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3. De Slag om Arnhem
De kranten besteedden tamelijk veel aandacht aan De Jongs beschrijving
en beoordeling van de Slag om Arnhem. De conclusie van De Jong dat het
verraad van operatieplannen 'Market Garden' niet de oorzaak was van hun
mislukking, werd door Jan de Roos in het Haarlems Dagblad (9 december
1980) aangestipt:

, 'De Nederlandse dubbelagent Chris Lindemans alias "King Kong" heeft op
15 september 1944 in Driebergen belangrijke informatie over Market
Garden, het grote dubbele offensief van de Geallieerden dat twee dagen
later onder meer bij Arnhem begon, verraden aan de Abwehr, de Duitse
contraspionage. De Britse nederlaag in de Slag om Arnhem is echter niet aan
dat verraad te wijten geweest. Tot deze opmerkelijke conclusie komt dr. L.
de Jong in het vandaag verschenen deel lOA van zijn seriewerk Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.

Al kort na de nederlaag van de Britten bij Arnhem deden in geallieerde
kringen geruchten de ronde dat de mislukking van de operatie vooral te
wijten zou zijn geweest aan verraad. Eind 1944 wist de Britse militaire
politie Lindemans, die van dit verraad werd verdacht, te arresteren. Hij heeft
het verraad van "Arnhem" echter altijd ontkend. Het proces tegen hem dat
kort na de oorlog zou plaatsvinden ging niet door omdat Lindemans
zelfmoord pleegde.

De Parlementaire Enquêtecommissie (PEC), die een onderzoek instelde
naar de kwestie-Lindernans, kwam na de oorlog tot de conclusie "dat
duidelijk vast is komen te staan dat Lindemans op 15 september 1944 bij de
Duitsers te Driebergen geen mededelingen heeft gedaan over het aanstaand
offensief van de Geallieerden op Arnhem". Ook prins Bernhard zei op 5
mei van dit jaar nog in een interview met de Nos-televisie ter gelegenheid
van de 35Ste verjaardag van de bevrijding van ons land, dat Lindemans
nooit Market Garden verraden kan hebben. Deze opvatting van de PEC (en
van de prins) wordt door dr. De Jong in het nieuwste deel van zijn
oorlogsserie weerlegd. Hij onderstreept daarbij overigens dat "Arnhem"
niet door het verraad van Lindemans verloren is, een opvatting die in brede
kring nog steeds heerst. De Jong toont namelijk aan dat de Duitse majoor
Kiesewetter, aan wie Lindemans op 15 september 1944 zijn mededelingen
over de ophanden zijnde operaties deed, diens mededelingen niet duidelijk
aan de Duitse autoriteiten doorgaf omdat hij Lindemans niet vertrouwde.
De mislukking van "Arnhem" moet volgens De Jong worden gezocht in
een aantal strategische en taktische fouten aan Geallieerde kant, overschat-
ting van de eigen moeilijkheden en onderschatting van de kracht van de
Duitsers, en aan tegenslagen en omstandigheden die niet of moeilijk te
voorzren waren.

Uit de bewaard gebleven documenten van Duitse kant blijkt, dat Market


