voorgenomen joodse 

kolonisatie; de Progressieve Surinaamse Volkspartij was voorstander. 

Vervolgens gingen de Statenleden over tot een verhit debat, waarin vooral de 

tegenstanders van het project zich lieten horen. Lid P. Wijngaarde toonde 

zich argwanend ten opzichte van de Freeland League, die aanvankelijk in 

april onverrichter zaken Suriname had verlaten, maar na een korte tijd vanuit 

New York toch had laten weten akkoord te gaan met het voorstel van 30.000 

kolonisten. Freeland schreef dat de verdere immigratie veilig aan de toekomst 

kon worden overgelaten. “Mijnheer de Voorzitter,” verklaarde Wijngaarde, 

“in de staart zit het venijn. Er spreekt uit de woorden ‘veilig aan de toekomst 

overlaten’, een zekere zelfverzekerdheid.” Dit stemde het Statenlid bepaald 

niet optimistisch. Volgens hem zag Freeland Suriname als het Beloofde 

Land. Bovendien was het een particuliere organisatie, die moeilijker 

aangesproken kon worden op een desastreus verloop van het project dan 

wanneer het een andere regering zou betreffen. De kans op falen bestond 

bovendien zonder twijfel, want wie kon garanderen dat de kolonisten 

landbouwers zouden zijn? Daarbij misten deze Joden de prikkel, waardoor 

de zionisten in Palestina voortgedreven werden. Suriname zat overigens 

helemaal niet te wachten op een joodse kolonisatie: “Heeft de bevolking niet 

voldoende getoond dat de kolonisten niet welkom zijn?” In deze turbulente 

politieke tijd was er geen ruimte voor een dergelijk plan. “Laten wij ons land 
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niet verkwanselen en ons volk niet in den steek laten; de komende generaties 

zouden ons dit, terecht, nimmer vergeven!”
105

 

 D.G.A. Findlay betreurde het dat mensen die bezwaren uitten 

“onmiddellijk geteekend werden als anti-semieten”. S. Rambaran Mishre 

geloofde niet in de landbouwkwaliteiten van Joden, evenals J.E. Ho A Sjoe. J. 

Ferrier was van mening dat Suriname net als Canada en Brazilië inspraak 

moest blijven houden wat betreft het precieze aantal immigranten. Overigens 

was een aantal van deze tegenstanders wel bereid akkoord te gaan met een 

aanvankelijke komst van 10.000 personen. De leden W. Smit, E.J. De la 

Fuente, W. Th. L. Waller, J.A. De Miranda, A. Karamat Ali en Doelman 

spraken zich positief uit over het plan. De la Fuente zag het feit dat een deel 

van de besprekingen op de joodse Shabbat plaats had gevonden als een teken 

van ultieme assimilatie. De Miranda verwachtte hoe dan ook nuttige 

informatie over exploitatie van het achterland te verkrijgen uit de bevindingen 

van de Commissie van Experts. Deze bevindingen zouden immers betrekking 

hebben op mogelijkheden die Suriname ook zonder joodse kolonisatie kon 

benutten. Karamat Ali wees op de positieve houding van de Moslim Partij 

Suriname en Doelman, die voor het Javaanse deel van de bevolking sprak, 

verwachtte een stijging van de lonen wanneer grote groepen Joden zich in 

Europa zouden vestigen. “Bij elken overgang van het oude naar het nieuwe 

zullen individuele belangetjes worden geschaad,” stelde Waller, “maar men 

zal niet terwille daarvan den algemeenen vooruitgang kunnen willen 

stuiten.”
106

 

 Uiteindelijk werd het voorstel met zeven tegen vijf stemmen 

aangenomen. Tegenstander Findlay wilde echter graag ook stemmen voor 

een voorstel met slechts 10.000 immigranten. Na enig wikken en wegen 

besloot voorzitter De Vries niet tot een dergelijke stemming over te gaan. Er 

ontstond een woordenwisseling tussen Findlay en de voorzitter, waarbij 

eerstgenoemde De Vries beschuldigde van dictatoriaal optreden. Vervolgens 

verlieten Wijngaarde, De Miranda, Ferrier, Ho A Sjoe en Findlay de zaal en 
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de voorzitter moest noodgedwongen de vergadering verdagen. In de 

eerstvolgende vergadering, op 1 juli, werd het vertrouwen in De Vries als 

voorzitter uitgesproken. Findlay stelde nog wel voor om ‘en bloc’ af te treden 

om de bevolking zich te laten uitspreken over de Freeland-kwestie. De 

voorzitter vond dit echter “buiten de orde”.
107

        

 Na de opschorting in augustus 1948 probeerde Statenlid Doelman 

nog eenmaal via de Staten de beslissing terug te laten draaien. Op 18 

november 1948 diende hij namens een comité ter bevordering van 

kolonisatie in Suriname een verzoekschrift in met de vraag aan het College 

om niet af te wijken van het reeds aanvaarde principe tot toelating van 30.000 

Joodse Kolonisten. Op 10 februari antwoordden de Staten op een door de 

gouverneur doorgestuurde aankondiging van de komst van een Freeland-

delegatie, dat zij geen reden zagen af te wijken van het reeds ingenomen en 

vastgelegde standpunt.
108

 

 

2.9. Rapport van de ‘Expert Commission’
109

 

In de winter van 1947 en 1948 reisde de door Freeland samengestelde 

Commissie van Experts af naar Suriname om daar onderzoek te doen naar 

de mogelijkheden voor de kolonisatie. De commissie publiceerde een 

rapport dat gedistribueerd werd onder de betrokken personen en politici. De 

Surinaamse contactpersoon van de Freeland League, Hans Samson, vertaalde 

het rapport in het Nederlands. Hieronder volgen kort de hoofdpunten. 

 De Expert Commission bestond uit vijf Amerikaanse specialisten: 

A.S. Fisher, G. Gigliolo, Atherton Lee, Ray C. Roberts en Nathaniel Weyl. 

Zij waren respectievelijk een civiel ingenieur, arts, tropendeskundige, 

bodemdeskundige en econoom. Volgens het rapport zou ongeveer 35 

miljoen dollar nodig zijn om het plan ten uitvoer te brengen. Weliswaar 
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beschouwde de commissie de komst van een grote groep Europese Joden 

naar een tropisch klimaat als een zeer spannende en in zekere zin riskante 

onderneming, maar ze verwachtte desondanks een goede kans van slagen. Er 

was in Suriname immers sprake van “goed[…] bestuur, de afwezigheid van 

rassendiscriminatie, de geschiedenis van het eens bloeiende land, de zo zeer 

verbeterde techniek en de mechanisatie van landbouwmethoden, ruime 

aanwending van kapitaal en ten slotte niet in het minst het 

aanpassingsvermogen, dat een kenmerk is van het Joodse volk.” Bovendien 

bevond Suriname zich vlakbij de grote wereldmarkten en had het weinig te 

duchten van directe concurrentie van de omringende landen. Ook het 

klimaat was relatief gunstig. Voor Suriname zelf zou het project ook grote 

voordelen opleveren. Niet alleen zou er een aanzienlijk bevolkingsaanwas 

plaatsvinden, maar bovendien zouden de inkomende dollars en de 

verhoogde landbouwproductie, die zou dienen voor export, de ongunstige 

Surinaamse handelsbalans gunstig beïnvloeden. Wat betreft export werden de 

preferentiële Benelux tarieven als beste gezien voor de uitvoer van met name 

suiker en citrusvruchten. Ook de Verenigde Staten zouden een interessante 

afzetmarkt zijn, vanwege de geografische nabijheid van dat land. 

 Mechanisatie was van belang om het kolonisatieplan te doen slagen. 

Er zouden vakscholen opgericht moeten worden waar ook de Surinaamse 

bevolking toegang tot zou moeten verkrijgen. Behalve landbouw, moest ook 

industrie centraal gesteld worden, al was de hoop klein dat er veel industriële 

vooruitgang kon worden geboekt. In de eerste twee jaar moesten minimaal 

2500 familiebedrijven tot stand worden gebracht. Het Saramacca district 

kwam voor het Freeland-plan, zoals reeds verwacht, als meest gunstig uit het 

rapport naar voren. In totaal ging het om een gebied van 60 tot 65 vierkante 

kilometer, iets groter dan de stad Nijmegen. 

 In het rapport van de Expert Commission werd opvallend veel 

aandacht besteed aan de risico’s die verbonden waren met malaria. Deze 

ziekte zou, mits de juiste voorzorgmaatregelen werden getroffen, geen grote 

bedreiging vormen voor de fysieke gesteldheid van de immigranten. De 

commissieleden waren van mening dat de eerste groep kolonisten moest 
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bestaan uit medisch specialisten, die tevens zorg zouden dragen voor de 

gezondheid van de inheemse bevolking in de directe omgeving van het te 

koloniseren gebied. Ook in de latere stadia van het project zou de kolonie, 

ook met het oog op de eigen gezondheidssituatie, de indianenbevolking 

onder haar hoede moeten nemen. 

 Opvallend is echter ook dat de commissieleden weinig gevoelig leken 

voor het joodse karakter van het project. De Freeland-delegatie, die in het 

voorjaar van 1947 Paramaribo had bezocht, had juist veel de nadruk gelegd 

op het belang van het behoud van de joodse waarden en gebruiken. In het 

rapport werden echter verschillende paragrafen gewijd aan de mogelijkheid 

van het produceren en exporteren van varkensvlees, iets wat in de joodse 

traditie absoluut uit den boze is. 
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3. De opschorting van het plan: redenen 

 

Zoals uit bovenstaande reeds gedeeltelijk naar voren is gekomen, waren er 

verschillende aanwijsbare oorzaken voor de uiteindelijke opschorting van het 

Freeland-plan. Het is dan ook vrij moeilijk een van deze oorzaken als de 

hoofdreden aan te wijzen. Toch zijn er wel degelijk een aantal factoren die 

tezamen inzicht kunnen geven in het waarom van het uiteindelijke van tafel 

vegen van het Suriname-project van de Freeland League. Deze factoren 

zullen in het hiernavolgende nader onder de loep genomen worden. 

 

3.1. Financiën 

Het meest genoemde bezwaar in de officiële Nederlandse en Surinaamse 

correspondentie was de twijfel aan de financiële capaciteiten van de Freeland 

League. Waren de kosten van het project in theorie wel gedekt? Freeland 

kwam met verschillende financiële analyses en kostenramingen, maar kon 

zonder een definitief ‘ja’ van de Nederlandse en Surinaamse regeringen geen 

toezeggingen van geldschieters verkrijgen. 

 Begin juni 1947, kort voordat de Staten van Suriname akkoord 

zouden gaan met het plan, ontving minister van Buitenlandse Zaken Van 

Boetzelaer van de Nederlandse ambassadeur in Washington, A. Loudon, het 

bericht dat de Freeland League niet geregistreerd was bij het Advisory 

Committee of Voluntary Foreign Aid. Dit was op dat moment het meest 

toonaangevende overkoepelende orgaan voor Amerikaanse 

vluchtelingenorganisaties. De minister schreef hierop aan minister J.A. 

Jonkman van Overzeese Gebiedsdelen dat Steinberg had gesproken over een 

benodigd bedrag van 200 miljoen dollar. Voordat verder gegaan kon worden 

met de onderhandelingen wilde Van Boetzelaer wel eerst zeker weten dat dit 

geld beschikbaar zou zijn. Op 27 juni verzekerde de secretaris-generaal van 

het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, J. Kiveron, in een brief aan Van 

Boetzelaer en minister-president L. Beel dat de Freeland League weliswaar 
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over weinig eigen middelen beschikte, maar dat ze die wel wist te verkrijgen.
110

 

P.J. De Kanter, medewerker van Buitenlandse Zaken was echter, evenals de 

ambassadeur in de VS, verbaasd over hoe onbekend Freeland eigenlijk was in 

eigen kring. De American Joint Distributions Committee, de grootste joodse 

vluchtelingenorganisatie van dat moment, had ook nog nooit van de Freeland 

League gehoord. “Dat […] een organisatie, die als zij haar plannen zou 

kunnen doorvoeren, over tientallen millioenen zou moeten beschikken, zo 

weinig bekend is, geeft mij wel te denken!”
111

 

 Ondanks de wens van de gouverneur om snel uitsluitsel te krijgen 

over het plan, wilde Buitenlandse Zaken dan ook graag meer te weten komen 

over Freeland. Ze contacteerde personen in Australië, die enkele jaren eerder 

betrokken waren geweest bij het Kimberley-project (zie ‘Kimberley Plan’). De 

vraag werd gesteld of het financiële overwegingen waren geweest, die de 

Australiërs hadden doen beslissen van het kolonisatieplan af te zien. Deze 

vraag werd ontkennend beantwoord. Het kwam door de “onwens” om aparte 

groepen in de Australische samenleving te doen ontstaan dat het plan van 

tafel was geveegd.
112

 Ook de Nederlandse ambassadeur in Washington, J.H. 

van Roijen, deed navraag: 

 

“Ik heb mijzelf geen duidelijk beeld kunnen vormen 

omtrent de financiele draagkracht van de Freeland 

League. Wel is het mij duidelijk geworden uit van 

verschillende zijden ingewonnen inlichtingen, dat 

het bestuur van deze League uit zeer hoogstaande 

en volmaakt onbaatzuchtige personen bestaat. 

Enigszins naïef deed mij de door de Heer Steinberg 

gevolgde redenering aan, dat, indien eenmaal een 
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definitieve overeenstemming met de Regering van 

Suriname was bereikt, het geld voor de financiering 

van het doel van alle kanten hier in de VS zou 

komen toevloeien.”
113

 

  

Martha Biehle van het Intergovernmental Committee on Refugees voegde 

daar in een brief aan De Kanter aan toe dat de Freeland League “does not 

have very large financial resources to support its projects”. Een dag eerder 

schreef ze dat de organisatie niet erg bekend was “and certainly not one of the 

substantial American Agencies”.
114

  

 Jonkmans opvolger als minister van Overzeese Gebiedsdelen, L. 

Götzen, was het Freeland-plan minder gunstig gezind dan zijn voorgangers 

Jonkman en J. Logemann. Götzen benadrukte in een schrijven aan 

gouverneur Brons dat ook Freeland-lid Henri van Leeuwen duidelijk te 

kennen had gegeven dat er nog geen geld voor de uitvoer van het plan was. 

Götzen wenste na het akkoord van de Staten binnen enkele maanden 

duidelijkheid over de financiering en wilde dit als voorwaarde stellen voor de 

definitieve goedkeuring van het plan.
115

 

 Toch waren er ook tekenen dat het goed kon komen met het project. 

De IRO leek het plan te willen ondersteunen en dus schreef Buitenlandse 

Zaken-medewerker De Kanter op een brief die hij ontving van Robert Innes 

van de Internationale Vluchtelingenorganisatie dat er “[i]n combinatie met de 

IRO […] misschien wel iets van te maken [was]”. Zelfs na de opschorting in 

augustus 1948 bleken er nog geïnteresseerden in de kolonisatie. Het hoofd 

van de International Labor Relations Department van de International 

Ladies’ Garment Workers’ Union vroeg in oktober 1948 aan de Nederlandse 

vertegenwoordiger bij de VN en voormalig minister van Buitenlandse Zaken 
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E. N. Van Kleffens wat de status van de plannen op dat moment was. Zijn 

organisatie had namelijk 10.000 dollar gedoneerd aan Freeland en hij vroeg 

zich derhalve af waarom het project vertraagd was geraakt.
116

 

 De officiële instanties hadden echter niet geheel ongelijk in hun 

vermoedens dat de Freeland League wat betreft liquide middelen niet 

bepaald ruim zat. In augustus 1946 schreef Steinberg al aan Raptschinsky dat 

Freeland in strikt juridische zin geen financiële garanties kon bieden voor het 

kolonisatieproject.
117

 Bovendien moest Raptschinsky maandenlang bij de 

‘Executive’ soebatten eer hij het aan hem toegezegde honorarium ontving, 

evenals de dekking van kosten die hij voor een reis naar New York had 

gemaakt. Goodman maakte zijn excuses hiervoor en schreef op 13 juli 1948: 

“[J]ust at the present moment our treasury is empty, I am however hopeful 

that we will overcome these minor financial difficulties.” Enkele dagen later 

benadrukte hij in een vervolgbrief de armoe van de organisatie.
118

 Vervolgens 

uitte Raptschinsky in een antwoord van 30 juli zijn irritatie over het feit dat 

Freeland ondanks haar beperkte middelen wel een delegatie naar Nederland 

wilde sturen. Hijzelf was immers woonachtig in Amsterdam en kon 

gemakkelijk informatie doorspelen. “If the Executive has so much money 

that it can afford to send a superfluous second representative to Holland I do 

not understand the complaints of the secretary of the Executive about lack of 

money and why I still have not received the allowance for the office in 

Holland[.]”
119

 Raptschinsky wilde graag dat er snel een financieel orgaan voor 

het project zou worden opgericht. “It will make a certain impression on the 

government. […] I can not always come with nothing, only with words.” Hij 

kon zich absoluut niet vinden in Steinbergs idealistische stelling dat 

werkmannen op zichzelf kapitaal vertegenwoordigen. Al met al achtte 
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Raptschinsky de Nederlandse angst voor gebrek aan geld voor het plan niet 

geheel ongegrond.
120

 

 In zijn correspondentie met politieke figuren liet Raptschinsky zich 

hier uiteraard niet over uit. In het persoonlijk archief van de van oorsprong 

Russische Nederlander bevinden zich een tiental brieven van J. Logemann, 

die minister van Overzeese Gebiedsdelen was tot het einde van 1946. Ook 

daarna zouden de twee nog regelmatig brieven uitwisselen. Logemann bleek 

het Freeland-plan gunstig gezind. Hij bekeek de zaak echter ook vanuit het 

gezichtspunt van de Nederlandse en Surinaamse regeringen en maande 

daarom tot een zekere voorzichtigheid aan de kant van de Freeland League. 

Op 2 augustus 1947, anderhalve maand na de goedkeuring door de Staten, 

schreef Logemann ervan uit te gaan dat de experts met “a sound budget” 

zouden komen. Suriname was immers bang om met een grote groep 

immigranten opgescheept te raken zonder dat daarvoor geld bestond.
121

 

Freeland kon echter niet meer doen dan kostenramingen maken, zoals in het 

in augustus 1947 verspreide ‘Suggestions for Financial Institutions’. Dat deze 

kosten gedekt zouden worden, kon de organisatie niet garanderen. Het bleef 

immers moeilijk om financiers te vinden zonder dat er een definitieve 

overeenkomst was bereikt over de realisatie van het project. “Wir befinden 

uns eben in einem ‘circulus vitiosus’,” schreef Freeland-vriend J. Gorski eind 

juli 1948, vlak voor de opschorting.
122

  

 Een maand eerder had Logemanns tweede opvolger, minister 

Götzen, nog geschreven dat de wens van Freeland om, met het oog op de 

financiering snel een overeenkomst te bereiken een poging was tot eenzijdige 

binding van Suriname. Minister-president W. Drees was bovendien van 

mening dat de Freeland League puur voor de vorm had ingestemd met het 

quotum van 30.000, maar haar eis van onbeperkte immigratie in 

werkelijkheid nooit had losgelaten, vanwege de financieringskwestie. Götzen 
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en Drees waren geen vrienden van het kolonisatieplan. Vervangend 

gouverneur M. de Niet was het project een stuk gunstiger gezind. In juli 1948 

schreef hij Götzen dat een onvoorwaardelijke onderwerping van de Freeland 

League aan beperkingsmaatregelen omtrent de immigratie het voor iedere 

financier onmogelijk maakte steun toe te zeggen.
123

  

 Een met de financiële kwestie verbonden bezwaar van de regeringen 

was de angst dat er in werkelijkheid helemaal niet zoveel Europese Joden 

bestonden die bereid waren hun heil elders te zoeken dan in Palestina of de 

Verenigde Staten. In dat geval zou het plan ook gedoemd zijn te falen. 

Freeland wuifde dit mogelijke bezwaar weg door aan te tonen dat er in veel 

landen afdelingen van de Freeland League waren opgericht door Joden die 

dolgraag naar Suriname wilden emigreren. De Nederlandse en Surinaamse 

angst werd echter wel onderschreven door een bericht van de Hebrew 

Immigrant Aid Society (HIAS) aan Freeland van 17 september 1947. De 

HIAS vermeldde dat zich bij haar enkele Poolse Joden hadden gemeld die 

ten tijde van de oorlog in het Britse leger hadden gediend. Deze personen 

wilden eigenlijk naar Palestina, maar hadden hier door hun Britse connecties 

geen mogelijkheid toe en mikten daarom maar op Suriname.
124

 Het is 

vooralsnog onduidelijk hoeveel van dergelijke ‘wanhoopsaanvragen’ er bij de 

Freeland League binnenkwamen. Zeker is wel dat een dergelijke beperkte 

drijfveer niet echt positief zou zijn voor het slagen van het tropische 

experiment. Statenlid Wijngaarde zou in dat geval immers wel eens gelijk 

gekregen kunnen hebben in zijn overtuiging dat de naar Suriname komende 

Joden de prikkel misten die de zionisten wel bezaten. (Zie ‘Handelingen van 

de Staten van Suriname’.) Zelfs de Amerikaanse wetenschapper Alvin 

Johnson, een vriend van het Freeland-plan, twijfelde aan de werkkracht van 

de toekomstige joodse kolonisten. “There is no Grave of Rebecca or Rachel 
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in Guiana. There is no Holy Land quality to stir the zeal of the settlers.” Alles 

hing dan ook volgens Johnson af van goed leiderschap.
125

 

 Zoals gezegd was Freeland zelf, en met name haar leider Steinberg, 

vrij vaag over de financiële problematiek. Professor H.J. de Vries, adviseur 

van de minister van Financiële en Economische Reconstructie Suriname, had 

bovendien volgens Goodman gezegd dat Nederland en Suriname pas op 

termijn de nodige fondsen zouden opeisen.
126

 Steinberg benadrukte tegenover 

de gouverneur dat het hem in eerste instantie ging om het evalueren van de 

economische mogelijkheden. Het vertalen daarvan in financiële termen was 

op dat moment, maart 1948, nog niet aan de orde, maar zou op korte termijn 

in de Verenigde Staten geschieden.
127

 Raptschinsky had grote moeite met deze 

laconieke houding. Goodman probeerde hem eind mei 1948 te kalmeren 

door te wijzen op de turbulente internationale situatie. “As to the great sums 

of money needed, it is too early to predict our success in that respect. We 

have only begun.” Hij beaamde Raptschinsky’s zienswijze dat er een special 

orgaan zou moeten worden opgericht om de financiële kant van de zaak in 

goede banen te leiden. Over het hoe en wanneer van deze onderneming 

hield hij zich echter op de vlakte. In juli circuleerde er echter binnen de 

Freeland League een artikel getiteld ‘Finance bank for Surinam’ waarin 

vermeld werd dat er inderdaad plannen bestonden om een “Finance 

Development Company for Surinam, Inc.” op te richten. Daarvoor zou tien 

miljoen dollar nodig zijn.
128

 

 De plannen vorderden echter niet snel genoeg, want in maart 1948 

bleek dat het gouvernement 3000 van de in totaal 50.000 hectare, die voor de 

uitvoer van het plan was uitgekozen, had verkocht aan ene heer Freyburg. De 

Freeland League protesteerde, maar kreeg een koele en zakelijke repliek: 

“You remember that his [Freyburg’s] application was made on the same day 
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as yours.”
129

 Wellicht hadden de Surinaamse autoriteiten het Freeland-plan al 

dan niet bewust reeds opgegeven. Of misschien waren er een aantal 

verantwoordelijken die in de verkoop van het stuk grond een mogelijkheid 

zagen om de kolonisatieplannen te dwarsbomen. Harde bewijzen voor deze 

aanname zijn moeilijk te vinden. Over de verkoop aan Freyburg werd in ieder 

geval na de korte briefwisseling niet meer gerept. Waarschijnlijk zag Freeland 

in dat zij zich moest neerleggen bij de beslissing en wilde ze geen nieuw 

kwaad bloed zetten. 

 Raptschinsky was gedurende 1948 erg pessimistisch geworden over 

het eventuele slagen van het Suriname-project. De Freeland League leek zich 

weinig van zijn kritieken en tips aan te trekken en stevende zijns inziens dan 

ook af op een totale mislukking. Toch deed Raptschinsky nog verwoede 

pogingen te redden wat er te redden viel. Zo schreef hij op 14 juli 1948 aan 

gouverneur Huender dat het zaak was nu zo snel mogelijk over te gaan tot de 

volgende fase van het project. “Only when everyone sees that it does not 

remain by discussions, but that there are deeds, the money will be 

forthcoming.” De jongerentak van de organisatie stelde in haar 

eerdergenoemde uitgave over het plan eveneens dat er genoeg geld 

beschikbaar was. Ieder jaar gingen er immers enorme sommen geld naar 

joodse liefdadigheidsbestemmingen. Een deel van dit geld moest dan ook 

naar het Freeland-project gaan. “At any rate the money exists.”
130

 Krap een 

maand na Raptschinsky’s laatstgenoemde schrijven aan de gouverneur werd 

het Freeland-plan echter van tafel geveegd.  

 De Freeland League bleef, zoals eerder beschreven, na de 

opschorting in augustus 1948 pogingen doen om deze beslissing ongedaan te 

laten maken. De Nederlandse en Surinaamse autoriteiten bleven echter 

dezelfde vraag stellen: “How [is] the Freeland League […] going to finance the 

scheme?” Freeland verwees als antwoord op deze vraag telkens naar eerdere 
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correspondentie. In juni 1950 zette zij in een brief uiteen welke 

mogelijkheden zij allemaal had. Zo zou er een corporatie opgericht worden 

met een eigen kapitaal van vijf miljoen dollar. Daarnaast zouden er 

investeringen gedaan kunnen worden van privé-kapitaal in de vorm van 

leningen, waren er al toezeggingen van giften binnengekomen en 

inzamelingsacties op touw gezet. Desondanks schreef de minister van 

Overzeese Gebiedsdelen eind oktober 1950 aan de gouverneur dat de 

Freeland League zich ontwijkend opstelde als de financiële vraag in beeld 

kwam. “[I]n werkelijkheid schijnt nog geen dollar te zijn bijeengebracht.”
131

 

Gelijksoortige informatie kwam van de andere kant van de Atlantische 

Oceaan. Zo verklaarde de Amerikaanse afgevaardigde van de IRO in 1950 

aan een medewerker van Buitenlandse zaken “dat het State Department in 

deze plannen weinig vertrouwen had, ook al omdat de nodige financiële 

achtergrond ontbreekt.”
132

     

3.2. Stemming in Suriname & Surinaamse polit iek 

In Suriname was de houding verdeeld ten opzichte van het plan. Logemann 

waarschuwde Raptschinsky in verschillende van zijn brieven voor de 

onzekerheid die deze verdeeldheid met zich meebracht. Op 9 april 1947 

schreef hij dat “bij de Surinamers zelf thans nog niet alle bedenkingen zijn 

overwonnen en dat alleen daarom al een voorzichtig begin mij aanbevolen 

lijkt”. De reserve van het Surinaamse gouvernement was volgens Logemann 

erg verbonden met de bezwaren die onder de bevolking leefden. Freeland 

moest dan ook veel aandacht aan de Surinamers schenken, ook aan diegenen 

van hen die in Nederland woonachtig waren, aangezien ook zij grote invloed 

konden uitoefenen. Logemann typeerde de Surinamers als emotionele 

figuren, die elkaar gemakkelijk van kwade trouw betichtten. In Paramaribo 

werden zaken in kleine kring bedisseld en de Statenleden zouden moeite 

hebben het onderscheid te maken tussen bestuurszaken en hun taken als 
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volksvertegenwoordigers. Ze hadden “weinig feeling” voor de politieke gang 

van zaken “en zoeken algauw ergens iets achter”. De Freeland League moest 

dan ook te allen tijde open kaart spelen en vooral veel geduld en goodwill 

tonen. Het leek Logemann dan ook te vroeg om op dat moment al over de 

uiteindelijke staatsrechtelijke ordening van de kolonie te spreken. Eerst was 

het zaak de Surinamers te overtuigen van de wenselijkheid van het plan en 

hen te verzekeren dat zij ook in de nieuwe situatie “een eigen bestaan 

[konden] leiden, zich naar eigen smaak [konden] in[…]richten en zichzelf 

[konden] zijn”.
133

  

 De uiteenlopendheid van de opinies ter lande bleek ook in de 

Surinaamse pers. Hans Samson, de Surinaamse contactpersoon van de 

Freeland League, liet zich uiteraard positief uit over de kolonisatie en richtte 

zijn woorden voornamelijk aan de creoolse bevolking. Hij schetste een goede 

toekomstige verhouding tussen blank en zwart indien het Freeland-plan een 

feit zou worden. In de krant Suriname van 24 april 1947 zette een creoolse 

briefschrijver echter zijn bezwaren uiteen. Ook de Creolen waren net als de 

Joden vaderlandsloos, aangezien hun voorvaders als slaven naar Suriname 

waren verscheept. Zij hadden nu dan ook evengoed het recht om zich in (een 

deel van) Suriname apart te koloniseren. Historisch gezien hadden zij hier 

zelfs meer recht op dan de Oost-Europese Joden. Bovendien voelden de 

Creolen een diepgewortelde angst voor blanke overheersing. Steinberg 

omschreef dit aan Raptschinsky als de vrees voor de “white man” en “the 

Jew”. Er had, zoals we eerder zagen, in de voorgaande jaren een verregaande 

emancipatie van met name de creoolse bevolking van Suriname 

plaatsgevonden. Via verenigingen, die zich ook met politiek bezig hielden, 

had de creoolse elite zich een belangrijke positie binnen het Surinaamse 

bestuur verworven. Het is dan ook aannemelijk te geloven dat de komst van 

een, in verhouding tot de kleine Surinaamse bevolking grote groep blanke 

kolonisten een gevaar vormde voor de invloedrijke Creolen. Vanwege de 
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aanvallen op het plan in de Surinaamse pers reisde Steinberg kort na de 

besprekingen in het voorjaar van 1947 opnieuw af naar Suriname.
134

 

 Een andere briefschrijver, E.A.B., beschuldigde Samson ervan alle 

geuite kritiek meteen onterecht te bestempelen als uitingen van 

antisemitisme. In dezelfde krant, Suriname, werden op de opiniepagina van 

14 april 1947 verschillende meningen afgedrukt. Zo vond H. Seljee het 

onrechtvaardig dat deze grote groep Joden zich zomaar in Suriname zou 

mogen vestigen, terwijl Nederlandse jongemannen, die hun geluk wilden 

beproeven in het land, werden uitgezet. De Joden mochten volgens Seljee wel 

komen, maar dan enkel en alleen om in de landbouw te werken. Bovendien 

had hij twijfels of de Amerikanen het project nog wel financieel zouden willen 

steunen zodra de immigranten teveel zouden zijn opgegaan in de Surinaamse 

maatschappij. E.A. Bergen was een stuk minder genuanceerd. Als er 

uiteindelijk 100.000 Joden zouden komen –hier ging men blijkbaar op dat 

moment van uit- dan zouden de 170.000 (in werkelijkheid waren het er zo’n 

200.000) reeds aanwezige Surinaamse “zwakkelingen moeilijk de druk van 

100.000 herculessen […] kunnen weerstaan. […] Wij Surinamers hunkeren 

naar bevolkingsaanwas maar niet door immigratie op grote schaal, en dan 

vooral niet van één ras.” Briefschrijver P.D. vond dit bezwaar echter 

verwerpelijk: “Het idee […] dat zij ons zullen komen verdringen is zwak en 

geeft blijk van onzekerheid aan onze kant.” J.L. Teengs, die later de 

echtgenote van Raptschinsky zou worden, schreef in Nieuw Suriname 

bovendien dat Suriname de Joden niet zou willen omdat ze geen 

Nederlanders waren. “Is er een duidelijker bewijs mogelijk, dat het niet de 

Nederlandse Regering, doch Suriname zelf is, dat volslagen koloniaal 

denkt?”
135

 

     Aan het einde van de zomer van 1947 bleek dat er in Suriname 

gewerkt werd aan een alternatief kolonisatieplan, dat niet exclusief voor 
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joodse immigranten bedoeld zou zijn. Johanna Felhoen Kraal probeerde 

Raptschinsky’s irritatie hierover te verzachten, “want ik denk dat dit een 

geheel Surinaams grapje is op eigen initiatief van het departement van sociale 

zaken in Paramaribo, waar het ministerie [van Overzeese Gebiedsdelen] 

wellicht zelf niets van afweet”.
136

 De door Raptschinsky aangeschreven 

ingenieur E.J. Kempees hoorde van minster van Buitenlandse Zaken Van 

Boetzelaer dat deze vreesde dat een ontevreden Surinaamse bevolking zich 

wel eens tot de president van de Verenigde Staten kon richten; een dergelijke 

situatie leek de minister zeer ongewenst. Het was dan ook volgens Kempees 

van belang dat de toekomstige kolonisten zich niet in Paramaribo zouden 

vestigen, dit om concurrentie te voorkomen.
137

 

 De berichten die de Freeland League vanuit Surinaamse officiële 

kringen bereikten, waren over het algemeen vaag, maar zelden uitgesproken 

negatief. Zo benadrukte Fernandes, secretaris van het gouvernement, in april 

1948 dat de Surinaamse regering de Freeland-plannen niet zou tegenhouden. 

In juli ontkenden de Statenleden tegenover Freeland de geruchten dat vanuit 

Nederland opdracht zou zijn gegeven de Staten te adviseren het contact met 

de Freeland League te verbreken. (Zoals we zullen zien bleek echter een 

dergelijke suggestie wel degelijk te zijn gedaan.)
138

 Fisher beschreef in die 

zelfde maand de problematiek in Suriname omtrent de verplichte loyaliteit 

van de nationalistische Statenleden aan hun partij. Ieder lid van de 

Nationalistische Partij was namelijk verplicht ook in de Staten het 

nationalistische standpunt in acht te nemen. Aangezien de partij samen met 

de zionisten fel tegenstander was van het Freeland-plan, moesten dus ook 

leden tegenstemmen, die wat betreft hun persoonlijke overtuiging ‘vrienden’ 

van Freeland waren. Fisher deed dan ook zijn uiterste best om goede banden 

op te bouwen met de Nationalistische Partij. De nieuwe gouverneur Huender 
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wilde bovendien eerst de stemming in Suriname peilen voordat hij de 

onderhandelingen weer zou oppakken. Deze stemming moest derhalve goed 

zijn.
139

 

 Aan het begin van de zomer van 1948 was de storm rondom de 

publieke discussie omtrent het plan echter al grotendeels gaan liggen en werd 

er in de pers nog zelden over gesproken. Hans Samson vroeg dan ook aan 

Goodman of hij moest proberen het rapport van de Commissie van Experts 

in vertaling in de publiciteit te brengen. Raptschinsky merkte op dat de 

turbulente relatie, die op dat moment bestond tussen Nederland en 

Suriname, niet bepaald gunstig was voor de discussie met Freeland. Het was 

volgens hem ook een van de redenen waarom Steinberg geen visum had 

verkregen om Nederlandse politici te bezoeken.
140

  

 De stemming in Suriname had ook haar weerslag op de Nederlandse 

opinie over het plan. Aanvankelijk was Nederland, en meer specifiek het 

ministerie van Buitenlandse Zaken, dan ook niet bepaald enthousiast over het 

plan. Op 15 maart 1946 schreef BZ-medewerker J.P.A. Dancers aan Henri 

van Leeuwen dat het zeer twijfelachtig was of de Nederlandse Regering zou 

willen meewerken. “En als men zelf niet bereid is gebied voor dit doel af te 

staan, wordt het wel eenigszins bezwaarlijk zich op te werpen als kampioen 

voor de idee, dat anderen dat moeten doen!”
141

 De Nederlandse regering was, 

nadat het plan toch in overweging werd genomen, in eerste instantie met 

name gefocust op de stemming die in Suriname heerste. De met deze 

stemming verbonden bezwaren tegen het plan staken vanaf het begin van 

1948 regelmatig de kop op in de communicatie tussen de verschillende 

politici. Van Boetzelaer stuurde een krantenknipsel naar de Nederlandse 

ambassade in Boekarest waarin de creoolse angst voor een nieuwe concurrent 

naast de Hindoestanen werd aangestipt. De schrijver van het stuk achtte het 
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goed dat de Nederlandse regering het laatste woord had over het plan.
142

  

Zowel de gouverneur als Buitenlandse Zaken wezen de minister-president in 

april en mei 1948 op het zogenaamde groeiende verzet in Suriname. De 

bereidheid om het plan ten uitvoer te brengen leek inmiddels tanende en 

bovendien had het gebied sinds de Ronde Tafel Conferentie meer 

beslissingsbevoegdheid verkregen.
143

 Opvallend is dat Samson juist zoals 

eerder vermeld een toenemende stilte omtrent het plan constateerde in de 

Surinaamse pers. De vrees was echter niet verminderd dat de kolonisatie 

voor een haard van onrust in de Surinaamse gemeenschap zou zorgen. Deze 

gemeenschap werd immers over het algemeen toch al als niet bepaald 

handelbaar gezien.
144

 Daarbij moet vermeld worden dat het algemeen 

kiesrecht op korte termijn zou worden ingevoerd en de stemming onder de 

Surinaamse bevolking plotseling aan belang won in de Surinaamse en 

Nederlandse politiek. 

 Begin 1948 had in Nederland nog de mening geheerst dat de 

Nederlandse regering de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid omtrent het 

plan moest hebben. Na de opschorting in augustus 1948 wensten de 

Nederlandse politici echter graag de verregaande autonomie van de 

Surinaamse regering te benadrukken. E.N. Van Kleffens schreef de Freeland 

League in februari 1949 dat de Nederlandse regering geen invloed kon 

uitoefenen op door Suriname genomen beslissingen. Bovendien, zo schreef 

gouverneur Huender aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, zou 

iedere Nederlandse actie de negatieve houding van de Staten ten opzichte van 

het plan verergeren.
145

 Deze houding veranderde echter ook zonder 

Nederlandse inmenging niet meer. Het valt te betwijfelen of de Nederlandse 

autoriteiten hier toch geen aandeel in hebben gehad. “Zoals u weet,” schreef 
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Raptschinsky in oktober 1948 aan Logemann, “heb ik steeds verdenkingen 

gekoesterd tegen zekere elementen op het departement. U vond, dat mijn 

verdenkingen ongegrond waren. Ik vrees, dat zij al te gegrond waren.”
146

 De 

Nederlandse regering was in ieder geval geen andere mening toegedaan dan 

de Staten. Vrij zeker is wel dat niet alleen de overwegend afwijzende negatieve 

houding van de Nederlandse politiek, maar ook verschillende interne 

Surinaamse krachten hebben bijgedragen aan de uiteindelijke verwerping van 

het Freeland-plan. 

 

3.3. Zionisten 

Een kolonisatieplan zoals dat van de Freeland League in Suriname, viel niet 

bepaald in goede aarde bij de zionistische beweging. Zeker gedurende de 

periode vlak voor het uitroepen van de staat Israël in mei 1948, kon een 

alternatief plan de beoogde staat in Palestina volgens de zionisten behoorlijk 

in de weg staan. Het viel dan ook te verwachten dat zij zich niet bepaald 

welwillend zouden opstellen ten opzichte van een organisatie als Freeland. 

Zoals eerder vermeld profileerde de Freeland League zich weliswaar niet als 

antizionistische beweging, maar het was geen geheim dat de territorialistische 

groep de zionisten met argusogen bekeek.  

 Het is echter lastig vast te stellen in hoeverre de Nederlandse en 

internationale zionisten effectieve druk wisten uit te oefenen op de 

Nederlandse en Surinaamse politiek om van het Suriname-plan af te zien. In 

de voor dit onderzoek bestudeerde archieven waren geen officiële of minder 

officiële overheidsdocumenten te vinden die een dergelijke bewering 

ondersteunden. Een enkele keer noemde een politicus het bezwaar dat er 

grote spanningen bestonden tussen de territorialisten en de zionisten, maar 

verder werd het zionistische aspect enkel genoemd in brieven van de 

Freeland League zelf. De leden van de organisatie uitten vooral na de 
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opschorting regelmatig hun vermoedens dat deze voor een belangrijk deel te 

wijten was aan inmenging door de zionistische beweging.  

 In de pers toonden de zionisten zich inderdaad zeer verbolgen over 

de voorgenomen joodse kolonisatie in Suriname. Al in februari 1946 schreef 

het Bulletin van de Nederlandse Zionistenbond:  

 

“De Joden van Nederland verzetten zich 

nadrukkelijk tegen de opvatting, dat men door de 

Joden, die thans nog in de kampen verblijven, te 

verspreiden over verschillende landen, zou komen 

tot een oplossing van het ‘Joodsche probleem’. 

Vooreerst zijn in het verleden de mogelijkheden tot 

opneming van Joden steeds uiterst gering gebleken, 

zooals bijvoorbeeld de conferentie te Evian 

bewezen heeft. Maar belangrijker dan deze 

feitelijke moeilijkheid is de principieele zijde van 

de zaak: de ellende der Joden vindt haar oorzaak in 

hun minderheidspositie overal ter wereld. Deze 

toestand mag niet bestendigd op zelfs nog verergerd 

worden.”
147

   

 

Ruim een jaar na deze publicatie gaf Raptschinsky aan Steinberg te kennen 

dat hij zich belaagd voelde door de “zionist attacks” in de pers op zijn 

persoon. Steinberg antwoordde hem dat hij zich hier niet door uit het veld 

moest laten slaan. “It could not be otherwise, because by the very nature of 

their desperate movement they must be deadly against us. There is no doubt 

that our work and the eventual success is a danger to them.”
148

 

 In Suriname was de stemming onder de zionisten beduidend minder 

negatief dan in Nederland. Het in Paramaribo uitgegeven Teroenga, het 
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maandblad van de Israëlitische gemeenten in Suriname, schreef vrij neutraal 

over het verloop van de onderhandelingen. Het enige negatieve commentaar 

op het Freeland-plan was te lezen in een ingezonden brief van de 

Nederlandse Zionistenbond in het augustusnummer van 1947. De objectieve 

houding van het blad was redelijk opzienbarend, temeer daar de 

hoofdredacteur, Philip Abraham Samson, een toonaangevend lid was van de 

Surinaamse Zionistenbond.
149

 De Joden en zionisten in Suriname steunden 

het zionistische project in Palestina, maar waren volgens Steinberg 

tegelijkertijd ook vóór het Freeland-plan, in tegenstelling tot hun ideologische 

verwanten in Nederland.
150

 

 In Nederland was de stemming zoals gezegd bepaald anders. Zo 

verscheen er op 2 juli 1947 in de Britse Times het bericht dat “The 

Netherlands Jewish Church Association” een resolutie had aangenomen, 

waarbij het Surinaamse plan, dat volgens de schrijvers geen oplossing bood 

voor het joodse vraagstuk, uit humanitaire principes veroordeeld werd. 

Steinberg hekelde in een schrijven aan Raptschinsky deze schadelijke 

houding van Nederlandse officials in joodse kringen. Hij verdacht acuut de 

zionisten van deze poging het plan te dwarsbomen. Ook schreef hij in een 

volgende brief dat hij graag zou willen weten wat de Nederlands-zionistische 

reactie was op het even tevoren genomen positieve besluit van de Staten. 

Steinberg had overduidelijk vrees voor deze respons.
151

  

 Een dergelijke angst gold ook de zionisten in het algemeen. De 

Freeland League was eind 1947 huiverig de eigen plannen openlijk te 

presenteren voor de Verenigde Naties, omdat “we would only alienate from 

our movement large sections of American Jewry, and the diplomats would 

not pay any attention to our memorandum anyway.” Freeland was zich 

bewust van de invloed van de zionisten op deze “large sections” van het 

Amerikaanse Jodendom. Het was dan ook beter te wachten op de resultaten 
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van de Commissie van Experts, voordat het “International Forum”, dat wil 

zeggen de VN en twee miljoen New Yorkse Joden, benaderd zou worden.
152

 

 In de zomer van 1948 leken de zaken acuter te worden, mede door 

de negatiever wordende houding in Suriname en Nederland ten opzichte van 

het plan. Goodman stelde voor nu dan toch een memorandum in te dienen 

bij de Social and Economic Council van de VN. Nu de eerste fase van de 

Palestina-kwestie was afgerond, moest er actie ondernomen worden. Ook 

waren de zionistische beschuldigingen, dat de Freeland League de Britten 

redenen bezorgde om hun negatieve opstelling ten opzichte van de Joodse 

staat te verdedigen, niet langer gegrond. Deze staat was immers in mei reeds 

geboren. Het genoemde memorandum verscheen op 16 juli 1948.
153

  

 Fisher, vriend van Freeland en tevens lid van de Commissie van 

Experts, ontwaarde echter nog steeds zionistische druk op de Nederlandse 

besluitvorming. Er deden niet geheel ongegronde geruchten de ronde dat 

Buitenlandse Zaken onder druk de opdracht had gegeven aan de gouverneur 

om de Staten te instrueren de betrekkingen met de Freeland League te 

verbreken. “[T]his pressure comes from one or two sources –either from our 

own State Department or from the Zionist Group.” Aangezien de zionisten 

ook in de Amerikaanse politiek een flinke vinger in de pap hadden, was het 

aannemelijk te geloven dat beide opties op hetzelfde neerkwamen.
154

 Ook 

Raptschinsky stuurde vanuit Nederland het bericht dat hij uit betrouwbare 

bronnen had vernomen dat de zionisten druk uitoefenden op de regering met 

de hulp van een buitenlandse regering. Bovendien werkte de zionistische 

beweging volgens Raptschinsky samen met de Surinaamse Nationalistische 

Partij, die op haar beurt weer gouverneur Brons beïnvloedde. De twee 

groepen, de zionisten en de nationalisten, “are working with fury against us”, 

zelfs via de VN. Raptschinsky waarschuwde Goodman dat Freeland valse 

vrienden niet zou moeten vertrouwen. Wellicht dat deze zogenaamde 
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kameraden in Suriname opzettelijk verkeerde adviezen hadden gegeven aan 

de organisatie.
155

 De propagandacampagne moest dan ook gewoon doorgaan, 

ook nu goodwillambassadeur Fisher reeds was teruggekeerd uit Suriname, 

want “our adversaries will not remain idle, they will on the contrary do their 

utmost to annihilate the influence of the work of Mr. Fisher”.
156

 Op 16 

augustus 1948, de opschorting was op dat moment nog niet bekend bij de 

Freeland League, schreef Freeland-vriend M. Kirschberg echter aan 

Raptschinsky dat invloedrijke figuren niet echt beïnvloedbaar waren. Hij wees 

echter wel op hun veranderlijkheid, die hij vergeleek met zandkorrels in de 

Nederlandse duinen. “Die leitenden Persoenlichkeiten sind aus 

Opportunitaetsgründen heute zionistisch getarnt. In Wirklichkeit sind sie 

weder Pro- noch Antizionisten.” Zelfs in Palestina waren volgens Kirschberg 

geen echte zionisten. In feite wilde iedere Palestijnse zionist uiteindelijk de 

oversteek maken naar de VS.
157

 

 De opschorting van het plan bleek enkele dagen later echter wel 

degelijk een feit. Steinberg uitte zich tegenover Logemann bezorgd dat de 

zionisten hier iets mee te maken hadden.
158

 Markant was wel dat het nieuws 

van de opschorting officieel naar buiten werd gebracht door Ida Silverman.
159

 

Deze fervente zioniste, echtgenote van de welgestelde Amerikaan Archibald 

Silverman, verrichtte taken voor de World Zionist Organization. Vlak voor 

de Tweede Wereldoorlog had zij uiterst negatieve artikelen geschreven over 

het aanbod van de Dominicaanse Republiek om grote groepen Joden op te 

nemen (zie ‘Zionisme vs. Territorialisme’)
160

 en in de jaren voorafgaand aan 

de onderhandelingen tussen Freeland en de Surinaamse en Nederlandse 

regeringen deed zij haar uiterste best om het in ontwikkeling zijnde Suriname-

plan te dwarsbomen. Ze was hiervoor zelfs een aantal keren afgereisd naar 
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Suriname en bracht geschenken mee voor de Joodse gemeenschap aldaar. 

Met name op de berichtgeving in de internationale pers drukte Silverman 

haar zionistische stempel. Zo verklaarde zij in het voorjaar van 1948 van 

Nederlandse en Surinaamse officials te hebben vernomen dat het plan van de 

baan was. In reactie op een vraag hierover van Boris Raptschinsky ontkende 

Staten-voorzitter De Vries echter dat dergelijke ontboezemingen aan 

Silverman waren gedaan.
161

  

 Ook binnen overheidskringen was bekend dat Freeland en de 

zionistische beweging niet bepaald vriendschappelijk stonden ten opzichte 

van elkaar. Secretaris-generaal van het ministerie van Overzeese 

Gebiedsdelen, J. Kiveron, meldde dit gegeven in juni 1947 in een nota over 

het plan en ook bevinden zich in de verschillende overheidsarchieven 

documenten waarin dit wordt onderschreven.
162

 Minister Götzen stelde in juni 

1948 een uitgebreide lijst samen met bezwaren tegen het plan en stuurde deze 

naar de gouverneur. Zo constateerde hij dat van alle in aanmerking komende 

kolonisten 85 procent fel zionist was en derhalve niet bereid zou zijn naar 

Suriname te vertrekken. Bovendien zou de controverse tussen zionisten en 

territorialisten na de vorming van de staat Israël in Suriname zelf voor veel 

onrust kunnen zorgen indien de kolonisatie doorgang vond.
163

 In april had de 

minister-president de problematiek van de zionistische weerstand al ter 

sprake gebracht in een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken. De 

gouverneur had laatsgenoemde derhalve verzocht een negatief standpunt ten 

opzichte van de voorgenomen kolonisatie te formuleren.
164

 Het is dan ook 

waarschijnlijk dat het zionistische aspect inderdaad een rol heeft gespeeld in 

de beslissing tot de opschorting van het Freeland-plan. Harde bewijzen voor 

deze bewering ontbreken echter. Wel is zeker dat de verschrikkingen van de 
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Holocaust het streven en handelen van de zionisten een zekere positieve 

lading had gegeven, ook voor de verschillende westerse regeringen. Het 

zionisme had zich een plaats verworven binnen het naoorlogse gedachtegoed. 

Wellicht dat sommige Nederlandse politici van mening waren dat het 

ongewenst was de zionisten tegen te werken door het Freeland-plan doorgang 

te laten vinden. 

 

3.4. Internationale onrust: de staat Israël 

De Freeland League wilde niet dat de indruk zou ontstaan dat ze 

buitenlandse steun gebruikte, “or is acting as ‘agents of U.S.A.’”. De basis van 

het vertrouwen dat de Staten in de organisatie hadden “lies in the fast that we 

are coming to them only as Jewish people, without any connections with big 

powers”.
165

 Toch zouden internationale ontwikkelingen een belangrijke 

overweging gaan vormen voor de Nederlandse en Surinaamse autoriteiten om 

hun twijfels te hebben bij de daadwerkelijke uitvoer van het plan. Met name 

de oprichting van de staat Israël was een belangrijke gebeurtenis die, met 

name in de ogen van de Freeland-leden, een doorslaggevende reden was 

geweest om het plan op de lange baan te schuiven en uiteindelijk in de 

prullenbak te doen verdwijnen. Freeland had, zoals reeds eerder beschreven, 

al langer te kampen met kritiek en tegenwerking van de zionistische beweging. 

Bovendien hing de op handen zijnde stichting van een joodse staat in 

Palestina als een zwaard van Damocles boven de kolonisatieplannen van de 

organisatie. Op 9 december 1947 verklaarde de Freeland League het VN-

besluit tot de oprichting van de staat te accepteren. Wel wilde zij, om het 

eigen bestaansrecht te blijven legitimeren, benadrukken dat de kans erg klein 

was dat deze staat alle Joden zou kunnen opnemen. Het bleef dus zinvol naar 

alternatieve oplossingen te blijven zoeken. Freeland realiseerde zich echter 

wel dat het belangrijk was om met name de Amerikaans-Joodse opinie over 

de territorialisten positief te houden. Goodman legde in een brief aan 
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Raptschinsky uit dat dit de reden was dat er in Suriname in eerste instantie 

voor beperkte kolonisatie was gekozen.
166

 

 Na de daadwerkelijke totstandkoming van de staat Israël bleken de 

zaken toch ernstiger dan Freeland had verwacht. Goodman typeerde de 

gebeurtenissen eind mei 1948 als “tragic events”. “[W]e may have to slow 

down a bit in our large-scale campaign until a few weeks later, when the 

situation in Palestine and the storm there has subsided a little.”
167

 

Tegelijkertijd waren het ook de internationale verhoudingen die binnen de 

Nederlandse en Surinaamse politieke kringen juist terughoudendheid deden 

ontstaan ten opzichte van een opschorting van het plan. Zo noemde minister 

Götzen deze eventuele stap in juni 1948 niet tactisch met het oog op de 

internationale belangstelling die was ontstaan voor het project. Afstel zou de 

fundamentele belangen van Suriname in gevaar kunnen brengen. In een 

bijlage van dezelfde brief werd echter het bezwaar genoemd dat er na de 

recente vorming van de staat Israël uiteindelijk vertegenwoordigingen in 

Suriname van dat land gevestigd zouden worden. Indien er dan ook een op 

territorialistische leest geschoeide kolonie tot stand zou zijn gekomen, zou dit 

voor onrust in Suriname kunnen zorgen.
168

 De internationale gebeurtenissen 

waren echter misschien ook slechts een geloofwaardige reden, waarin de 

afwijzing zou kunnen worden ingepakt. De echte redenen hoefden dan niet 

genoemd te worden, met het oog op reacties uit het buitenland. Op 6 juli 

schreef gouverneur De Niet aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen: 

“Het openlijk erkennen dat de Internationale toestand een stopzetting der 

onderhandelingen nodig maakt, dan wel ernstige overweging verdient zal 

zeker begrip ontmoeten.”
169

 

 Tegelijkertijd waren er echter ook politici die een positief effect zagen 

in de eventuele totstandkoming van de kolonie op de internationale 
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verwikkelingen van het moment. Het bestaan van alternatieve joodse kolonies 

op de wereld zou de Arabieren in Palestina immers enigszins gerust kunnen 

stellen.
170

 Desalniettemin werd uiteindelijk afgezien van het Suriname-plan. 

Dat andere redenen dan puur praktische ervoor zorgden dat het plan niet tot 

uitvoer kwam, blijkt onder andere uit het teleurgestelde commentaar van 

Logemann eind september 1948. Hij vond dat geen enkele andere redenen 

dan materiële het plan hadden moeten doen stoppen.
171

   

 In de jaren na de afwijzing probeerde de Freeland League allerlei 

tactieken uit om de betrokken politici alsnog te interesseren voor het 

Suriname-plan. Er werd met internationale beloften geschermd. Zo schreef 

Freeland begin 1950 aan de eerste minister-president van Suriname, J.C. De 

Miranda, dat de uitvoer van het project ook voor extra financiële steun voor 

het land zelf zou kunnen zorgen. “The international interest thus aroused 

because of the generosity and statesmanship shown by Surinam, could lead to 

international economic and financial aid for Surinam.” Ook zou Surinaamse 

steun de mogelijkheid vergroten “of obtaining the help offered now by the 

Technical Assistance under Point 4 of President Truman’s program, as well 

as the aid sought from the Economic Cooperation Association.”
172

 Dean 

Rusk, de politiek adviseur van Acheson, die de ontwerper was van het 

Marshallplan, was bovendien erg geïnteresseerd in het Suriname-project. Het 

argument dat er politieke moeilijkheden met de staat Israël zouden kunnen 

ontstaan was volgens Freeland anno 1950 niet meer relevant. De organisatie 

vormde geen zionistische concurrentie en Israël had al genoeg interne 

problemen.
173
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3.5. Fouten van de Freeland League 

Het mislukken van de totstandkoming van het Suriname-plan was ook te 

wijten aan overmatig optimisme en zelfoverschatting binnen de Freeland 

League. Behalve de grote onduidelijkheid die zij liet bestaan op financieel en 

cijfermatig gebied maakte de organisatie ook een aantal andere tactische 

fouten. Ondanks waarschuwingen van verschillende personen om zich wat 

bescheidener en terughoudender op te stellen, zag Freeland toezeggingen en 

zekerheden waar deze wellicht niet bestonden. Zelfs figuren, die positief 

stonden ten opzichte van het territorialisme, waren aanvankelijk niet 

onverdeeld enthousiast over het Suriname-project. Al begin jaren veertig had 

Raptschinsky contact met bevriende kolonisatiespecialisten. Dr. E.F. 

Verkade-Cartier van Dissel waarschuwde hem dat in het “hedendaagsche 

wereldstadium, iedere discussie en publicatie over dit onderwerp prematuur 

[was]”.
174

  

Prof. Dr. Ariëns Kappers schreef begin 1946 echter dat hij een 

kolonisatie in Guyana op beperkte schaal meer haalbaar achtte dan in 

Australië, Canada en Angola. Deze drie gebieden waren immers ook de 

revue gepasseerd als mogelijke vestigingsplaatsen.
175

 Een groot probleem was 

echter het uiteindelijk misplaatst gebleken optimisme van Freeland. Zelfs 

Raptschinsky had hier een aandeel in, terwijl juist hij degene was die de 

‘Executive’ in New York telkens beschuldigde van naïviteit en haar derhalve 

probeerde af te remmen. Logemann prees op 19 maart 1947 Raptschinsky’s 

idealisme. De historicus was echter volgens de schrijver zijn tijd vooruit. De 

toekomstbeelden van de Russische Nederlander konden echter pas iets 

opleveren “indien een wereldautoriteit zich ook verantwoordelijk stelt voor 

alle volken (mensengroepen als cultuurgroepen, niet individuen). Zo ver zijn 

wij nog niet.” De Freeland League moest dan ook volgens Logemann 

bescheiden zijn en zich gelukkig prijzen met wat reeds bereikt was. Het getal 

van 30.000 kolonisten, dat even tevoren in Paramaribo was bepaald, was 
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misschien geen oplossing, maar toch zeker de moeite waard om te blijven 

onderhandelen. De uitspraak die de Staten zouden gaan doen in juni 1947 

zou echter slechts een “beginsel uitspraak” zijn. Terughoudendheid was dan 

ook gewenst. Freeland moest zeker niet haar hand overspelen door de 

Nederlandse en Surinaamse regeringen al te brutaal tegemoet te treden. “Laat 

de League alles vermijden, wat de indruk zou kunnen maken, dat zij zich 

breed wil maken in andermans huis.”
176

 

Het viel ook anderen op, dat Freeland haar grootse ambities niet 

bepaald onder stoelen of banken schoof. Johanna Felhoen Kraal schreef na 

een bezoek aan het hoofdkantoor van de Freeland League in New York: 

 

“Het is voor mij een eigenaardige gewaarwording 

om het idealisme te zien waarmee de zaak hier 

bekeken wordt, ook wat betreft hetgeen reeds 

bereikt is. Als nuchtere en voorzichtige Hollander 

ben ik dan wat bang voor desillusies later. […] 

[Maar] inderdaad zonder idealisme is er geen 

pushing power en die gaat hier ongetwijfeld van 

uit.”
177

 

 

Felhoen Kraal typeerde zichzelf haast verontschuldigend als nuchtere 

Hollander, maar raakte met deze opmerking wel een van de kernen van de 

zaak: de Nederlandse en Surinaamse regeringen bestonden ook uit nuchtere 

Hollanders, die over het algemeen niet bepaald gediend waren van het in hun 

ogen opdringerige gedrag van de Freeland League. De jeugdafdeling van 

Freeland ging zelfs over tot het plechtig omschrijven van “the first instance in 

modern history of a representative government actually inviting Jewish mass 
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settlement”.
178

 Ook Steinberg zelf schreef begin augustus 1947 dat wat 

Freeland betreft de eerste fase van de onderhandelingen met de bepaling van 

het aantal van 30.000 kolonisten was afgerond; de tweede fase kon nu 

beginnen. Het definitieve karakter van deze formuleringen deed de 

betrokken politici waarschijnlijk gruwen. 

 In februari 1948 wilde Van Leeuwen het proces een beetje versnellen 

en dus deed hij in een Freeland-vergadering het voorstel om inmiddels 

Roemeense en Poolse consuls officieel te gaan wijzen op de in gang gezette 

voorbereidingen voor joden om te kunnen emigreren naar Suriname.
179

 In de 

loop van 1948 bleek de algehele stemming rondom het plan echter 

behoorlijk verslechterd. Weliswaar had Freeland nog enige realiteitszin 

getoond door gedurende de periode ook de banden met Groot-Brittannië en 

Frankrijk enigszins warm te houden. In augustus 1947 publiceerde de 

organisatie een memorandum omtrent Brits Guyana.
180

 In de praktijk had ze 

echter al haar hoop gevestigd op Suriname. Er hing veel vanaf: “if […] efforts 

with the Dutch and surinamers should fail, then we might have to establish a 

new organization. We must do our utmost to save the Surinam colonization 

project, for if we fail our whole movement will here be discredited for a time 

–surely.”
181

 De Freeland League liet zich in de zomer, vlak voor de 

desastreuze Staten-beslissing, nog enigszins opbeuren door het rapport van 

Fisher. Goodman schreef aan Raptschinsky dat de ‘Executive’ door de 

positieve berichten een stuk optimistischer was geworden.  

 

“Naturally, we have to wait another month before 

we are convinced that Mr. Fisher’s estimate of the 

situation in Surinam is correct. To most of us Mr. 

Fisher seems a very realistic and down-to-earth sort 
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of man, and that is why we are putting such faith in 

his words and appraisal of the state of our affairs in 

Surinam.”
182

  

 

Fisher kreeg snel genoeg ongelijk en de Freeland League kon zichzelf niet 

langer voor de gek houden: op financieel en cijfermatig gebied was de 

organisatie tekort geschoten en door dit gebrek aan duidelijkheid en garanties 

was de interesse voor het plan langzaamaan overgewaaid. Zonder zekerheid 

over de steun van de beide regeringen kon Freeland vervolgens geen haalbaar 

plan meer opstellen, waarin de benodigde getalsgaranties alsnog konden 

worden opgenomen.  

 Een ander probleem dan overmoed werd gevormd door de interne 

onenigheden die bestonden binnen de organisatie. Uit de briefwisselingen die 

Raptschinsky onderhield met verschillende leden van de ‘Executive’ blijkt dat 

eerstgenoemde vaak drastisch van mening verschilde met het bestuur. Op 14 

mei antwoordde Steinberg op een vermoedelijk boze brief van Raptschinsky  

dat “[w]e only wish that you should have the same confidence in us as we all 

have in you.” In augustus schreven Steinberg, Mendelsberg en Van Leeuwen, 

die op dat moment in de VS verbleef, opnieuw een overduidelijk kalmerend 

bedoelde brief aan de heethoofdige Raptschinsky. Deze was van mening dat 

de kolen in het vuur gehouden moesten worden bij Groot-Brittannië en 

Frankrijk om de  alternatieve kolonisatieplekken in Brits en Frans Guyana als 

opties open te houden. “As you know,” schreven de briefschrijvers vanuit 

New York, “we are a militant but not too large body, and –surrounded by 

foes- our strength comes therefore from our inner solidarity and moral 

discipline.”
183

 

 Het was niet alleen Raptschinsky die moeite had met de houding en 

de beslissingen van de ‘Executive’. Ook Henri van Leeuwen schreef in 

persoonlijke brieven aan zijn landgenoot dat hij regelmatig grote aversie 
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voelde tegen de persoon Steinberg. Van Leeuwen bleef echter wijzen op het 

belang van het gezamenlijke doel en maande Raptschinsky zich derhalve 

geduldig op te stellen.
184

 Na de opschorting bleven de meningsverschillen 

echter gewoon bestaan. Nu was het de Freeland League die boos reageerde 

op het alternatieve plan dat werd opgesteld door Van Leeuwen, Cohen en 

Raptschinsky. Raptschinsky toonde zich op zijn beurt weer zeer verongelijkt 

over de beschuldigingen die hem ten laste werden gelegd en dreigde, 

overigens niet voor de eerste keer, zich te distantiëren van Freeland.
185

 

 Behalve een naïef idealisme en interne strubbelingen droegen ook 

verschillende inschattingsfouten van de kant van de Freeland League bij aan 

het mislukken van het project. Zo werden de voorzichtige woorden van de 

kant van de Surinaamse autoriteiten te snel geïnterpreteerd als definitieve 

toezeggingen en besefte Freeland niet altijd even goed dat ook Nederland iets 

te zeggen had over de kwestie. Ook wanneer dit wel erkend werd, kon met 

name Steinberg zich niet voorstellen dat Nederland het plan om de een of 

andere reden niet zou willen laten doorgaan. De brief van de gouverneur, die 

op 21 juli 1947 het positieve besluit van de Staten berichtte, werd bovendien 

gelezen als een belofte dat zich hoe dan ook 30.000 joden zouden kunnen 

vestigen in Suriname. De zinsnede “in principle” uit de brief werd om 

begrijpelijke redenen over het hoofd gezien.
186

 

 Wat niet zo gemakkelijk kon worden genegeerd waren de extra 

voorwaarden die de gouverneur had gesteld in zijn brief. Deze behelsden een 

waarborging van de uiteindelijke beslissingsbevoegdheden van de Staten van 

Suriname wat betreft bijna alle relevante aspecten van het plan. Freeland wist 

niet goed hoe deze clausules te lezen. Logemann probeerde de organisatie via 
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Raptschinsky gerust te stellen. “Zo werkt nu eenmaal ‘de machine’ […] Laat 

men de zaak daarom in New York niet te tragisch nemen[.]”
187

 Logemanns 

adviezen werden door de Freeland League echter niet altijd evenzeer 

gewaardeerd. Zo raadde hij in augustus 1947 aan om in alle belangrijke 

beslissingen Nederlandse hoogwaardigheidbekleders te betrekken, want dit 

“geeft door het interne medeleven van de overheid een veel meer vertrouwd 

gevoel”. Deze woorden sneden wellicht hout, want de kans op succes was 

hoogstwaarschijnlijk een stuk groter geweest, indien de Nederlandse regering 

daadwerkelijk geld en tijd had geïnvesteerd in de ontwikkeling van het plan. 

Freeland vond de suggestie echter onzinnig en nam het Logemann bovendien 

kwalijk dat hij een dergelijk voorstel had gedaan in de Tweede Kamer. “This 

might become very dangerous to us in the future.”
188

 

 De Freeland League had haar eigen methoden, die zij het beste achtte 

om de gewenste doelen te bereiken. Zo regelde ze zeldzame auto-onderdelen 

voor M. de Groot, hoofd van het Departement van Sociale Zaken in 

Suriname.
189

 De kritiek van Raptschinsky bleef echter voortduren. 

Herhaaldelijk wees hij op de dringende mogelijkheid om de 

onderhandelingen met Groot-Brittannië en Frankwijk weer nieuw leven in te 

blazen om zo een wapen in de strijd om de kolonisatie in Suriname te 

creëren.
190

  

 De werkwijze van Freeland werd door lang niet iedereen in politieke 

kringen positief ontvangen. Jonkers schreef in een bijlage bij een brief van de 

minister van Overzeese Gebiedsdelen aan de minister van Buitenlandse 

Zaken, begin 1949: “De wijze waarop zij [de Freeland League] in Suriname 

getracht heeft haar plannen aannemelijk te maken, met name met flemen, 

beloven, schermen met grote dollarkapitalen, ompraten, dreigen, e.d. getuigt 

niet van een fijne mentaliteit.” Ook was Jonkers niet blij met het feit dat 
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Freeland met het Expert Rapport naar buiten was getreden; dat zou immers 

volgens afspraak vertrouwelijk blijven. De brief van gouverneur Brons van 4 

december 1947, die zoveel valse hoop had gewekt, was door de organisatie 

volgens Jonkers moedwillig verkeerd geïnterpreteerd: “Hoewel politiek te 

goed geschoold om niet beter te kunnen begrijpen, vat de League dit besluit 

blijkbaar op als een overeenkomst met haar aangegaan.”
191

 

 Niet alle politieke typeringen van Freeland waren zo negatief. De 

Chef Directie Administratieve Zaken van Buitenlandse Zaken C. Adriaanse, 

schreef op 27 februari 1948 aan de visadienst en op 7 mei in vergelijkbare 

bewoordingen aan de minister-president: “De Freeland League bestaat uit 

goedwillende mensen, die het echter aan practische kijk op de wereld 

ontbreekt. Over geldmiddelen van betekenis zou de Freeland League niet 

beschikken.” Op 19 maart schreef de chef aan de Nederlandse ambassade in 

Washington dat Freeland een beetje voorbarig was met haar berichtgeving 

over een definitieve overeenkomst “en dat ook hier de wens veelal de vader 

van de gedachte is.”
192

 Het betrof dus een naïef clubje, dat de zaken niet op 

waarde wist te schatten, maar weinig geld en dus ook weinig invloed had. 

Tegenover zijn BZ-collega De Kanter was Adriaanse echter een stuk minder 

mild. In januari 1948 noemde hij niet alleen het communistische gevaar dat 

hem zorgen baarde (zie ‘Het communistische gevaar & de Indonesische 

kwestie’), maar twijfelde hij ook aan de beweegredenen van Freeland. “Zoals 

je bekend, ‘smell ik a rat’, ik kan mij n.l. niet onttrekken aan het denkbeeld 

dat de League een commerciële opzet is, en dat zij daarom steeds praat over 

Oost-Joden, nog gevestigd in hun land van geboorte, en helemaal niet spreekt 

over hulp bij de oplossing van het D.P.-vraagstuk.”
193

 Dit bezwaar wees echter 

op gebrek aan kennis bij Adriaanse. Freeland verklaarde immers vanaf het 

begin dat de kolonisatie een zakelijke onderneming diende te zijn. Bovendien 
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claimde zij weliswaar een bijdrage te leveren aan de oplossing van het 

probleem van de Europese ontheemden, maar ze maakte er nooit een 

geheim van exclusief voor het lot van joodse ontheemden te ijveren. 

 Desalniettemin waren ook de opdringerige en overenthousiaste 

houding van de organisatie, haar relatieve onbekendheid, de interne 

onenigheden die haar teisterden en een aantal tactische fouten er debet aan 

dat het Suriname-plan uiteindelijk geen doorgang vond.  

 

3.6. Het communistische gevaar & de Indonesische kwestie 

Er was nog een ander politiek bezwaar dat de mening van de Nederlandse en 

Surinaamse beslissingsbevoegden beïnvloedde: de angst voor het 

communistische gevaar uit het oosten. Deze vrees werd in de documenten 

met enige regelmaat genoemd. De toekomstige joodse kolonisten zouden 

immers vrijwel zonder uitzondering afkomstig zijn uit Oost-Europa, dat in de 

voorgaande jaren steeds verder verwijderd was geraakt van het westen. Er was 

zo langzamerhand een groeiende paranoia ontstaan over de mogelijke 

communistische sentimenten van mensen afkomstig van achter het Ijzeren 

Gordijn. Op 11 september 1947 schreef een onbekende medewerker van 

Buitenlandse Zaken dan ook dat het wellicht beter zou zijn alleen Joden die 

als vluchteling of DP geregistreerd stonden toe te laten. Het ging immers wel 

om “Oost-Joden –een in het algemeen als weinig handelbaar bekend staand 

ras[.]”
194

 Op 26 januari 1948 schreef Adriaanse, chef van de afdeling 

administratieve zaken aan BZ-medewerker De Kanter dat “aangenomen mag 

worden, dat van achter het Gordijn slechts losgelaten zullen worden, 

personen, die men terwille wil zijn[.]”
195

 Ook secretaris-generaal van het 

ministerie van Overzeese Gebiedsdelen Kiveron wilde graag andere DP’s bij 

het project betrekken aangezien  

 

                                                
194

 Intern bericht BZ (11-09-1947), ABZ, 1945-1954, inv. nr. 12015. 
195

 Chef DAZ (BZ) C. Adriaanse aan P.J. De Kanter (BZ) (26-01-1948), ABZ, 1945-1954, 

inv. nr. 12015. 



94 

“in het algemeen slechts zij, die genade vinden in 

de ogen der Sowjets, vergunning krijgen het land 

hunner vestiging te verlaten, lijkt het gevaar niet 

denkbeeldig, dat de beraamde nederzetting in 

Suriname een sterke communistische inslag zou 

krijgen.”
196

    

 

Rondom de stichting van de staat Israël leek het allemaal een beetje te veel te 

worden. Götzen schreef op 5 mei aan de gouverneur dat het vanwege “het 

huidige wereldgebeuren”, dat hij als samenvattende zinsnede gebruikte voor 

de ontwikkelingen in zowel Palestina als Oost-Europa, niet erg verantwoord 

leek “de vestiging van een groot aantal (Oost-Europese) Joden in 

groepsverband te bevorderen.” Dit bezwaar werd nog eens herhaald in een 

bijlage van een brief van minister-president Drees aan de Freeland League, in 

november 1948, een aantal maanden na de afwijzing van het plan.
197

 

 In een schrijven van Götzen aan de gouverneur, gedateerd op 22 juni 

1948, benadrukte hij zijn eerdergenoemde overtuiging dat de selectie van de 

kolonisten bijzonder zorgvuldig moest geschieden. Deze moest enkel mensen 

betreffen uit UNRA-kampen en “landen bewesten het IJzeren gordijn, 

omtrent wier antecedenten en gezindheid voldoende betrouwbare gegevens 

beschikbaar zijn”. Sinds de goedkeuring van het plan eind juni 1947 was er 

op mondiaal niveau veel veranderd. Het project had veel van haar 

aantrekkelijkheid verloren door de groeiende tegenstelling tussen Oost en 

West. Er bestond het gevaar dat “ongewenste elementen door de 

onvermijdelijk zeer ruime mazen der controle zullen glippen”. Van Leeuwen 

had volgens Götzen te kennen gegeven dat de Freeland League alle begrip 

had voor dit bezwaar en daarom stelde de minister voor om ook niet-Joodse 
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DP’s toe te laten tot de kolonie. De IRO zou een dergelijk initiatief 

bovendien toejuichen.
198

  

 De Freeland League kon echter onder geen voorwaarde akkoord 

gaan met een niet strikt joodse kolonisatie. Dit bezwaar droeg wellicht bij aan 

de uiteindelijk negatieve Nederlandse en Surinaamse houding ten opzichte 

van het plan. Zeker is dat het communistische gevaar door de autoriteiten als 

officieel argument werd aangedragen om zich tegen het project uit te spreken. 

In hoeverre deze overweging ook daadwerkelijk doorvoeld werd door de 

betrokken figuren is moeilijk na te gaan; dit te achterhalen zou in ieder geval 

verdergaand onderzoek vergen.  

 Het kwam in de relevante stukken niet bijzonder vaak ter sprake, 

maar desondanks is het ten slotte aannemelijk te geloven dat de 

ontwikkelingen die plaats hadden in Nederlands-Indië, eveneens een rol 

speelden in de Nederlandse opstelling ten opzichte van het Freeland-plan. De 

Nederlandse politiek had immers haar handen vol aan de Indonesische 

kwestie, met een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring en twee politionele 

acties. De betrokken ministers van Buitenlandse Zaken en Overzeese 

Gebiedsdelen en de minister-president hadden wel dringender zaken aan hun 

hoofd dan een ambitieus plan van een kleine, Joods-Amerikaanse organisatie. 

Niet voor niets schreef Logemann, die door de Freeland League als vriend 

van haar project werd beschouwd, begin 1948 in een van zijn brieven aan 

Raptschinsky –deze had een alternatief plan voor joodse kolonisatie in Nieuw 

Guinea-: “Thans over [Nieuw] Guinea beginnen zou m.i. de indonesische 

kwestie op ongelukkige wijze compliceren. Ik kan daar niet aan meedoen.”
199

  

  Tegelijkertijd kon een onjuiste behandeling van de Freeland-affaire 

ook haar weerslag hebben op de Indonesische problematiek. Zo ontving 

minister van Buitenlandse Zaken Dirk Stikker begin januari 1949, bijna vier 

maanden na de opschorting, een codetelegram van de ambassadeur in 

Washington Van Kleffens, die schreef dat Freeland van gouverneur Huender 

bericht had gekregen dat het plan van de baan was. 
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“Dit heeft in invloedrijke Joodse kringen alhier 

ontsteltenis en verontwaardiging te weeg gebracht, 

omdat [gouverneur] Brons medio 1947 in een 

aanmoedigende brief verwachtingen had gewekt. 

De groep overweegt nu om een rumoer tegen ons te 

ontketenen met een ongunstige weerslag op de 

Indonesische kwestie. Ik moge adviseren om de 

hier te lande zeer machtige Joden op het ogenblik, 

indien enigszins mogelijk, niet onnodig tegen ons in 

het harnas te jagen.”
200

 

 

Dit dringende advies werd echter niet opgevolgd; het standpunt van de 

Nederlandse en Surinaamse regeringen bleef voorgoed ongewijzigd, ondanks 

de moeite die de Freeland League zich getroostte om de betrokken politieke 

figuren van gedachten te doen veranderen. 
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4. Conclusie 

Het Suriname-plan verdween voorgoed van tafel en de Freeland League zou 

nooit meer een gelijksoortig project naar voren weten te brengen. De 

betrokken politieke instanties hadden, niet geheel onterecht, weinig 

vertrouwen in de financiële capaciteiten van de organisatie. Freeland zelf kon 

op haar beurt ook niet hard maken dat zij over voldoende liquide middelen 

beschikte om het kolonisatieplan te realiseren. Bovendien schoof de 

organisatie niet onder stoelen of banken dat zij de kolonisatie groots wenste 

aan te pakken. Schoorvoetend was ze akkoord gegaan met het Surinaamse 

voorstel om aanvankelijk te beginnen met 30.000 kolonisten, maar Freeland 

had overduidelijk grotere plannen en wilde uiteindelijk een kolonie met meer 

dan 100.000 joodse immigranten tot stand brengen. De 200.000 Surinamers, 

waarvan een groot deel op het punt stond om stemrecht te verwerven, zagen 

een dergelijk getal ongetwijfeld als een grote bedreiging. De meningen in 

Suriname liepen weliswaar uiteen -het gebied had dringend behoefte aan 

bevolkingsaanwas-, maar grote delen van de Surinaamse politiek een 

maatschappij zagen de komst van een groot aantal Oost-Europese, blanke 

Joden met vrees en beven tegemoet. Met name de creoolse meerderheid, die 

in korte tijd behoorlijk wat politieke macht had weten te verkrijgen, zat niet te 

wachten op een nieuwe, blanke en welvarende minderheid. Zowel in de 

Staten als in de Surinaamse pers werden deze bezwaren regelmatig genoemd.  

 Het financiële bezwaar werd in de officiële correspondentie door de 

verschillende politici herhaaldelijk genoemd, evenals de grimmige 

tegenstelling tussen territorialisten en zionisten. Dat de zionistische beweging 

effectieve druk uitoefende op de Nederlandse en Surinaamse regeringen 

blijkt niet erg sterk uit de voor dit onderzoek bestudeerde archieven, maar dat 

de zionisten een rol hebben gespeeld is zeer aannemelijk. De Freeland 

League was er in ieder geval van overtuigd dat haar ideologische opponenten 

wel degelijk een belangrijk aandeel hadden in de uiteindelijke negatieve 

houding van de betrokken politieke instanties. Deze aanname bevat een 

zekere geloofwaardigheid, zeker met het oog op de naoorlogse houding van 
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veel westerse politici ten opzichte van de zionisten. De Wereld Zionisten 

Organisatie was op dat moment nog steeds voor velen de vertegenwoordiger 

van de ‘joodse zaak’ en na de verschrikkingen van de Shoah kregen de 

zionistische doelstellingen plots een extra dimensie. Wellicht dat ook de 

Nederlandse politici het streven van de zionisten niet in de weg wilde staan 

door in zee te gaan met een kleine territorialistische organisatie die door de 

zionisten zelf als schadelijke vijand werd gezien. De Nederlandse en 

Surinaamse politici hadden zich bovendien aanvankelijk toch al niet 

onverdeeld enthousiast getoond over de voorgenomen kolonisatie. Met name 

het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Overzeese 

Gebiedsdelen zaten immers tot hun nek in de Indonesische kwestie. De angst 

dat de Nederlandse regering, door het plan resoluut af te wijzen, invloedrijke 

Amerikaanse Joden tegen zich in het harnas zou jagen, speelde wel een rol, 

maar bleek niet zwaarwegend genoeg om het Freeland-plan daadwerkelijk te 

doen materialiseren. 

 De internationale context was in dit verband wellicht van 

doorslaggevende betekenis. De totstandkoming van de staat Israël maakte 

Nederland en Suriname minder happig op een eigen joodse kolonie, 

aangezien zij geen interne en externe spanningen wilden creëren door de 

vestiging van een concurrent voor de nieuwe joodse staat binnen de 

Surinaamse grenzen. Tegelijkertijd groeide de angst voor de communistische 

Sovjet-Unie; Joden afkomstig uit Oost-Europa werden dan ook argwanend 

bekeken.  

 De Freeland League kon zoals gezegd geen solide budget tonen, wat 

er in grote mate voor zorgde dat de interesse van de Nederlandse en 

Surinaamse regeringen voor het plan verslapte. Het falen van het Freeland-

project is daarbij ook aan inhoudelijke problemen bij de New Yorkse 

organisatie zelf te wijten. Behalve met beperkte middelen, waardoor weinig 

garanties konden worden gegeven aan de Nederlandse en Surinaamse 

autoriteiten, had de Freeland League te kampen met interne onenigheden. 

Bovendien stelde het bestuur zich veelvuldig te agressief en ambitieus op, wat 

niet in de smaak viel bij de vaak nuchtere Hollandse politici.  
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Al met al was de timing van het Freeland-project slecht. Nederland en 

Suriname bevonden zich in een transitieperiode wat betreft hun staatkundige 

verhouding. In korte tijd verschoof het zwaartepunt van de macht in 

Suriname van de Nederlandse regering en het Surinaamse gouvernement 

naar de Surinaamse elite. Dit maakte de politieke situatie een stuk 

onoverzichtelijker en door de op handen zijnde instelling van het algemeen 

kiesrecht werd de mening van het volk plots veel belangrijker. In hun strijd 

voor zelfbeschikking hadden de Surinamers geen behoefte aan een grote 

groep blanke, Europese immigranten. Bovendien was Nederland berooid uit 

de Tweede Wereldoorlog gekomen en had het in het kader van de 

wederopbouw andere prioriteiten dan het stichten van een joodse kolonie op 

haar grondgebied. Tegelijkertijd was de stemming die in Nederland heerste 

en de daarmee gepaard gaande wederopbouwgedachte wellicht juist erg 

geschikt geweest om een hoofdzakelijk agrarisch plan zoals dat van de joodse 

kolonisatie in Suriname ten uitvoer te brengen. Industriële en agrarische 

schaalvergroting en het vergroten van de afzetmarkt in de overzeese 

gebiedsdelen was immers vlak na de oorlog een trend in de voormalige 

koloniale naties. Dat het Freeland-plan geen echte voet aan de grond wist te 

krijgen is dan ook hoofdzakelijk te wijten aan een scala aan andere factoren 

die in het voorafgaande enigszins beknopt uiteen zijn gezet.     

Met dit onderzoek is getracht een begin te maken met de 

reconstructie van een relatief onbekend stukje Nederlandse geschiedenis. 

Zoals gezegd gaat het hier dus om een begin.
201

 Veel aspecten, die in deze 

scriptie kort naar voren zijn gebracht, verdienen in een toekomstig onderzoek 

verdere uitdieping. Te denken valt hierbij aan de precieze invloed van de 

zionistische beweging op de Nederlandse besluitvorming in de tweede helft 

van de jaren veertig. Het huidige onderzoek kan wat dit betreft grotendeels 

slechts dienen als voedingsbodem voor speculaties en hypothesen. Ook de 
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 Op het moment van de afronding van deze thesis is Dhr. Alexander Heldring nog bezig 

met zijn proefschrift over de Freeland-plannen in Suriname. Het is waarschijnlijk dat zijn 

onderzoek meer inzicht kan bieden in het onderwerp en dat hij in zijn toekomstige publicatie 

wellicht een antwoord geeft op veel, zo niet alle van de in deze conclusie gestelde vragen voor 

toekomstig onderzoek.  
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alternatieve onderhandelingen, die de Freeland League voerde met de Britse 

en Franse regeringen zouden nader onder de loep genomen kunnen worden. 

De geschiedenis van de Freeland League zelf zou op zichzelf al voldoende 

stof kunnen opleveren voor een grootschaliger onderzoek, aangezien er 

behalve in de tweede helft van de jaren zestig geen enkele publicatie aan de 

organisatie is gewijd. Ook de hoofdpersonen van Freeland die een belangrijke 

rol speelden binnen het Suriname-plan verdienen zeker meer aandacht. Met 

name een biografisch onderzoek naar Boris Raptschinsky zou in Nederland 

veel kunnen opleveren. Er is immers al eerder een poging gedaan een 

dergelijk project van de grond te brengen. Interessant is ook de vraag wat er 

terecht is gekomen van het alternatieve plan voor een beperktere joodse 

kolonie in Suriname dat Raptschinsky samen met Van Leeuwen en Cohen 

probeerde op te zetten na de opschorting van het Freeland-plan. Ook zou 

een diepgravend personderzoek inzicht kunnen bieden in de receptie van het 

plan in de Surinaamse en Nederlandse maatschappijen. Dit zou waardevolle 

informatie kunnen opleveren, die het huidige onderzoek in een breder kader 

zou plaatsen. Ten slotte zou het de moeite waard zijn de bewegingen, die in 

deze scriptie als ‘alternatiefzionistisch’ geclassificeerd worden als onderdeel 

van een aparte denkstroming te onderzoeken. Dit zou een goede aanvulling 

kunnen vormen op de literatuur die reeds verschenen is over religieusjoods 

antizionisme. 

   Wat betreft het Freeland-plan in Suriname werd het boek al snel 

gesloten. De organisatie zou nooit meer met een dergelijk vergevorderd 

project komen. Andere serieuze alternatieven voor de joodse staat Israël 

kwamen na mei 1948 niet meer van de grond. Een maand na het besluit tot 

opschorting va het plan door de Staten van Suriname schreef Boris 

Raptschinsky aan zijn goede kennis Gorski: “[T]he time of the territorialism 

will come ‘after the war of Gog and Magog’[.] […] That will say after the 

Worldwar III between the East and the West.”
202

 Die tijd is inmiddels 

                                                
202

 UvA BC, ROS, ABR, inv. nr. 871. 
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aangebroken, maar de houdbaarheidsdatum van het territorialisme lijkt nu al 

lange tijd verstreken. 
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