
REACTIES EN RECENSIES

, beweert, dat de Engelandvaarder Lou Tas ook zijn handtekening heeft
teruggetrokken. Dat is nietwaar, dat is nietwaar. Ook Lou Tas heeft zijn poot
stijf gehouden. Verder heeft De Jong geen gesprek gehad met Gerbrandy,
zoals hij schrijft, maar met Van Kleffens, de minister van Buitenlandse
Zaken, een man waar hij zéér veel hoogachting voor had. Lou de Jong was
gevoelig voor de argumenten dat hij door mede-ondertekening van het
manifest de Nederlandse zaak geschaad had."

Waarom was hij daar plotseling gevoelig voor?
"Oh, dan heeft u nooit met Van Kleffens gepraat. Hij maakte je met zijn

argumenten volkomen sprakeloos. De man redeneerde op een koele,
volstrekt logische manier, zodat je dacht: ja, hij heeft gelij k hè."

Dus als u bij Van Kleffens was geroepen, had u ook uw handtekening terug-
getrokken.

"Oh nee, dat had ik niet gedaan. Ik had die handtekening gezet en die
stond er. Het goede van de resolutie was, vind ik nog steeds, dat het diende
om de ministerraad duidelijk te maken dat er andere stemmen waren dan
die voorstanders van de vrijwel machteloze Raad van Advies. Het hele
conflict in Londen draaide er eigenlijk om dat de koningin de rol van de
volksvertegenwoordiging overnam, toen deze wegviel. Dat was staatkun-
dig gezien niet eerlijk, want zij bleef onschendbaar, terwijl de ministers
verantwoordelijk waren. Als er een conflict kwam, had de minister maar
één keus: hij kon toegeven aan de koningin of aftreden. Ze kon haar zin
doordrijven door gewoon te weigeren haar handtekening te zetten onder
regeringsbesluiten. Dat is dan ook meer dan eens gebeurd."

Hoe keken jullie tegen De Jong aan, nadat hij zijn handtekening had terug-
getrokken?

"Ach, je zat per slot van rekening in een êquipe en de oorlog ging voort.
We werkten ons rot. De Jong had in die tijd zijn portie voor de radio en
deed ook nog de redactie van het blaadje De Vliegende Hollander, dat boven
Nederland werd uitgestrooid."

Wiessing reageerde weifel, volgens zijn boek.
"Ja, maar Wiessing is per slot van rekening het kind van de rekening

geworden. Hij werd ontslagen bij het Londense Vrij Nederland. Dat ontslag
was een rotstreek.

Jacques Gans werd plotseling in militaire dienst opgeroepen. Hij kwam
op een zondag bij ons aankloppen, we hadden op het platteland een caravan
staan: «Bob en Erie, kan ik bij jullie onderduiken?» Midden in het vrije
Engeland. «Ja, de marechaussee zit achter mijn broek. Ze willen me in de
Prinses Irene Brigade hebben en dat verdom ik» Hij is toen bij het
zogenaamde Pioneer Corps gegaan, waar de dienstweigeraars van alle naties
bij elkaar gebracht werden. Hij werd naar Egypte verscheept." ,

Den Doolaard schreef terzelfder tijd een uitvoerige recensie van het
negende deel in Nuc-Handelshlad (20 oktober 1979), waarin hij deze zaak
niet ter sprake bracht:
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