
GEHEIME DIENSTEN

'Opheldering noodzakelijk' boven stond. Hiermee was het hek van de dam:
wat Volk en Vaderland geschreven had, werd in een groot deel van de pers
herhaald, Het Volk, het grootste socialistische dagblad, drong er op II juni
op aan dat de tegen van 't Sant geuite beschuldiging tot een normale rechts-
zaak zou leiden, in Wierings Weekblad, het in Amsterdam huis aan huis
verspreid advertentieblad, werd op 14 juni opgemerkt: 'Meer dan de eer
van een gewezen hoofdcommissaris is in het geding' ('Waarom is men nog
steeds bezig, deze zaak van jaren her te onderzoeken, terwijl het van de
daken geschreeuwd wordt, dat de schuldige bekend is?'). Volk en Vaderland
bleef aan de zaak hoofdartikelen wijden (op IS juni en 22 juni telkens onder
de kop 'De Haagse regenten-affaire'), en op 20 juni vroeg L. de Visser,
voorzitter van de communistische fractie in de Tweede Kamer, schriftelijk
aan de minister van justitie, mr. J. R. H. van Schaik (Rooms-Katholieke
Staatspartij) of de in de pers weergegeven feiten juist waren en waarom van
't Sant dan niet in preventieve hechtenis genomen was. De beantwoording
van die vragen liet op zich wachten - wèl stond op 28 juni in alle dagbladen
een persbericht, opgesteld door jhr. mr. W. M. de Brauw, rechtskundig
adviseur van het koninklijk huis, die bij de commissie van drie als verdediger
van van 't Sant bleek te zijn opgetreden. 'De beslissing der commissie luidt
geheel', aldus dit persbericht, 'ten gunste van de heer van 't Sant. De tegen
hem ingebrachte beschuldiging is volkomen onbewezen geoordeeld.'
Eén dag later, 29 jlU1Î,maakten de meeste bladen bekend dat de commissie

van drie uitspraak had moeten doen in een geschil tussen van 't Sant en de
familie van jhr, dr. C. G. W. F. van Vredenburch, de op 3 december '27 in
Brussel overleden Nederlandse gezant, dat voor die familie een advocaat uit
Bergen op Zoom, mr. H. M. Hartog, opgetreden was, dat van Sasse van
Ysselt namens de familie in de commissie zitting genomen had en Ruys de
Beerenbrouck namens van 't Sant en dat die twee leden tezamen de Savornin
Lohman als derde lid gekozen hadden. Diezelfde zoste juni evenwel wist
De Telegraaf uitgebreide nadere bijzonderheden te publiceren, waaruit ten
aanzien van de behandeling van het geschil bleek dat de procureur-generaal
en de advocaat-generaal bij het Haagse gerechtshof alle door de commissie
afgenomen verhoren hadden bijgewoond en dat minister van Schaik, aan
wie zij hun dossiers ter hand gesteld hadden, nu overwoog wat hem te doen
stond. Maar ook de inhoud van het geschil werd door De Telegraaf uit de
doeken gedaan en het blad publiceerde daarbij een proces-verbaal dat van
't Sant d.d. IQ december '27 op ambtseed opgemaakt had en dat kennelijk
bij de behandeling van de zaak een grote rol had gespeeld.

Blijkens dat proces-verbaal was op 4 december '27, daags dus nadat gezant
van Vredenburch overleden was, een mej. Elisabeth le Roi, komende uit


