
REACTIES EN RECENSIES

, Duitse divisies bonden en dus aan het Oostfront onttrokken. Dit
geschiedde allereerst via alle BBc-uitzendingen. Henk van den Broek en ik
wisten als redacteuren van de zeemansgroep "De Brandaris", dat er wegens
zware verliezen toen volstrekt onvoldoende tonnage voor een invasie
beschikbaar was, zodat we na menige uitzending tegen elkaar zeiden: "Wat
hebben we weer moeten liegen."

Deze schijninvasie-campagne culmineerde, augustus' 42, in de grote raid
op Dieppe, waar het Britse opperbevel willens en wetens op één dag meer
dan 3000 commando's opofferde aan een militaire misleiding, waar de
vijand net zo intrapte als in het bij voorbaat tot mislukking gedoemde Plan
for Holland.

Op 7 juli '42, tien dagen nadat de voornaamste organisator, Jambroes, bij
zijn dropping met gedetailleerd plan plus de eerste containers met wapens
in Duitse handen gevallen was, seinde Rauter naar Himmler dat de Britten
"binnen afzienbare tijd", zij het niet tijdens de eerstvolgende 6 weken, een
aanval op Nederland zouden doen, een "poging tot opening van een
Tweede Front". Gebrek aan plaatsruimte belet mij hier verder in te gaan op
het misleidingsaspeet van het Plan for Hal/and, dat binnen het Englandspiel,
waarop het geënt werd, tot het merendeel van de arrestaties van agenten en
verzetslieden leidde.

Dr. De Jong verwerpt dit misleidingsaspect totaal en verklaart het hele
Englandspiel enkel uit Britse stommiteiten. Die zijn zeker voortdurend
begaan, maar ze vormen slechts een deel van de ingewikkelde waarheid.
Het is toch wel opmerkelijk dat een niet-militair, die slechts bij geruchte
van het PlanJor Hal/and gehoord had, minister vanjustitie Van Angeren, op
27 juli' 42 aan Gerbrandy schreef: "Bestaan er vaste plannen voor een
invasie op korte termijn? Zo ja, dan is er reden [...) aan het bewuste handelen
mee te werken. Zo neen, dan is er grond dit handelen onverwijld stop te
zetten. De risico's zijn dan veel te groot."

Deze aanmerkingen nemen niet weg dat ik menig hoofdstuk, in het
bijzonder die over onze koopvaardij en marine in oorlogstijd, met be-
wondering en volledige instemming heb gelezen.'

4. De affaire- Van 't Sant
Op de persconferentie van 12 oktober 1979 ter gelegenheid van het
verschijnen van het negende deel had De Jong de verklaring uitgedeeld
over de paragraaf 'Van 't Sant' uit hoofdstuk I I. De tekst ervan luidde:

, 'De in de paragraaf "Van 't Sant" beschreven feiten zijn mij sinds meer dan
twintigjaar bekend. Ik heb in 1968 tijdens het schrijven van deel I van mijn
werk, "Voorspel", dat o.m. over de jaren '30 handelt, besloten, deze feiten
in deel ç, "Londen", te vermelden aangezien zij pas tijdens de oorlogsjaren
met name in het Londense milieu maar ook in bezet Nederland gevolgen
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