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oordeeld, had zich aan die straf onttrokken door tot het Franse Vreem-
delingenlegioen toe te treden, was in Frankrijk in de zomer van '40
gedeserteerd, was door de Duitsers opgesloten en was vrijgekomen op
voorwaarde dat hij V-Mann werd van de Abwehr. Veel bijzonders had
hij, voorzover bekend, als zodanig niet gepresteerd, maar wat de NSB'er
uit Rijssel hem vertelde, leek interessant. Hij nodigde Lindemans voor
een gesprek in Brussel uit en daar deelde Lindemans hem mee, aldus
Verloop in '46, 'dat hij voor de Engelse geheime dienst werkte'
(MI-9) en

'bevriend was met een der hoogste leiders van de Brigade Blanche van België. Hij
vroeg nu aan mij of ik in staat was, hem met de chef van de Duitse dienst in
contact te brengen ... Hij was dan genegen alles wat hem bekend was van de
Geallieerden aan de Duitsers mee te delen terwijl de prijs die hij daarvoor
verlangde, de vrijlating van zijn gearresteerde broer was.

. . . Hij toonde mij tevens nog een zeer groot aantal valse papieren, een grote
collectie rubberstempels, valse 'SD'-papieren, Marschbefehle, enzovoort. Ik voelde
ogenblikkelijk aan dat Lindemans een 'zware jongen' was die voor onze Diens/-
stelle van veel belang kon zijn.

Bij deze eerste ontmoeting met Lindemans dronk deze wel veel, waar hij
blijkbaar niet goed tegen kon. Hij werd druk, schoot uit zijn pistool een patroon
af op een reclameplaat aan de muur en raakte de kluts kwijt."

Korte tijd later, op 4 maart '44, vond in aanwezigheid van Verloop een
eerste gesprek plaats tussen Lindemans en het Brusselse hoofd van de
Abwehr, Giskes, die door enkele van zijn medewerkers was vergezeld.
Lindemans toonde weer al zijn papieren en stempels. Hij zei dat hij al
vóór de Duitse invasie van Nederland voor de Engelsen had gewerkt en
bood nu op de genoemde voorwaarde (die door Giskes werd geaccep-
teerd) aan, voor de Abwehr te gaan werken. Verloop herinnerde zich in
'46 dat Lindemans tijdens dat eerste gesprek al reeksen namen en illegale
adressen noemde 'en dat hij zelfs zo ver ging, met een der mensen, een
Belgische dame, [telefonisch] een afspraak te maken voor de volgende
dag'; hij 'gevoelde zich kennelijk 'de grote man' ... Wel vroeg hij aan
Giskes of deze hem in de gelegenheid kon stellen, enige tijd naar
Duitsland te gaan om aldaar te gaan jagen, daar zijn zenuwen in de war
waren, hetgeen Giskes hem beloofde."

Die jachtpartij werd uitgesteld, wèl werd Lindemans (zijn broer was
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