
DEEL lOA

, Dat prof. De Jong de affaire-King Kong alsnog tot klaarheid zou kunnen
brengen, lag niet in de lijn der verwachting. Maar we hadden niet behoeven
te verwachten, dat hij deze kwestie, die zo'n prominente plaats in onze
oorlogsgeschiedenis inneemt, met wat algemeenheden zou afdoen. Zulk
huiswerk verdient een dikke onvoldoende.'

A. den Doolaard, die het op enige punten oneens was met zijn
vroegere radio-collega, bleefDe Jong op dit thema kritiseren. Hij verweet
hem onder andere de voor prins Bernhard compromitterende feiten in
deel 12 te veronachtzamen. In teuc-Handelsblad (7 december 1988) schreef
Den Doolaard een kritiek onder de titel: 'King Kong blijft een schim in
een mistbank'.

, 'Op biografisch gebied is Nederland vergeleken met Engeland bepaald
achterlijk, zeker als het gaat om de levensbeschrijving van vorstelijke
personen. Een boek als de pas verschenen amoureuze biografie van Edward
VII, getiteld The King in Love, met een portret van koningin Alexandra
voorzien van het onderschrift "De veelvuldig bedrogen vrouw", zou in
Nederland onmogelijk zijn, hoewel sinds de instelling van de monarchie te
onzent koningin Beatrix de eerste vorstelijke vrouw is die de met dit
onderschrift verbonden perikelen niet heeft hoeven doorstaan. Het
koninklijk huisarchiefzit trouwens potdicht en de Nederlandse pers heeft
al te lang vrijwillig een muilkorf gedragen, opgesierd met een Oranje-
kokarde.

Dr. L. de Jong was de eerste publicist die dit roddelbevorderend taboe
verbrak. In deel 9 van zijn geschiedschrijving belichtte hij koningin
Wilhelmina's huwelijksproblemen en in deel lOA doorbrak hij een tweede
langdurige "conspiration de silence": kort vóór de slag om Arnhem had
prins Bernhard voor een missie door de linies heen een koerier aanbevolen
die zes weken later werd ontmaskerd als spion van de vijand. Om deze
blamage te bemantelen werd door "hogerhand" meer dan dertig jaar lang
elke connectie tussen prins en spion geloochend, totdat De Jong in I980 de
hem toen bekende feiten publiceerde.

De spion, aldus De Jong, was de toen 32-jarige automonteur Christiaan
Lindemans, wegens zijn buitengewone lichaamskracht bijgenaamd "King
Kong" (KK), een avonturier, losbol en vrouwenloper, die in Frankrijk voor
de Duitsers als chauffeur had gewerkt, maar tevens voor een ontsnappings-
lijn uit Nederland naar Spanje. Eind' 43 redde hij in Parijs het leven van de
Engelandvaarder Kas de Graaf en bracht hem naar de Pyreneeën.

Om het leven van zijn wegens pilotenhulp ter dood veroordeelde broer
te redden liep King Kong in maart '44 over naar de Duitse Abwehr
(contra-spionage), verried vele ondergrondse werkers, maar wist handig
zijn illegale contacten te behouden, en dit ook door zijn overtuigende
welsprekendheid: liegen en in de luren leggen gingen hem even glad af. Op


