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, verhoord te worden en de tweede maal om gearresteerd te worden. De
enquêtecommissie heeft de prins over de zo netelige King Kong-affaire met
"fluwelen handschoenen" aangepakt.

De Jong ontleende zijn King Kong-verhaal grotendeels aan de publika-
ties over "Arnhem" van de militaire amateur-historicus overste b. d.
Theodoor Boeree. In een liber amicorum van 1967 noemt hij Boeree zelfs
"ons aller leidsman". De Jong wist niet dat de Oranjeminnende en
gezagsgetrouwe overste al in 196 I twee dikke bundels King Kong-stukken
als "ongeschikt voor publikatie" had laten opbergen in het Krijgsgeschied-
kundig archief van de Generale Staf.

Boeree werkte samen met de Britse militaire historicus kapitein Archi-
bald Stainforth, wiens zoon Peter, glider-piloot, tot het bittere einde op de
Arnhemse brug had gevochten. In 1957 ontving Boeree van Stainforth sr.
een document waarvan hij totaal afknapte. De chef van King Kong-uitzen-
der kapitein Baker, de professioneel wantrouwige kolonel James Langley,
had een positiefbewijs geëist voor de betrouwbaarheid van King Kong die
hij zelf als een onbetrouwbaar avonturier beschouwde. Kolonel Langley
(zelfs de naam komt bij De Jong nergens voor) verklaarde dat King Kong
als koerier gebruikt werd "op uitdrukkelijk verzoek van de bevelhebber der
Nederlandse Strijdkrachten". De prins had aan Montgomery's Inlichtin-
gendienst laten weten "dat hij een Nederlander als koerier wenste en dat hij
de juiste man bij de hand had in de persoon van Lindemans, die al prachtig
werk had gedaan". Waarop de betrouwbaarheidsverklaring prompt af-
kwam.

De geschiedenis staat nooit stil. Na 1980 kwamen dossiers vol incrimi-
nerende en daarom geheim-gehouden King Kong-documenten (waaron-
der het bovenstaande) boven water dank zij de speurzin en de volharding
van W. H. Tiemens, auteur van Facetten van de Slag om Arnhem en van de
brochure Veertig jaar affaire King Kong, van de twee Haarlems Dagblad-
redacteuren Arthur Maandag en Jan de Roos, die geheime KK-dossiers aan
de klemgreep van de BVD ontwrongen, en van de freelance journalist Frans
Dekkers, die in 1986 in een Amerikaans militair archief het gedocumen-
teerde bewijs ontdekte dat KKaan de Abwehr de drie parachutage-zones had
verraden (De Jongs bewijs berustte op een mondelinge mededeling van
sn-chef Schreieder). In zijn boek King Kong (1986) vatte Frans Dekkers ten
slotte alle nieuwontdekte of na veel strijd losgekregen gegevens samen.

En wat deed's Rijks geschiedschrijver met deze rijke buit toen hij in zijn
deel 12, Epiloog (1988), de gelegenheid kreeg zijn versie van 1980 te
herzien? Hij vermeldt enkel het Haarlems Dagblad; de namen van de
amateur-historici zijn hem zelfs geen voetnoot waard. Verder beperkt hij
zich tot vage toespelingen op een komplot, uitgevoerd door "verscheidene
personen" op aanstichting van ongenoemden om King Kongs "overlijden
te verhaasten" door het toedienen van arsenicum bovenop de luminal.

Wat heeft de lezer aan dit schimmenspel in een mistbank?
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