
GEHEIME DIENSTEN

schreef hij, 'betekent het neerlaten van wapens ... niet anders dan dat voor-
lopig voor een invasie een soort guerrillakrijg in de bezette landen in de
plaats moet treden' - 'een zelfmoordgevecht' noemde hij dat. 'Hier rust', zo
eindigde hij,

'een grote verantwoordelijkheid op de regering, welke verantwoordelijkheid
niet naar een Bureau Terugkeer kan worden verplaatst. Iser een vast [invasie]plan
voor zeer spoedige uitvoering gereed, dan staat de zaak anders. Aileen zal dan
voor de grootste voorzichtigheid moeten worden zorggedragen. Roekeloos
amateurisme in Nederland heeft al menig mensenleven gekost ... Gaame houd
ik mij er van overtuigd, dat u aan vorenstaande beschouwingen (welke door
mijn diepe zorg voor de goede zaak zijn ingegeven) aandacht zult willen geven.'

Gorbrandy gaf van Angerens brief niet aan de Bruyne door, wel vroeg hij
deze om nadere informatie. Hij kreeg te horen dat alles goed liep en sprak
vervolgens met van Angeren, aan wie hij, naar wij aannemen, duidelijk
maakte dat SOB in het geheel niet van plan was, voor een invasie 'een soort
guerrillakrijg' te ontketenen maar juist pas actie te gelasten nadat het tot die
invasie gekomen was. Van Angeren schreef toen op de doorslag van zijn
brief de volgende aantekening:

'Besproken met prof. Gerbrandy die kennelijk bij kolonel de Bruyne nader had
geïnformeerd. Ik zeg hem, dat als mijn opmerkingen misschienniet geheeljuist
zijn, dit een gevolg is van onvoldoende bekendheid bij ons, ministers. Blijf aan-
dringen op grote voorzichtigheid; zijn wij met ons draadloos contact met Neder-
land via Engelse zenders en ontvangers wel zeker met de ware broeders te doen
te hebben?' 1

Ware die laatste vraag aan SOB doorgegeven, dan zou SOB geantwoord
hebben: ja.

*

Gelijk eerder betoogd, kan het Plan for Holland niet losgemaakt worden van
'Sledgehammer. Door 'Sledgehammer' werd evenwel op 25 juli '42 (een maand
na de uitzending van Jambroes) een streep gehaald. Nadien werd de Gealli-
eerde invasie van Frans-N oord-Afrika met kracht in voorbereiding genomen.
Dat'Sledgehammer' vervallen was, werd, nemen wij aan, aan de leiding van

1A.v., p. 759.
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