
REACTIES EN RECENSIES

, Het is niet verbazingwekkend dat deze passage in het boek van De Jong
zoveel opzien baarde. De rijks-historicus weet altijd met meesterlijk gevoel
voor publiciteit bij het verschijnen van elk nieuw deel van zijn standaard-
werk ten minste één onthulling in de schijnwerpers te manoeuvreren en dat
was in dit geval de zaak- Van 't Sant.

Op zich zelf is deze episode niet van wereldomspannend belang, maar ze
werpt een nieuw licht op een van de vele nog onopgehelderde raadsels uit
de oorlog. Het is ook adembenemend om te lezen hoe carrières zijn
geruïneerd, hoe vijandschappen voor het leven ontstonden en hoe mensen
hun leven op het spel zetten louter als gevolg van het libido van een
Pruisische landedelman, wiens enige vaardigheid bestond uit buikspreken
(Hendrik had rond de eeuwwisseling lessen genomen bij het toenmalige
buikspreekfenomeen "Mr. Vox" uit Berlijn-Moabit: in familiekring trad
de hertog soms op onder de artiestennaam" Mr. VOX II").

Maar het belangwekkende aan de passage over François van 't Sant is toch
wel het plotselinge doorkijkje dat door De Jong wordt verschaft op nog
nooit eerder beschreven aspecten van de geschiedenis van het koninklijk
huis. Er zijn critici die De Jong hebben verweten uit een soort sensatiezucht
in het vorstelijk privéleven te hebben gewoeld. Maar juist de zaak-Van 't
Sant bewijst - zoals twintig jaar later de zaak-Oreet Hofmans dat deed -
hoezeer privé-leven en staatszaken bij vorstenhuizen met elkaar verweven
zijn. Staat dus enerzijds het belang van deze bijdrage van De Jong tot de
geschiedschrijving buiten kijf, toch is het opmerkelijk hoe juist bij deze
passage in De Jongs boek een groot aantal vraagtekens te plaatsen is. Nadat
de eerste opwinding was geluwd, viel in de eerste plaats op dat de bronnen
van de historicus tamelijk mager zijn. Hij noemt Van 't Sant, oud-premier
prof. mr. P. S. Gerbrandyen kranteberichten uit de jaren dertig over de
affaire. Maar Van 't Sant was duidelijk partij, Gerbrandy kon zijn kennis niet
anders dan uit de tweede hand hebben (hij hoorde pas in de oorlog van de
achtergronden van de zaak) en de kranteberichten geven alleen weer wat
over de zaak min of meer officieel naar buiten kwam. Dat betekent niet
alleen dat aan de betrouwbaarheid van dit relaas kan worden getwijfeld,
maar ook dat allerlei vragen onbeantwoord blijven. Waarom werd de
familie Van Vredenburch in de zaak betrokken als het hier eigenlijk alleen
ging om een van de vele ordinaire chantagepogingen waarvan Van 't Sant er
zoveel aan de hand had gehad in verband met prins Hendrik? Waarom nam
Van 't Sant of iemand uit de onmiddellijke omgeving van de koningin niet
op basis van geheimhouding de rechtstreeks betrokkenen in deze zaak in
vertrouwen over de ware achtergronden' Dat zou Van 't Sant veel ellende
hebben bespaard terwijl het toch niet hoefde te betekenen dat de details van
Hendriks privé-leven op straat kwamen te liggen.'

Arlman en Mulder bevestigden in hun onderzoek in grote lijnen het
betoog van De Jong. Hun studie werd in boekvorm uitgegeven,
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