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Lady Di leeft nog - in Oranjewoud

Linda Udo verdiepte zich zeventien jaar lang in de dood van Lady Diana. Ze
ontdekte iets wat niemand nog weet: Lady Di leeft nog. Ze schreef er een boek
over.

In kort bestek concludeert Linda Udo uit Oranjewoud na uitgebreide bestudering van allerlei

materiaal dat de Britse prinses Diana niet is verongelukt in de Parijse tunnel, maar dat het een

ultiem uitgevoerde ontsnapping is geweest. Lady Di werd met haar vriend Dodi het land uit

gesmokkeld en leeft sindsdien onherkenbaar maar gelukkig op een schiereiland in Massachu-

setts.

„Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het ongeluk en de waas die er overheen lag. Ik was

die zondagochtend toen het gebeurde in de sportschool, ik zal het nooit vergeten. Iedereen

had het erover. Ik dacht: dit klopt niet! En ik vond het altijd zo knap hoe Peter R. de Vries puz-

zelstukjes kon samenvoegen. Toen ben ik gaan graven.”

Udo, die psychologie en communicatie studeerde, las in de loop der jaren de grofweg 35

boeken die over het leven van de prinses en haar tragische dood, dit weekeinde 17 jaar gele-

den, zijn verschenen. En het politierapport van 150 pagina's.

Het wemelde van de gekke dingen. De geheime dienst MI6 die toevallig in Parijs aanwezig

was, de politiefrequentie die eruit lag, de ambulance die er lang over deed, de tunnelcamera

die het niet deed. „De ambulance heeft stilgestaan bij Jardin des Plantes. Waarom? Nou, ik

heb alle puzzelstukjes aan elkaar gepuzzeld.”

Udo's conclusie is er eentje die wereldwijd niemand nog heeft getrokken. De dood van

Lady Di is geënsceneerd. Ze leeft nog. De ultieme verdwijntruc van Di en Dodi is gebaseerd op

de film Murder by Illusion uit 1986, waarin de dood van een maffiabaas in scène wordt gezet.

Udo vond een interview met de bekende stuntman John Stears, die ook acteerde in James

Bondfilms, en daarin vertelde hij verschillende malen te zijn benaderd „om iets soortgelijks in

scène te zetten”. Dodi was actief in de filmwereld. „Ze kenden elkaar.”

De Oranjewoudse heeft het ongeluk en de tocht naar het ziekenhuis op de seconde in haar

hoofd en in haar boek nagespeeld. „Er waren twee auto's met hetzelfde kenteken die vertrok-

ken bij het Ritz-hotel. In de een zaten Di en Dodi, chauffeur Henry Paul en een lijfwacht-ac-

teur. In de ander drie acteurs en de echte lijfwacht Trevor Rees-Jones.” De auto met de stunt-

mannen klapte tegen de tunnelwand, die met de prinses sloeg voor de tunnel rechtsaf richting

Jardin des Plantes. De prinses en haar Dodi werden door Henri Paul naar Saoedi-Arabië gevlo-

gen, kregen een complete metamorfose en wonen sindsdien in het Amerikaanse Cape Cod. Zij
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is nu 53 jaar.

Dit voert nogal ver.
„In het begin heb ik wel twijfels gehad. Ik ben de eerste die dit opschrijft. Dan moet je veel

uitleggen. Het enige dat ik lang niet kon plaatsen is waarom Trevor Rees-Jones zich hiervoor

heeft geleend. Hij raakte immers zwaargewond. Hij moet er veel geld voor hebben gekregen.

Dat is mijn enige verklaring.”

Het boek van Udo, haar eerste, ligt sinds deze week in duizend boekwinkels. Ze staat er dit

weekeinde mee op de UIT-markt in Amsterdam en in oktober op de Frankfurter Buchmesse.

De eerste dertig hoofdstukken zijn al in het Engels vertaald. „Mijn uitgever zegt dat het inter-

nationale potentie heeft.”

Het is vrij makkelijk om je voor gek te verklaren.
„Dat mag. Maar ik vind het belangrijk dat mensen nadenken over het feit dat de wereld

soms anders in elkaar zit. Ik heb alle feiten naast elkaar gelegd, heb gezocht naar alle bewijs-

voeringen en ben alleen uitgegaan van betrouwbare bronnen. Aan het einde van het boek

staat een code waarmee je op internet kunt inloggen. Daar is alles te vinden.”

Binnenkort zit je bij de BBC?
„Ik heb gebeld met RTL Late Night maar daar deden ze een beetje lacherig. Ze wilden dat

ik met nieuwe feiten kwam. Wat een vraag. Die heb ik niet. Ik trek alleen een andere conclu-

sie.” Udo hoopt stiekem dat de Engelse vertaling als een bom zal inslaan op Buckingham

Palace. Ze gniffelt en ziet in haar hoofd prins Charles al woedend door de paleisgangen ren-

nen, zwaaiend met het boek, boos dat het complot na zo veel jaren is uitgelekt. „Ik vind het

fijn dat jij er zo serieus mee omgaat”, zegt ze bij het weggaan.

Koninklijk Complot. Het mysterie rond de dood van prinses Diana. Door Linda Udo. Neder-

landse Auteurs Uitgeverij. 19,97 euro. www.langlevediana.nl


