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De benoeming van Ton PAPEN tpt geheim kamerheer.
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Betrouwbaar, met goede oontaoten in Vaticaanse
kringen.
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Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse Zaken,

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QU4Y
Minister-President
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m BBKOKHING VAN VQH PAPEN 5?OÏ GBHBIM KAMERHEER

Da her benoem ing van Von P&PEN tot wgeheim
kamerheer met kap en degen van Z.H. 1 *» welke in juli j.l.
plaats vond en eerst latsr bekend werd, heeft tot soherpa reaoties geleid,
Be gang van zaten is als volgt geweest;
Een zeer hoge Duitse kerkelijke autoriteit heeft grote
pressie op de Paus persoonlijk uitgeoefend om Von PAPEN
weer te benoemen in deze (overigens zuiver ere-} functie.
Het was de Paus persoonlijk, die uiteindelijk last gaf
de benoeasing te doen uitgaan. Wat de reaoties betreft:
niemand ten Vatioane had deae voorzien! Dit is wel een
novum ten Vatioane, waar men (tot nu toe althans) liever
een vol decennium wachtte om de "gevolgen01 te berekenen
van een of ander gebaar, dan hals-over-fcop tot zulk een
gebaar over te gaan.
f oen bekend werd, dat Von PAJPEN wederom tot
kamerheer was benoemd (hij was het onder PIUS XI, wiens
opvolger weigerde deze functie - die automatisch komt te
vervallen bij de dood van de Paus - te bekrachtigen), wekte dit met name in Bonn zo*n opwinding en verontwaardiging,
dat men thane ten Vatioan» in verwarring is.
ABEMUBR persoonlijk liet de Rheinisohö Markur een felle kritiek schrijven. Dit maakte de Paus hoogst
bezorgd, omdat een ^soeverein gebaar1* na eenmaal niet ongedaan gemaakt kan worden. Soen kwam er nog een (zij het mondeling) protest van de Duitse Ambassade, namens de Bondsregering,
On de genoemde B zeer hoge* Duitse kerkelijke
persoonlijkheid buiten het geding te houden, heeft de Paus
daarop zelf het **antwoord'* ontworpen? hij was gezwicht
voor het voortdurend aandringen van een bejaarde katholiek,

wiens laatste wens op aarde het was om hersteld te worden in die ssuiver honoraire functie.
Dit antwoord werd dan oofc aan de Duitse Ambassade gegeven tot grote ontreddering en verbaaing van
de aldaar werkzame diplomaten.
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