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, koningin Wilhelmina. Aan deze drie eigenschappen van het voormalige
Nederlandse staatshoofd valt echter juist op grond van vele door De Jong
zelf vermelde feiten ernstig te twijfelen.

De koningin vertrouwt haar man niet, is bang voor haar eigen reputatie
en voor het verlies van haar vermogen. Ze wenst te scheiden en moest
daarvan door ministers worden afgehouden. Zijn bron voor dit verhaal
vertelt De Jong niet, ook niet in de wetenschappelijke editie van zijn boek.
Maar was die wens van de koningin een teken van wij sheid>

Prins Hendrik had als prins-gemaal geen eigen toelage uit de staatskas.
Toen zijn familie na de Eerste Wereldoorlog de inkomsten uit haar positie
in het groothertogdom Mecklenburg had verloren, was Hendrik aangewe-
zen op zakgeld dat hij ontving van zijn vrouw. Dat zal wel niet veel geweest
zijn. De Jong vermeldt het bedrag niet. Was het wijs van Wilhelmina en
trouwens ook van de Nederlandse regeringen om de prins-gemaal te
dwingen in een positie van volstrekte financiële afhankelijkheid van zijn
vrouw, dus als een bedelaar aan het hof?

De prins ging lenen en schulden maken, werd gechanteerd en bedreigd,
en ook de koningin kreeg chantagebrieven. Daarop nam de koningin een
geheime agent in de arm, de Haagse hoofdcommissaris, die de gangen van
de prins moest nagaan en aan haar rapport uitbrengen. Bovendien moest hij
de chanteurs met geld het zwijgen zien op te leggen. Daarmee dacht
Wilhelmina waarschijnlijk twee vliegen in één klap te vangen: de
hoofdcommissaris die de schandalen zou moeten opsporen, aan het licht
brengen en eventueel aan de justitie zou moeten voorleggen, werd hiervan
afgehouden en de koningin kreeg greep op het particuliere leven van haar
gemaal. De gekwetste majesteit zoekt wraak en vernedert haar echtgenoot
nog meer. En zij schuwt zelfs niet het middel van omkopen van een
ambtenaar in functie. Wijs en integer?

Van 't Sant, die jarenlang spionagediensten verricht had voor de Engelse
Intelligence en ook op goede voet stond met de Duitse Abwehr-agenten in
Rotterdam en aan die activiteiten in brede kring een twijfelachtige reputatie
had overgehouden, ging in Den Haag op zeer grote voet leven en liet een
kapitale villa, Windekind geheten, een wel zeer symbolische naam voor de
aard van zijn activiteiten, tussen Den Haag en Scheveningen bouwen. De
Jong verklaart 't grote vermogen dat Van 't Sant in deze jaren vergaarde niet
uit zijn spionagewerkzaamheden voor Engeland, Duitsland en de Neder-
landse koningin, want daar zou hij niets aan verdiend hebben, dat zou hij
allemaal gedaan hebben uit vaderlandsliefde, plichtsbesef en aanhankelijk-
heid aan het huis van Oranje. Nee, Van 't Sant kwam door de uitbetalingen
die hij aan de chanteurs van prins Hendrik moest verrichten, in contact met
het bankiershuis Heldring & Pierson, dat het vermogen van de koningin
beheerde. En de firmanten van het huis "gaven hem in het begin van de
jaren '20 menigmaal goede tips voor beurstransacties", schrijft De Jong.
Hadden die firmanten ook prins Hendrik niet enige tips kunnen geven? Dat
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