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e Britse premier 
Churchill zag in 
september 1940 in 
dat de oorlog ver
loren zou zijn, ten
zij er steun van 
Amerikaanse zijde 
kwam. In Onze 
man in New York 
legt de Britse 

spionagehistoricus Henry Hemming uit hoe 
bet lukte om de VS in bet conflict te betrekken. 

Zijn boek gaat in feite over Bill Stephenson, 
de man die in opdracht van de Engelse geheime 
dienst MI6 de publieke opinie in de Verenigde 
Staten rijp moest maken voor militaire steun 
aan Europa. Daarvoor werd bet 'Sib Committee' 
ingezet, een afdeling van de geheime dienst die 
tot taak had 'sibs' oftewel 'geruchten' te ver
spreiden. Stephenson had een lange weg te 
gaan, want in mei 1940 was slechts 7 procent 
van de Amerikanen voor bet sturen van solda
ten naar Europa. De legendarische piloot Char
les Lindbergh - in 1927 was hij als eerste de 
Atlantische Oceaan overgevlogen - trok Ameri
ka door om dit isolationalistische stand punt te 
verkondigen. 

Onder dit gesternte begon Stephenson in 
London aan zijn missie. Hij was een vreemde 
snoeshaan. Geboren in bet Canadese Winnipeg 
vocht hij tijdens de Eerste W~reldoorlog aan 
Engelse zijde. Hij kwam als oorlogsheld thuis, 
begon een bedrijf en werd miljonair door met 
een rijke vrouw te trouwen en door de verkoop 
van radiotoestellen. Hij belegde zijn geld in 
aandelen en had daarom grote behoefte aan 

informatie over de landen waarin 'zijn' bedrij
ven actiefwaren. Door stom geluk en bravoure 
lukte bet hem om vlak voor bet uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog een voet tussen de 
deur te krijgen bij MI6. 

Charles Lindbergh was zijn tegenstrever. Hij 
was al een legendarische mediaster, maar 
. door de ontvoering van zijn eenjarige zoontje 
Charles, die uiteindelijkwerd vermoord, werd 

- hij een publiekslieveling. Dus toen Lindbergh 
op.antioorlogsbijeenkomsten b_egon te spre
ken, kon hij als vanzelf op veel bijv'al rekenen. 
Zelfs zo nu en dan een opmerking datde nazi's 
niet helemaal fout waren, werd hemvergeven. 
Amerika moest niet aan de oorlog gaan deel
nemen, vertelde hij in de ene speech na de 
andere. 

Vervalste documenten 
Alles draaide om de publieke opinie. De Ameri
kaanse president Roosevelt probeerde Chur
chill te helpen, maar kon zich niet alles permit
teren. Stephenson zette steeds weer andere 
stunts in gang om die hulp acceptabel te krij
gen. Zo zouden de nazi's de Boliviaanse rege
ring omver willen werpen, tot bet klapstuk van 
twee documenten die de Amerikaanse regering 

- had weten te bemachtigen waarin Hitler plan
nen ontvouwde om heel Zuid-Amerika in te 
lijven en alle godsdiensten te verbieden. De 
documenten waren vervalst, maar misten bun 
uitwerking niet. 

Angstwekkend actueel klinkt de beweging 
waarvan Lindbergh de mascotte was: America 
First - een slogan die al vanafhet einde van de 
19de eeuw populair was onder Republikeinen 
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in bun strijd tegen immigratie vanuit China, 
Ierland en andere landen. America First was 
zelfs in 1~16 de slogan geweest van de twee pre
sidentskandidaten (de Democraat Wilson werd 
herverkozen). Uiteindelijk gebruikte alleen de 
Ku Klux Klan deJueet nog, totdat Donald 
Trump hem weer populair maakte. 

Hoewel bun aandeel slonk, bleef een meer
derheid van de Amerikanen tegen bet sturen 
van troepen. Het verspreiden van nepnieuws 
nam nu hilarische vormen aan. Steeds belang
rijker werd de herkomst van weer een spectacu
lair verhaal. Alsof bet om zwart geld ging, -" 
werden verhalen van New York naar Londen 
verstuurd, vandaaruit naar een Zwitserse of 
Tsi,echische krant om vervolgens weer in New 
York geciteerd te kunnen worden, 'daarmee 
werd het vuile nieuws witgewassen'. Geen gek
kigheid werd geschuwd. Zo zou Lindberghs 
zoon helemaal niet dood zijn, maar werd hij 'in 
een nazischool in Oost-Pruisen klaargestoomd 
om de toekomstige Fuhrer te worden'. 

Geheime operatie 
Steeds hechter werd de samenwerking tussen 
de Amerikaanse en Britse veiligheidsdienst, 
waarbij interessante figuren als Ian Fleming (de 
bedenker van James Bond) en Roald Dahl een 
spionnenrol vervuiden. Het merendeel van wat 
spionnen doen is weliswaar spannend maar 
ook overbodig, wordt uit dit boek duidelijk. 

Lindbergh beging de kapitale fout door zich 
openlijk als antisemiet te presenteren. De 
America Firstbeweging zakte daardoor weg en 
er kwam steeds meer steun voor Roosevelts 
buitenlandpolitiek. Er liepen nog een paar 
geheime opera ties, maar toen op 7 december 
1941 de Japanse aanval op Pearl Harbor plaats
vond en bijna de hele Amerikaanse marine
vloot werd vernietigd, stood niets meer oor
logsdeelname in de weg. 

Geruchten zouden geen geruchten zijn als ze 
niet omgedraaid kunnen worden. Tot op de dag 
van vandaag zijn er mensen die geloven in de 
complottheorie dat Roosevelt al dagen voor bet 
Japanse bombardement· op Amerikaans grond
gebied daarvan op de hoogte was, maar dat hij 
niets deed om de deelname aan de oorlog in 
Europa iespectabel te maken. 

Bill Stephenson overleed in 1989 op 92-jarige 
leeftijd. Zijn dood was op zijn aanwijzing drie 
dagen onder de pet gehouden, zodat hij een 
rustige begrafenis kreeg. 
Hans Renders 
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Charles Lindbergh was 
inascotte van 'America 
First'. Hij verloor veel steun 
toen hij zich openlijk als 
antisemiet presenteerde. 
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