
REACTIES EN RECENSIES

, De Jong zegt in eenjuridisch onhandige formulering dat er geen enkel
gegeven is waaruit blijkt dat de prins iets met die dubbele vergiftiging te
maken heeft gehad. Dit pal na zijn juridisch even naïeve als onbedoeld
incriminerende vermelding, dat Lindemans tijdens zijn proces (dat door
zijn dood verviel) ook de prins in opspraak kon hebben gebracht.

Inderdaad. Tussen deze twee avonturiers, zo verschillend van afkomst en
milieu, maar allebei moedig en roekeloos, grillig, goedhartig en onbe-
dachtzaam, was na King Kongs terugkeer uit Eindhoven een echt manne-
lijke vriendschap ontstaan. In zijn versie van 1980 schrijft De Jong over die
periode: "Verscheidene malen kwam hij (KK) daar (in het prinselijk
hoofdkwartier) op bezoek, hij werd ook aan de prins voorgesteld en kreeg
er soms te eten." In het licht van wat we nu weten, zou deze zin beter
kunnen luiden: "Hij liep het hoofdkwartier waar hij nu kind aan huis was
een maand lang in en uit, ging met de prins zeer amicaal om en voerde aan
tafel het hoogste woord." Getuigen hiervoor: overste Boeree, ir. Th. Tromp
en ir. Frits Philips.

Het komplot om King Kong om zeep te helpen was veel macaberder dan
De Jong aangeeft. In 1983 kwam Tiemens op het lumineuze idee om de
oude ambulanceregisters van de Haagse GGD uit te gaan pluizen en zijn
naspeuringen werden later door Frans Dekkers voltooid. Op de dag van
King Kongs dood, 18 juli 1946, vervoerde de GGD onder de naam
Lindemans eerst een fors gebouwd persoon, die na aflevering aan het
ziekenhuis Zuidwal spoorloos verdween. Even later arriveerde zuster
Onder de Linden, die samen met KK zelfmoord had willen plegen; haar
maag werd leeggepompt en zij herstelde.

Later op de middag reden drie bewakers en een ziekenbroeder de
werkelijke Lindemans in een oude Ford langs drie ziekenhuizen, waar men
weigerde de bewusteloze patiënt op te nemen. Toen in een vierde
ziekenhuis eindelijk zijn maag werd leeggepompt was het te laat; hij stierf
diezelfde avond. Van zijn overlijden werd pas vijf dagen later aangifte
gedaan, niet door de familie die het lijk niet meer had mogen zien, maar
door een employé van het Bureau Nationale Veiligheid. De directeur van
dit bureau was mr. L. Einthoven, vriend en bewonderaar van de prins.

Van dit alles bij De Jong geen spoor. Ten besluite twee citaten uit de
verbitterde brief, die de door en door royalistische overste Boeree samen
met zijn geheime King Kong-dossiers naar de Generale Staf stuurde,
zinsneden die veel verduidelijken en die men bij De Jong vergeefs zal
zoeken:

"Alles bijeen blijkt dat dit HQ (het hoofdkwartier van prins Bernhard)
zich met Lindemans heftig heeft gecompromitteerd en dat men de sluier
over alles heeft geworpen." En: "Uit eerbied voor de Prins ging de zaak in
de doofpot.'"

De Jong heeft in deel I 3 zijn mededeling over Kas de Graaf, adjudant van
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