
DE ZAAK-VAN VREDENBURCH

Brussel, in Den Haag bij van 't Sant verschenen. Zij had met de gezant een
langdurige liaison gehad en had in Parijs op 19 december '24 het leven ge-
schonken aan een zoon, Henry ('Henny'). Die feiten, zo stond in het proces-
verbaal, waren aan van 't Sant al meegedeeld in gesprekken die de gezant
samen met mej. le Roi met hem in zijn bureau gevoerd had. Nu eiste zij
een groot bedrag aan geld van de familie-van Vredenburch, anders zou zij
de zaak in de openbaarheid brengen. Op 6 en 7 december was zij opnieuw
bij van 't Sant gekomen - deze was vervolgens op 10 december naar Brussel
gereisd waar mej. le Roi hem verklaard had dat zij in 1896 in Riga was
geboren uit een Nederlandse vader en een Belgischemoeder, dat haar vader
in 1919 in New York, waar hij administrateur was van een groot ziekenhuis,
was overleden en dat zij haar moeder die vermoedelijk in Antwerpen leefde,
de laatste jaren vrijwelnooit meer ontmoet had. Zij bezat, zei zij in Brussel,
een brief, 'waarin de verklaring van de heer van Vredenburch, waarin hij
zegt, niet te willen ontkennen de vader van mijn kind Henny te zijn', als-
mede nog negentien andere brieven van de overleden gezant. Zij gaf van
't Sant verlof, alle twintig brieven in haar bijzijn te verbranden, hetgeen ge-
schiedde. Vervolgens nam zij de f 40 000 in ontvangst die van 't Sant mee-
gebracht had; die waren, zei zij, bestemd voor de opvoeding van Henny.
Deze zou, zo zei zij voorts, erkend worden door eenman met wie zij spoedig
via Engeland naar Amerika hoopte te vertrekken - hij zou daar in Boston
een betrekking krijgen bij een cargadoorsfirma. 'Wanneer ik ooit', zo had
mej. Ie Roi blijkens het proces-verbaal verklaard, 'een poging zou wagen,
financiële steun van de nabestaanden van de heer van Vredenburch te ver-
langen of, op welke wijze dan ook, gunsten van deze nabestaanden zou
verlangen, kan de inhoud van dit proces-verbaal tegen mij worden aange-
wend alsbewijs dat de aangelegenheid betreffendemijn kind Helmy en mij op
10 december 1927 met mijn volle genoegdoening werd geregeld. Ik zie van
alle verdere aanspraken, in welke vorm ook, af' ... 'Zij tekent, na voor-
lezing en volharding, met mij op 10 december 1927 te Bruxelles (get.)
Elisabeth [e Roi, (get.) van 't Sant. Hiervan opgemaakt, getekend en gesloten
dit proces-verbaal op 10 december 1927 (get.) van 't Sant.'
Uit wat De Telegraaf publiceerde, bleek dan verder het volgende. Jhr. Jan

van Vredenburch, een broer van de overleden gezant, en een inspecteur van
de Haagse politie hadden van 't Sant naar Brussel vergezeld, zij het dat zij
bij zijn ontmoeting met mej. [e Roi niet aanwezig waren geweest. Van 't

Sant had in de trein naar Den Haag het proces-verbaal aan jhr. Jan van
Vredenburch voorgelezen en deze had het stuk toen ontvangen in een
enveloppe die vervolgens verzegeld was, waarbij van 't Sant gezegd had dat
zij pas geopend mocht worden als mej. Ie Roi in strijd met haar plechtige


