
REACTIES EN RECENSIES

, hand op wist te leggen. Het rapport bevat de resultaten van het verhoor dat
Richard Christmann op 9 september 1946 werd afgenomen. Deze Christ-
mann, een officier van de Duitse contra-inlichtingendienst (Abwehr), stelde
de rapporten op, die de strekking van het verraad dat Lindemans pleegde,
bevatten. Twee dagen voor de aanvang van de luchtlandingen, beschikten
drie Duitse hoofdkwartieren in ons land over een rapport, waarin de
komende luchtlandingen vermeld werden. Volgens Christmann werden
op grond van dit bericht plaatselijke troepen in staat van paraatheid gebracht.

In dit licht gezien is het ook opmerkelijk, dat de hoogste chef van de ss in
ons land, Rauter, met grote hardnekkigheid op het hoofdkwartier van
veldmaarschalk Model in Oosterbeek waarschuwde voor luchtlandingen in
die omgeving. Toen hij geen gehoor vond, gaf hij zelf een bataljon van
onder zijn bevel staande ss'ers opdracht om een verdediging voor het
hoofdkwartier van de veldmaarschalk op te werpen. Het was dit bataljon,
dat de opmars van de Britten danig wist te ontregelen.

En wat was de aanleiding van het plotselinge munitietransport, dat op
16 september 1944 met inderhaast van Van Gelder in Ijmuiden gevorderde
vrachtwagens overdag (groot risico voor beschieting door jachtvliegtui-
gen!) moest worden uitgevoerd?

Wanneer werd het gemechaniseerde geschut, dat vanuit Duitsland in
Zevenaar arriveerde, gealarmeerd en gereed gemaakt voor vertrek naar
Arnhem?

Eén ding lijkt zeker, dat blijkt ook uit de verklaring van Christmann:
"Berlijn" hechtte geen geloof aan de berichten die een speciale koerier uit
Driebergen bracht. (Het zou de grote razernij kunnen verklaren, waarin
Hitler schijnt te zijn ontstoken, toen hem de eerste berichten over de
luchtlandingen bereikten). Er werden niet direct versterkingen gestuurd.
Maar dat wil mijns inziens nog niet a priori zeggen, dat het verraad van
Lindemans geen effect op het verloop van de strijd bij Arnhem (en elders)
heeft gehad. Er zijn tekenen, die op het tegendeel wijzen. Dus op dit punt is
een serieus aanvullend onderzoek, waarbij de data van diverse gebeurtenis-
sen nog eens kritisch onder de loep moeten worden genomen, onontbeer-
lijk.

4. De Jong zwijgt over de contacten die er voor 17 september 1944
tussen de staf van de prins en Lindemans zijn geweest. De Britse
inlichtingenofficier Baker was aan die staf toegevoegd en huisde in
hetzelfde hotel in BrusseL Van verschillende kanten worden die contacten
bevestigd, terwijlook Boeree tot de slotsom is gekomen, dat de Nederlan-
ders Lindemans aan Baker opdrongen om te gebruiken voor zijn missie in
ons land. Dat Lindemans zijn inlichtingen over de luchtlandingen op het
Nederlandse hoofdkwartier verzamelde, wordt d~ardoor veel aannemelij-
ker dan de bewering van De Jong, dat hij die "in geallieerde milieus"
verwierf. Maar ook hier laat De Jong alles bij het oude.

5. Wie heeft Lindemans naar de andere wereld geholpen? De Jong weet
eigenlijk alleen maar te melden, wie het niet gedaan heeft.
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