
REACTIES EN RECENSIES

, 4 september '44 vocht hij mee bij de bevrijding van Antwerpen, en de
Belgische ondergrondse beval hem aan bij de Britse kapitein Baker, die
voor zijn pilotenhulporganisatie M(ilitary) I(ntelligence) 9 naar een koerier
zocht om dringende opdrachten over te brengen naar de Eindhovense
illegaliteit.

De voormalige kelner Kas de Graaf, in Engeland militair opgeleid en met
kapiteinsrang opgeklommen tot vertrouwdste adjudant van de prins, moet
in het bevrijde Brussel zijn levensredder Lindemans met argeloze vreugde
hebben verwelkomd, want, zoals De Jong schrijft, "op gezag van De Graaf
deed de prins weten dat men met Lindemans in zee kon gaan". Eenmaal
door de linies heen verried King Kong in het hoofdkwartier van de Abwehr
(waar men hem niet vertrouwde) alles wat hij te weten was gekomen van
Montgomery's veldtochtplan: doorstoot van het Britse tankleger via
Eindhoven richting Zuiderzee met ondersteuning van luchtlandingen bij
Arnhem.

Het Duitse opperbevel reageerde niet op deze alarm-melding en de
luchtlandingen kwamen als een volledige verrassing. Na zijn terugkeer
door de linies viel King Kong even onder Britse verdenking, maar "de
prins, door De Graaf voorgelicht, zei dat men niet hoefde te twijfelen aan
Lindemans' betrouwbaarheid."

Gedurende de maand oktober '44 maakte Lindemans in kapiteinsuni-
form plezierritjes naar Parijs, werkte korte tijd voor de Canadese Intelli-
gence, voerde voor de prins twee missies uit en werd op 28 oktober,
verraden door een collega-spion die in het frontgebied was betrapt, in het
prinselijk hoofdkwartier, kasteel Wittouck bij Brussel, gearresteerd.

Tijdens langdurige verhoren door Britten en Canadezen hield hij vol dat
hij "Arnhem" niet had verraden. Via diverse gevangenissen belandde hij,
lichamelijk afgetakeld, in de ziekenzaal van de cellenbarakken te Scheve-
ningen. Op 26 juli' 46 pleegde hij, kort voor zijn berechting, samen met een
verpleegster die verliefd op hem geworden was, zelfmoord door het
innemen van een overdosis luminal. "Zij bleef in leven, hij stierf" Aldus
besloot De Jong in 1980 zijn toen opzienbarend verslag.

De Jong schuift in zijn King Kong-verhaal telkens kapitein De Graaf naar
voren als een schild waarachter de in ijltempo tot luitenant-generaal
bevorderde militaire amateur prins Bernhard zich kon verschuilen. De Jong
is nooit onder dienst geweest en besefte blijkbaar niet dat een bevelhebber
altijd verantwoordelijk blijftvoor de fouten van zijn ondergeschikten.

De prins, die niet uitblonk door mensenkennis, had het trouwens met
deze adjudant slecht getroffen. In 1950 werd De Graaf, door de Parlemen-
taire Enquête Commissie verhoord over het Englandspiel, ontmaskerd als
pathologische leugenaar en mythomaan, wat niet belette dat deze zelfde
enquêtecommissie een jaar later als zoete koek De Graafs beëdigde
verklaring opat dat King Kong slechts tweemaal op het prinselijk hoofd-
kwartier was verschenen: eenmaal, en dat na de luchtlandingen, om
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