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, waartoe Dr. De Jong op dit punt is gekomen, kan ik dan ook geheel tot de
mijne rnaken.

Van mijn visie, die ik hierboven heb weergegeven, heb ik Dr. De Jong in
kennis gesteld.'"

In Het Vrije Volk (25 oktober 1979) werden vraaggesprekken van het
journalistieke tweetal Geert-Jan Laan en Rien Robijns met de diplomaat
J. G. de Beus, met de oud-premiers W. Drees en P. J. S. de Jong en met de
auteur L. de Jong gepubliceerd. De twee meldden dat op de geschied-
schrijver druk was uitgeoefend om van publikatie af te zien.

, 'Hebben de oud-bewindslieden en diplomaten De Jong van zijn geschied-
schrijving af willen houden vanwege hun respect voor de door hen zo lang
en trouw gediende koningin Juliana, die ze drie jaar na de Lockheed-affaire
niet nog een nieuwe klap gunden door openbaring van de handelingen van
haar vader? Of waren ze van andere feiten op de hoogte, die het vermoeden
kunnen wettigen, dat De Jong ditmaal niet geheel in de roos heeft ge-
schoten?

"Ten dele uit respect," zo laat dr. J. G. de Beus (70), in de oorlogsjaren
particulier secretaris van premier Gerbrandyen laatstelijk ambassadeur in
Bonn, ons weten vanuit zijn flat in de Geneefse diplornatenwijk Grand
Sacconeux. "Maar verder vind ik dat wat De Jong aandraagt niks te maken
heeft met het onderwerp van zijn boek. De Londense regering had niks van
doen met dat feit uit het leven van prins Hendrik. Er is verder juridisch
bekeken geen enkel bewijs. De hele zaak drijft louter op de mededelingen
van Van 't Sant. Een andere getuige is er niet."

Dr. De Jong heeft het ook ontleend uit gesprekken met Gerbrandy?
De Beus: "Ik ben de laatste twee oorlogsjaren secretaris van Gerbrandy
geweest en heb hem de hele oorlog van nabij meegemaakt. Ik heb er nooit
iets van hem over gehoord. Bovendien kon Gerbrandy het dan ook alleen
van Van 't Sant als bron hebben. Ik heb het allemaal goed bestudeerd. Er is
geen snippertje bewijs. Niemand behalve Van 't Sant heeft die vrouw
Elizabeth Ie Roi ooit gezien. Ze moet in Riga geboren zijn, maar ge-
boorteaktes zijn nooit gevonden. Ze moet in Brussel gewoond hebben,
maar dat is nergens uit gebleken. Of het juist of onjuist is valt niet meer te
achterhalen. Dan is juridisch het bewijs er niet en dan zeg ik als jurist: zoiets
moet je niet publiceren. Alleen dat mondelinge gesprek tussen Van 't Sant
en De Jong is er geweest."

Maar dat was [unctioneel om een ander licht op Van 't Sant te werpen?
"Het wantrouwen tegen die man als vermeende verrader had ook
weggehaald kunnen worden zonder dat verhaal. Dat was trouwens in de
oorlog al duidelijk. In het begin van de jaren dertig is een commissie van
drie, ja, toen ook al, met de beste juristen van toen erin, tot de overtuiging
gekomen dat er geen bewijs was. Die mensen hebben toen 27 nog levende
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