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, ging werken? Verloop verklaarde dat het verraad van Lindemans tot 267
arrestaties onder de verzetsmensen in Nederland, België en Frankrijk
leidde. Schreuders betwijfelt dit: "In het verzet werd met een methode
gewerkt, waarbij niemand zoveel namen kon weten."

Kritiek op De Jong's stelling dat Lindemans "Arnhem" toch heeft
verraden, kritiek op diens aanvechtbare maar desondanks boeiende hypo-
these, dat we blij moeten zijn dat de slag bij Arnhem werd verloren.
Opnieuw voedsel voor "de legende van King Kong" en voor een weleens
modieus aandoend schamperen op de eens onaantastbare en nu tot
"nationale zondebok" (aldus Brongers) verheven De Jong?'

In De Volkskrant (I I december 1980) kon de journalist Willem Kuipers
vaststellen dat het toneelstuk King Kong van Willem Frederik Hermans nu
kon worden opgevoerd; hetzij in een toneelzaal, hetzij in een uitzending
van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). De Jong, die zo'n vertoning
in 1972 op historische gronden had ontraden - Christiaan Lindemans zou
geen verraad hebben kunnen plegen, omdat hij de operatieplannen niet
kende - was immers nu van mening veranderd en moest dus de inhoud
van het stuk kunnen goedkeuren.

, 'De vraag is in hoeverre dit standpunt van De Jong ertoe heeft bijgedragen
dat King Kong- dat door Jan Venema een uitstekend stuk werd genoemd-
nooit op de beeldbuis verscheen. Het stuk lag ook gevoelig, doordat Prins
Bernhard en Freule Wttewaal van Stoetwegen er als personages in
voorkomen - en niet op hun voordeligst.

Ook de heren W. Polak, toen wethouder Kunstzaken van de gemeente
Amsterdam, en J. W. Rengelink, van de raad van beheer voor programma-
zaken van de NTS, bemoeiden zich blijkens het boek van Hermans met de
zaak. Omdat Hermans het stuk in opdracht van de gemeente Amsterdam
had geschreven (en daarvoor vijfduizend gulden honorarium kreeg) maar
datzelfde stuk ook de NTS had aangeboden (onder aanvaarding van een
voorschot van tweeduizend gulden).

In ieder geval is het standpunt van De Jong door zijn eigen onderzoek
achterhaald en kan dit een opvoering van King Kong niet meer in de weg
staan. Dat was ook het commentaar van Willem Frederik Hermans,
gisteravond vanuit Parijs: "Mijn stuk kan nu dus overalopgevoerd
worden," zei hij.'

De historicus Karel Margry, gespecialiseerd in de gevechtshandelingen in
Brabant, trachtte De Jong op dat onderdeel te corrigeren. In het Eindhovens
Dagblad (6 januari 198 I) schreef hij onder de kop 'Britse tanks voorkwa-
men in 1944 "Slag om Eindhoven"', dat de Amerikaanse parachutisten in
Brabant op hun weg naar Arnhem onmisbare hulp kregen van twee Britse
tankbataljons.
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