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zoals in zo vele gevallen, ons ook hier tot voorbeeld kan strekken'. (Mii)
Hij doelde op de gewoonte om over misstappen in het persoonlijk leven
slechts te schrijven als alle betrokkenen waren overleden. Van Kleffens
ried de auteur aan ('niet alleen alsminister van Staat, maar ook gewoon als
mens') de uitweidingen over Van 't Sant in te korten of nog liever weg te
laten. Ze zouden het Oranjehuis schaden, stonden zijns inziens in geen
enkel verband met de geschiedenis van Nederland in de Tweede
Wereldoorlog en hoorden ook niet thuis in een geschiedboek. Bovendien
zou het incasseringsvermogen van koningin Juliana, zo kort na de
ontknoping van de 'Lockheed-affaire' rond prins Bernhard, wel eens
begrensd kunnen zijn. (xrii) De Beus uitte zich op soortgelijke wijze en
voegde er nog aan toe dat in het concept-manuscript een aantal feiten als
vaststaand werden vermeld, die, als men nauwkeurig leest, uitsluitend
berustten op mededelingen van Van 't Sant aan De Jong en die verder
allerminst bewezen konden worden geacht. Op grond van de door De
Jong gebruikte bronnen dacht De Beus te mogen aannemen dat Van 't
Sant misschien wel politiek betrouwbaar was geweest, maar dat diens
persoonlijke integriteit met recht ter discussie kon worden gesteld. (Mii)
Oud-minister-president P. J. S.de Jong stelde eveneens de betrouwbaar-
heid van Van 't Sant als getuige ter discussie. Hij zag de noodzaak om de
bijzondere positie van Van 't Sant in Londen toe te lichten, maar stelde
voor dit 'veel soberder' te doen door de kwestie van het buitenechtelijke
kind eruit te laten en alleen over de escapades van de prins te schrijven:

, 'Alles afwegend vind ik de schade aan de monarchie via de vader van het
staatshoofd - door de vermelding van dit kind groter dan de bijdrage aande
geschiedenisvan deze periode.' (Mii)

De Jong onderhield over de affaire contact met de hiervoor al enige malen
geciteerde diplomaat jhr. H. L. F. K van Vredenburch. Deze was een zoon
van de gezant in Brussel die in de jaren- 1920 een relatie met 'Elisabeth le
Roi' zou hebben onderhouden. In mei 1973 had de auteur reeds een
gesprek met Van Vredenburch jr. gehad, waarin beide heren het erover
eens werden dat het kind 'Henry' verwekt was door prins Hendrik.
Hieruit vloeide volgens Van Vredenburch jr. voort dat Van 't Sant de
familie had bedrogen en misleid, meineed en valsheid in geschrifte had
gepleegd en zich schuldig had gemaakt aan oplichting, c.q. afpersing. Hij
vroeg De Jong met klem: 'Welkewaarde kan men hechten aan de overige
ter zake afgelegde verklaringen van iemand die zich in één en dezelfde
zaak aan een aantal misdrijven schuldig maakt?' Bovendien vond Van
Vredenburch de redenen die Van 't Sant had om zijn lang volgehouden
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