
REACTIES EN RECENSIES

, verheerlijker van de NAVOen als verdediger door dik en dun van de
Amerikaanse agressie in Vietnam, heeft Lou de Jong de vermaardheid
gegeven van een anti-communist van het eerste uur. Lou de Jong die er prat
op gaat de eenvoudige zoon van een eenvoudig melkboer te zijn, maar die
in 1940 desondanks tijdig een plaatsje wist te vinden op de overvolle boot
naar Engeland, laat al geen jaren geen gelegenheid onbenut om zijn
anti -communisme bot te vieren.

Zijn relaties in het Londense milieu, waarin dubieuze politici, zich op de
naoorlogse periode voorbereidende ministers en geheime diensten de
boventoon voerden, zijn hem bij het thans verschenen boek kennelijk te pas
gekomen. Hij kreeg toegang tot de geheime archieven van de ministerraad,
hij mocht grasduinen in de archieven van het kabinet van de koningin en hij
kreeg zelfs de rapporten van de vooroorlogse binnenlandse veiligheids-
dienst. Tenminste voor zover dat in de kraam van de regering te pas kwam.
Alvorens de regering machtiging gaf om het boek te laten verschijnen is het
bovendien nog door talrijke personen en instanties gescreend. Onder de
talrijke "screeners", die Lou de Jong op een persconferentie noemde, waren
o.a. de hoofden van de secties krijgsgeschiedenis van de staven van
landmacht, marine en luchtmacht en ongenoemde "buitenstaanders aan
wier oordeel ik bijzonder veel waarde hecht". Het resultaat van dit alles is
een boek waarin in elk geval ten aanzien van de CPNvan een duidelijke
politieke vervalsing sprake is.

Wat Lou de Jong van de CPNweet te vertellen komt vrijwel allemaal uit
de koker van enkele renegaten of uit de rapporten van de BVD, die voor de
oorlog onder de naam Centrale Inlichtingen Dienst opereerde.

Uit mededelingen die Lou de Jong zelf op een persconferentie heeft
gedaan is gebleken dat de regering hem maar één mannetje van de CIDter
beschikking heeft gesteld.

Waarom maar één blijft een raadsel.
Of was het, omdat de meeste agenten van de geheime diensten na de

inval naar de Duitsers overliepen? Wie zal het zeggen.
Dat ene mannetje van Lou de Jong had zijn koffertje met rapporten in

zijn tuintje verstopt, de Duitsers hadden het merkwaardigerwijs met rust
gelaten en zo kon Lou de Jong zich twintigjaar na de oorlog aan het lezen
zetten.

Alle driestuiverromans van het anti-communisme zaten er in, ze vormen
nu de voornaamste "wetenschappelijke bron" voor de geschiedenis van Het
Koninkrijk derNederlanden in de Tweede Wereldoorlog.

En zo leest men dan nu bij Lou de Jong de bekende verhaaltjes over de
CPN,waarbij hij niet eens de moeite neemt deze op een wat origineler wijze
te presenteren maar domweg naar de versleten schablonen grijpt, waarmee
het CID-koffertje kennelijkrijkelijk gevuld was.

Als het eerste deel, dat de titel Voorspelmeekreeg, ook een voorproef is
van de negen delen die nog moeten volgen dan zal dit "levenswerk" van
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