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, missie, de tragedie waardoor 54 geheime agenten van sos-Dutcn en
honderden anderen in Duitse handen vielen, uitsluitend toe aan "het falen
aan Engelse kant: verregaande incompetentie op basis van een gebrekkig en
bovendien slecht gehanteerd veiligheidssysteem". Inderdaad schonken de
officieren van SOE-Dutch er weinig of geen aandacht aan, dat in de
telegrammen van hun sabotage-agent Lauwers tegen eind maart '42 de
(trouwens al te simpele) veiligheidstekens opeens ontbraken. De twee
leidende officieren, Blizard en Bingham, namen gemakshalve aan dat hun
agent zenuwachtig geweest was en ze blunderden rustig verder.

De tragedie nam echter pas een onheilspellende omvang aan nadat
premier Gerbrandyen admiraal Furstner hun fiat hadden gegeven aan het al
te ambitieuze Britse Planfor Holland. De Britten gaven hun ontevredenheid
te kennen dat er begin '42 in bezet Nederland zelfs geen kern van
organisatie bestond, die na een invasie de achterwaartse verbindingen van
de Wehrmacht kon saboteren en afsnijden. Daarom ontwierp de militaire
chef van heel SOE, generaal Gubbins, een roekeloze figuur, in maart-april
'42 een gedetailleerd plan voor een geheim legertje van 1070 man, dat pas
bij de invasie zou optreden maar voordien door SOE-Dutch geleidelijk van
instructeurs, wapens en springstoffen zou worden voorzien.

Gubbins gafkolonel De Bruyne, de Nederlandse tegenspeler van SOE, te
kennen dat het plan verband hield met een "mogelijk zeer grote invasie van
West-Europa". Dit was pure misleiding, want zo'n invasie was, zeker voor
1942 en waarschijnlijk voor 1943, materieel onmogelijk. De totale
voorraad aan landingsvaartuigen was lente '42 nog slechts toereikend voor
één divisie. Daarom hield Churchill ook de boot af toen generaal Marshall
(op bevel van president Roosevelt, die door de benarde Stalin was
aangespoord) begin april' 42 in Londen met een plan voor een beperkte
invasie op kwam draven: het aan land zetten van 9 divisies in Normandië
om "een voet tussen de deur te krijgen" en tevens de Duitse druk op de
Sovj et- Unie te verlichten.

De Amerikanen zagen weldra de onuitvoerbaarheid in van dit plan,
waarvoor zij de bombastische naam Operation Sledgehammer ("Moker")
hadden bedacht. Wat dr. De Jong nu doet is het Plan for Holland
vastkoppelen aan Sledgehammer, dat nooit verder dan papier kwam. Dit is
zelfs chronologisch onjuist, want kolonel De Bruyne heeft getuigd dat
premier Gerbrandyen hij reeds in februari '42 kennismaakten met
kopstukken van SOE, op een lunch waarbij tussen sherry en koffie het Plan jor
Holland in beginsel op tafel kwam.

Ik ben eerder geneigd om het Plan for Holland te rangschikken binnen het
kader van de Britse campagne van de schijninvasie, die in 1942 op het
bezette vasteland zoveel bittere teleurstelling bracht, maar waarvan dr. De
Jong in dit verband met geen enkel woord gewaagt. De Britten, onmachtig
tot een werkelijke invasie tijdens 1942, brachten de vijand met succes in de
waan dat deze toch elk ogenblik plaats zou kunnen hebben, waardoor ze
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