
REACTIES EN RECENSIES

, rechters, ànders onvatbaar voor chicanes, waren vrijwel steeds bereid ze tot
inzet te maken van hun beslissing, het verzoek af te wijzen en invrijheid-
stelling van de verdachte te gelasten.

Ik meen dan, in dit verband, de Nederlandse magistratuur een goede
noot niet te mogen onthouden.

Op p. 538 v. [486 v.] wordt gerefereerd aan plannen, beraamd èn door
Mussert c.s. èn door de Duitse autoriteiten om te geraken tot een settlement
van Joden in enig, weinig bewoond, deel van Amerika of van Afrika:
Guyana, Madagascar.

Misschien had vermelding verdiend dat, in de laatste jaren vóór de
wereldoorlog, ook van Joodse zijde een dergelijk plan is gelanceerd.

Nieuw was dit overigens niet. Reeds vóór de eerste wereldoorlog, in
190 5, had zich een minderheid van de Zionistische wereldorganisatie
afgesplitst om - in de gedachte dat, onder het bewind van de Sultan, geen
uitzicht bestond op een Joodse staat in Palestina -, onder leiding van de
toen vermaarde Engelse schrijver Israel Zangwill, een eigen organisatie te
vormen, de Jewish Territorial Organisation, gezegd de ITO. Gestreefd werd
naar een territorium - wáár ook ter wereld zich de kans bood - op
autonome basis, voor die Joden die niet konden of wilden blijven in de
landen waar zij woonden. Deze ITO had ook in Nederland een aantal
aanhangers verworven. Maar ze is er, in de jaren vóór 1914, ondanks vele
onderhandelingen met vertegenwoordigers van koloniale mogendheden,
niet in geslaagd perspectieven te openen op enig acceptabel territorium; de
oorlog heeft haar activiteit lamgelegd; en na 1917 - het jaar van de
Balfour-declaratie - is zij, in het bewustzijn dat thàns in Palestina nu wèl
een mogelijkheid bestond, tot zelf-liquidatie overgegaan.

Doch nu kwam, een goede twintig jaar later, tegelijk doordat èn de
immigratie-kansen in Palestina alstoen ongunstig lagen èn doordat voor de
Duitse Joden een toevluchtsoord moest worden gevonden, weder een
territoriaal project op. Zulks in het brein van Daniël Wolf, een Nederlandse
Jood, woonachtig te Wassenaar, die zich ik weet niet op welke wijze een
machtig vermogen had verworven, en daarvan een deel wilde besteden aan
de bevordering van een Joods settlement, óók ergens in verre kontreien.

Veel aanhang heeft het plan niet gevonden. Maar van ènige betekenis
moet het toch zijn geweest, althans in zijn financiële portée. Want ik
herinner mij diverse bezoeken aan Wolf, zulks in gezelschap van Chaïm
Weizmann, die dan - echter tevergeefs - trachtte de geld-man daartoe te
belezen dat hij zijn fondsen beter kon voteren voor de Zionistische zaak.

Overigens heb ik, na 1939, van het plan- Wolf nooit meer gehoord, en ik
bezit ook geen documentatie. Maar misschien is de zaak eens nader uit te
zoeken. En, hoe dan ook, het docht mij wel de moeite waard te releveren
dat, gedurende de periode in het boek beschreven, óók van Joodse zijde
territoriale plannen zijn gelanceerd.

Tot de economische lotgevallen der réfugiés in Nederland - in het boek
behandeld op p. 524 v. [474 v.]- moge ik drieërlei bijdragen.
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