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13 rt 1946 
l:ntnt tie 

'"'/DO. 
e:om~elin,..en 

Bchev -niT!l;en 
Huize ... oyru 

K/J!l! . 
( .. 'e 

L.:icr.raede ~oge ik U aoe:n. toekofll(ln afschri ft \'all aen 
brief ve~ uon tijdelijk zu~~elostig e te Rome aan den 
Hinister von tuitcnlo.nèloollA Znke.n , n -r den inl1oud waar
ven ik ltorthoidohalve •ncFtc vei ijzen. 

~e Uwer infol~atic bericht ik U, dat ~n mijn ad
oiniotratia obtref ende oen ze:ere 

wonende te 1 ... -Grevenh~€ Zeestro t 65 f , otaa.t arllge
teekend dat hij een rijve1·c;uru ing he :rt gekregen , aan
P,ezi en lrlj ~erkZanm wcs voor àcn leiüor der Italiaansche 
Faacistiacha Parti5 in Neûcrlend. 

J.mH AU NI~ IONAL!.. V IJ:.IGJlEI D 
Hoo:i?d Jklcmmnn tn.tiadienat 
~ ltal'i.iiein. 

E. Iu.ld~r . 

Alm hot "Ioo:Cd vn" den 
Rijkavreemdclingendicnct 
Koningirma rnoh:t 21, 
tea D21 RAAG . 
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MINUTENBLAD 
OD 371 

1

1. Gezi~n, KB, 12. 5.4? 

2. Van ACD ter inzage 
30287. 

gehad naar aanleiding van brief ACD-agenda 
3.3.1948 c 5LR 

3. Tr~e7ien in ver b . ~et e.c. 33922 2Q- 4 - 48 C 5.~ 
Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutb 
aanwezig was dit bijgevoegd. sept~ 
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Verbinding No.72. 
Litt.G.No.92/52. 
Betr.: Italianen. 

• 

• 

~J~,/.2 
7-~--~/..n-.z 

t?d? /.2 

VERTROUWELIJK. 

Kort na de bevrijding werd, zoals U waarschijnlijk 
reeds bekend is, door of vanwege het Italiaanse Gezant
schap een vereniging van Italianen opgericht onder de 
naam: 11 Circolo Recreativo Italiano'.' Nadat in 1945 en 1946 
nog een vergadering werd gehouden , schijnt deze 
thans een natuurlijke dood gestorven te zijn.Onder de 
lianen heerst op het ogenblik een antipathie tegen opri 
ting of voortzetting van een vereniging van Italianen. 

Op het laatst van Februari 1952 ontvingen alhier 
wonende Italianen van hun Consulaat te Amsterdam een 
schrijven, gesteld in het Nederlands en het Italiaans, 
waarin de mededeling was verwerkt, dat een volkstelling 
onder de in Nederland wonende Italianen werd gehouden • 
Tevens was hieraan een vragenlijst toegevoegd, welke moest 
worden ingevuld. 

Dit schrijven is bij vele hier wonende Italianen 
niet in erg goede aarde gevallen , omdat zij er een poging 
in zien om weer te komen tot een zgn. Italiaanse kolonie, 
terwijl de vragen betreffende hun militaire positie wan
trouwen verwekte. 

Heerlen, 11 Maart 1952 • 
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CONSOLATO D'ITALIA 
Herengracht 609 

AMSTERDAM 

• 

• 

Amsterdalll,29 Februari 1952· 

Geachte Landgenoot, 

Dit Consulaat zal binnen de a.s.twee weken tot een wllcatelling van alle in 
Nederland geTeatigde Italianen oTergaan. 

Te dien einde wordt bijgaand formulier toegezonden,dat elk gezinshoofd be
leefd wordt verzocht duidelijk op alle plaatsen in te TUllen en zo spoedig 
lijk aan dit Consulaat terug te zanden. 

Voor het geTal,dat het gezinshoofd oTerleden zou zijn,behoort diens weduwe 
of de nabestaande., bij de plaats die op het formulier met 11Verach.ber. "staat 
geduid,datam en plaats van overlijden te Termelden. 

Gehuwde en ongehuwde kinderen worden sleohts met hun Toornamen aangegeTen 
met plaats en datum van geboorte. 

In het gezin "samenwonende" personen dienen op het formulier alleen vermel• 
te worden wanneer zij de Italiaanse nationaliteit bezitten.Hieronder worden 
staan peraonen,welke uit Italië zijn gekomen of reeds in Nederland woonden 
die met het gezins@oot'd Terwant zijn (b .v.schoon-.ader,schoonmoeder,va.der,mo\ 
broeder,zuster,zwager,schoonzuster,neet',nioht,enz.)of geadopteerde kinderen ~~ 

Het spreekt T!Ulzelf,dat de alleenstaande en niet gehuwde Italianen(die dul 
geen eigen gezin hebben} eveneens bet eerste gedeelte van het forDilllier onder 
"Ge~inshoofd 11 inTUllen moeten,alsmede de Tragen aangaende militaire dienst en 
datam ~n Testiging in Nederland en Tertrek uit Italië.De Tragen betreffende 
echtgenote en kinderen blijTen dus onbeantwoord,tenzij betrokkenen natuurlijke 
wettig erkende kinderen hebben. 

Beleefd be-.eel ik U aan, om het formulier zorgwldig in te villen en niet 
later dan 9 Mar.1952 aan dit Consulaat terug te zenden. 

Hoogachtend, 
DE CONSJL 

w.g.onleesbaar 
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Kenmerk: Datum: 

O nderwerp: 

Directie Kabinet en ProtocoljK&binet 

Italiaans Gezantscha~ Nummer: 

11 .kpril 1951. 

33587- 30'{3G. 8. 

• 

• 

Aan 

.l'vlet ven'IK.ing 
I 

1951 no . 105938 heb 
naar Uw schrijven dd. 1 April 
ik de eer U mede te delen, dat 

op dit Departement over de ziekte en afwezigheid 
' 

van de Heer l!omo, Ranselier van het Italiaanse Ge
zantschap , h.t . s. niets bekend is. Deze .;e: ... ele 
vreemdsoortige aangelebe~eid zie ik voorshands als 
van interne, Italiaanse aard . 

Naar U bij mijn schrijven dd . 27 Maart 1951, 

Directie Kabinet en Protocol no . 28933 werd medege
deeld, heeft de Italiaanse Gezant , de Heer Carissimo, 
Nederland inmiddels verlaten . 

~e Minister van Buitenlandse Zaken , 
Voor de Minister, 

De wnd . Chef der Directie, 

Zijne Excellentie 
De Here ~Sinister van Binnenlandse Zaken , 
p/a Javastraat 6o , 
' s Gru.venhage . 

~ 7822. '50 
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~ LO lliNISTERIE VAN 

BINlfENLANDSE ZAKEN 

No. : 1059'38 
Bijl.: één 

Betr. : Italiaanse Legatie 
te 'e-Gravenha&e 

~Q 1Q A 00 105938 
•s-Gravènhage, l J pril 1951 

Javastraat 68 

VERTROU 7ELIJK 

Van politie zijde ontving ik een rapport omtrent 
enige moeilijkheden tussen de Gezant en de Kanselier van de 
Italiaanse Legatie h.t.l., waarvan ik U bijgesloten~en co
pie doe toekomen. 

Teneinde mij in staat tè stellen, te beoordelen, 
of deze zaak voor mijn dienat van belang ia, moge ik U ver
zooken mij te doen mededele~, wat te Uwent hi~romtrent be-
kend is. . 

()~tv, bew: .. - .-·...,...-,·· -· ~ 

Rap9ei : ..... J.P..tY.~!.I.. ···· ··· 
Antwoorr~ : _ ...... - ··- - !T HOOFD VAN DE DIENST ~ 

Namens deze, ~ 

l 
Jhr Mr W. J .Th. Sermris • ./ 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer Nr J. Viseer 
Directeur van het Kabinet en Che~ Afd. Protocol 
van het r inisterie van Buitenlandse Zaken 

_ Plein 23' s-GRA VENHAGE 



AFSCHRIFT 

De Italiaanse Gezant wondde zich op 15 roaart 1951 
door tuesenkomst van de Rijkevreemdelingendienst tot de Politie 
te •e-Gravenhage met het verzoek hem een Inspecteur van Politie 
te willen zenden aan Wie hij een vertrouwelijke mededeling wil
de doen. 

Aan deze Inspecteur deelde de Gezant het volgende 
mede: 

"De Kanselier van de Italiaanse Legatie, genaamd 
E}?ifani o Ari at i de MOMO, wonende Kapelweg 7 te 'e-Gravenhage, ie 
onlangs ziek van Rome naar Nederland teraggekeerd en opgenomen 
in het R.K. Ziekenhuis "St . Joannee de Deo11 aan het Westeinde te 
•a-Gravenhage . 

Daar de Gezant de Kanselier vdlde spreken, had hij 
enige malen telefonisch om inlichtingen bij genoemd ziekenhuis 
verzocht. Hem werd slechts medegedeeld, dat de Kanselier. geen be
zoek t!locht ontvangen. Op een door de Gézant aan de Directie van 
dat ziekenhuis gezonden brief kreeg hij eveneens negatief antwoord. 

Bij informatie aan de woning van de Reer MOMO werd 
hem door .het dienstmeisje medegedeeld, dat zij niet wist, waar de 
Kaneelier ~ich bevondo Oo~ telefonisch kreeg de Gezant aan voren
bedoelde woning geen gehoor. 

Aangezien de Gezant deze gang van zaken ~reemd voor
kwam, verzocht hij aan vorenbedoelde Inspecteur om het hUidige 
adres van de Kanselier op te .sporen". 

Aan het eerdergenoe~de ziekenhuis waar getracht is, 
informaties in te vdnnen, werd de Inspecteur door de portier me
degedeeld, dat de HeerMOMO op 1~ Maart j . l . het ziekanhuis had 
verlaten. Nadere inlichtingen werden niet verstrekt, doch werd 
verwezen naar Dr GROVE, wonende Frankenslag 325 te 's-Gravenbage, 
door \rle de Heer MO~O was behandeld. Dr GROVE weigerde inlichtin
-gen te verstrekken door zich op "ambtsgeheim" te beroepen. 

Bij een bezoek aan de woning van de Heer J m·o werd 
door diens dochtertje medegedeeld, dat haar vader ziek was; dat 
~ij hem in het ziekenhuis nimmer had bezoobt; dat zij omtrent zijn 
verblijfplaats geen inlichtingen kon verstrekken en dat haar moe
der in Itali~ woont. 

In de avond van 15 Maart j .1. werd de Inspecteur aan 
zijn woning opgebeld door zekere HASSELBACH, die beweerde een huis
vriend van de Kaneelier te zijn en die verzocht hem te.willen me
dedelen "wa11 er aan de hand was" . Toen hij voor zover nodig was i n
gelicht , deelde HASSELBACH, die kennelijk met vorenstaande op de 
hoogte ia, mede, dat de Gezant van zijn functie in ~ederland ia ont
heven en daa~om voor de afwikkeling van zijn zaken de Kanselier MO
MO dringend wilde spreken, reden waarom hij ieder ogenblik het zie
kenhuis liet opbellen. Aangezien de toestand van de Kanselier di t 
niet toeliet, is het gevolg hiervan geweest, dat deze naar elders 
ie vertrokken om daar de nodige rust te Vinden. 

HASSELBACH wenste overigens de verblij~plaats van 
de Kanselier niet te noemen. 

Aan de Gezant ie medegedeeld, dat de verblijfplaats 
van de heer t10~0 bij ingewijden wel bekend is, doch dat deze hier
van geen mededeling weneen te doen. Hij is overigens verwezen naar 
het 14inisterie van Buitenlandse Zaken. 
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/erbinàing : No . l2 
A.g . no . lbb3 
Onderwerp : .... . A. l.OluO . 

21 aar"t 

J~-~--~d 
Hierbij wordt het volgende medegedeeld: /"Ä.. 
De Italiaanse Gezant wendde zich op 15 Laart 195I 

door tussenkomst van de Rijksvreemde~ingendienst to~ 
de 10liti e te ' s - Gravenhage me~ het verzoek hem e en 
Inspecteur van Pol it ie te willen zenden aan wie h1 j 
een vertrouweli jke mededeling wilde doen . 

Aan deze I nspect eur deelde de Gezan t he t volgende 
mede: 

• 
"De Kanseli er van de I t aliaanse Legatie , genaamd 

Epifanio Ari sti de MOMO , wonende kapelweg 7 te ' s - Graven
hage , is onl angs ziek van Rome naar Nederland terugge 
keerd en opgenomen in het !{ . K. - Z.iekenhuis "St Joannes 
de Deo'' aan het ;esteinde te ' s - Gravenhage . 

•• 

Daar de Gezant de Kanselier w1lde spreken , had hij 
enige malen telefonisch om inlicntingen bij genoomà 
ziekenhuis verzocht . Bem werd slechts medegedeeld , dat 
de Kanselier geen bezoek nocht ontvangen . Op een door de 
Gezant aan de Directie van dat ziekenhuis gezonden brief 
kreeg hij eveneens een negatief ant'\\OOrd . 

:3ij informatie aan de woning van de Heer :.:OLO \',erd 
hem door het dienstmeisje medegedeeld , dat zij niet wist 
waar de ..... anselier zich bevond . Ook telefonisch kreeg de 
Gezant aan vorenbedoelde \.oning geen t: ehoor . 

Aangezien de Gezant deze gong van zaken vreemd voor
"kwam, verzocht hij aan vorenbedoelde Inspecteur om het 
huidige adres van de Kanselier op te sporen" . 

Aan het eerdergenoemde ziekenhuis waar getracht is 
informaties i n te winnen werd de Inspecteur door de por
tier medegedeeld , dat de Heer IJmr:o op 12 r:~aart j . 1 . het 

_, j ziekenhuis had verlaten. Nadere i nlichtingen werden niet 
verstrekt , doch werd verwezen naar Dr GROVE , wonende 
i!'rankenslag 325 te ' s - Grave.n.hage , door \ïie de Heer lv101:0 
was behandeld . Dr GROV8 weigerde inlichtingen te verstrek
ken door zich op "ambtsgeheim" te beroepen . 

Bij een bezoek aan de wonine van <le Heer ITrO , werd 
door diens dochtertje medegedeeld , dat haar vader ziek 
was; dat zij hem in het ziekenhuis nimmer had bezocht; 
dat zij omtrent zijn verblj.jfplaats geen inlichtingen 
kon verstrekken en dat haar moeder in Italil:\ woont . 

In de avond var ... 15 1 .aart j . 1. ·werd de Inspe ctem~ 
............. , aan zijn v;oning opgebeld door zekere HASSELBliCH , die 

beweer<..e een huisvriend van de Kanselier te zi. jn en die 
verzocht hem te \ illen mededelen "v1at er aan de hand \-:as" . 
Toen hij voor zover nodig was ingelicht , deelde HASS"l5L
BACH , die kennelijk met vorenstaan e op de hoogte is , 
mede , dat de Gezant van zijn functie in .~.:ederland i s ont
heven en daarom voor de afwikkeling van zijn zaken de 
Kansel i er rum.:o dringend wilde spreken , reden waarom h i j 
ieder ogenbli k het ziekélhuis liet opbellen . Aangezien 
de toestand van de Kanselier dit niet toeliet , is het 
~evolg hier van geweest , dat deze naar elders i s vert rok
ken om daar de n odige rust te vinden . 

HASSELBACH wenste overigens de verbli j fpl aats van 
- de-
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de de Kanselier niet te noemen . 
Aan de Gezant is medegedeeld , dat de verblij~plaats 

van de Heer ~ÛkÛ bij ingewijden wel bekend is, doch dat 
dezen hiervan geen mededeling ~ensen te doen. Hij is ove
rigens verwezen naar het I1inisterie van Buitenlandse .6aken • . finde) 



4( MINIST E R IE VAN BUITENLANDSE Z A K E N 

~ ~~Kabinet en Protocol . 
No. .ll.4.3.24 ....... . 

·s-GRAVENHAGE, de ........ 21.. Na.vember. ... l9.49 

... . 

Men wordt vcrzocht bij do unhallna van 
de·ze bdd d act-~ k a n-1 n I• n u m m • r 
en af d e I i n c nauwkcurf& te vcrmeidon 

23 . ~9 

... 1'~ ' ~3 
·Met verwlJZlng naar-Yw-s~11fiJVen d.d . 

13 October 1949 No . 70764 , heb ik de eer 
U in vouwe dezes aan te bieden af schrift 
van een verklaring afgelegd door de Heer 
Giuse~pe Aureli , kanselarijbeambte bij 
het Consulaat van Italië te Amsterdam , 
betreffende het verlies van zijn door dit 
rnnis terie afgegeven identiteitskaa rt 
No. C. 0442. 

Ik moge mij kortheidshalve aan de 
inhoud van dit stuk gedragen . 

De 
voor de 
1 

Zaken, 

Aan het Ministerie 
va~innenlandse Zaken, 
Ja~+.raa t 68 , 
~s- (io .... VEN HA GE . 

<1) 7 556 • • -19 
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'( 

Traduction . 

Au sujet àe ma carte d'iàentité , que j ' ai égarée 
à Amsterdam fin mai 1949, j'ai l'honneur de communiquer 
gue je ne suis pas à même de ~oir préciser en quelles 
conditions j'ai perdu le~it document. Dès que je me suis 
aperçu de cette perte, j'ai tout de suite téléphomé plu
sieurs fois, soit au Bureau des objets perdus soit à la 
Police , mais sans résultat,-

Le 18 juin 1949 je me suis r~ndu au Bureau de la Police 
d'Arnsterdam des objects perdus, ou un agent d~dit 

service m'accompagna, oour des recherches ultérieures, 
au Bureau des Et rangers . Un f'onc tionnai re de c e Bureau 
m'assura que, dans les cas ou l'on aurait retrouvé ma 
carte d'identité, on m'aurait tout de suite informé: mais , 
jusqu'à ce jour , je n'ai rien su à ce sujet .-

fÇ 

Amsterdam le 5 novembre 1949·-

signé: Giuseppe Aureli. 



• 
MINISTERIE VAN 

BINNBNLANDSE ZAKEN 

No.: '10764 

Betr. : G. AURELI. 

'a-Gravenhage, 

Naar aanleid in&" van Uw schrijven no. 94915 dd. 
28-9-49 betref~ende het verliezen van identiteitskaart C 00442 
door de heer Gui~eppe AURELI, b~te aan het Consulaat-Generaat 
van Ltalie te Amsterdam, moge ik U "Verzoeken mij .m~de te delen,, 
or door de heer AURELI een ver)tlarill8 la a.tgeleed omtrent de om
standigheden waaronder het identitettsbe~ij~ ve~loDen is gegaan~ 

' ' . ' . . 

Aan de Boogedelgestr.&age Heer Mr.~. 
Directeur van het Kabinet en 

HET llOO FD V.AN .l)E DIENST 
namens deze, · 

Jlir Mr 'W.J .Th. 

Vis~er t' 
I .. 

Serraris.· 

Chef a~d. Protocol . 
van het Ministerie van Buitenl. Z&.ken 
PJ.etn 23 
~~-G.RAVE:U:JAaE. 

r 



MINISTERIE VAN BUITENLANDS!: ZAKEN 

~ Kabinet en Protocol. 
No.94915 ............ . 

·s-GRAVENHAGE, de ... 28 .. Sept.emb.er .... l949. 
Mon wordt varzocht biJ de aanhaling van 
deze brief d a ç tok c n Ing. nummer 
en ; f do 11 na. nauwkeuria te vermolden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens 
een ontvangen schrijven van het Gezantschap van 
Italië hier ter steae d.d. 15 September j.l. oe 
Heer Giuseppe Aureli, ueambte aun het Consuláat
Generaal van Italië te Amste:raam, de hem door ait 
~nisterie uit~ereikte ioentiteitskaart no. 
C 0442, afgegeven op 10 Juni 1949, heeft verloren. 

Op het verzoek van genoemd Gezantschap is 
aan d.e Heer Aureli een nieuwe iderltitcitskaart 
no. 0603 C uitgereikt . 

IJ 
De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buiten1and~e Zaken, 

-~!:%: 
/ty; ?/f;z~7; 

/0.~-P CX-,.~~~~~-- /:SZ. 



MINI STERIE VAN BUITENLANDSE ZA K EN 

~~ Kabinet en Protocol. 
No."''""~918 

• 

8 September 1949 
'S-G RAVENHAGE, de _ ............ ·-·· ··-· 

Men wordt verzocht biJ de unha.llnc van 
deze brfef d a c te ken I n c. n u m m • r 
en a f d e 11 n c nauwkeurlc te vermelden 

Ik heb de eer U mede te de len, dat 
blijkens een van het Italiaanse Gezantschap 
hier t e r stede ontvangen nota d.d. 29 Augus
tus 1949 No. 2696, de nieuw benoemde Itali 
se Gezant bij Harer Majesteits Hof, de Heer 

I IDr.Agostino Carissimo op 25 Augustus j.l. 
t e 's- Gravenhage is aangekomen verge zeld van 
ziJn e chtgenote en van zij~-dP~ dooh~ 
1 •• ,,. 6~ l :!;t-1 

. 15 .( q. 
l 1/H ' -

DE NINIST ... R VAJ.'l BUITr~l~i'i)~E ZiU<EN t·i• 
Voor de hinist~P , 

De Chef van het Yabinet , 

~~ 

Zi jner ~xcellentie 
de Mini ster van 8innenl andse 
Zaken a .i., 
p/ a Javastraat 68 , 
' s-G r a v e n ha g e • 

<!> 7556 • '19 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabi net en Protocol 
AfDELING 

No ~277 

' --Aan 

' S-GRAVENHAGE, de 

tClAQ 

29 Juli .. . 19lt9 
Men wordt venocht biJ de aanhalln& """ 
de n brief dacteke nlnc, nummer 
en afdolln& nauwkeurl& te vermelden 

I A ~ 1 ~~ teb de eer U mede te delen dat de 

~ I Heer Enrico Bombieri, tot voor kort Buitenge -

~I 

woon Gezant en Gevolmachtigd Minister van I 

tali~ te ' s Gravenhage >benoemd is t ot Ambassa 

deur van zijn land te Lima en Nederland op 21 

Juli jl . heeft verlaten. 

De Heer Dr. Orazio Antinori , eerste 

Gezantschaps -Secretaris , treedt op als Tijdelijk 

Zaakgelastigde . 
{ 

De Chef van het ~binet 
van de Ninister van Buitenlandse Zaken , 

het I1inisterie 
van Algemene Zaken, 
Javastraat 68 , 
A 1 h i e r. 

@ 44678- ' -48 
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WP . ./. 

MINISTERIE VAN BUITE N LANDSE ZAKEN 
kabinet en Protocol. 

~~ 

No ·64362 •.. 
'S-GRAVENHAGE, de 2 Juli l.949 •. 

f;_ Men wordt vencxht biJ de unhallnc ._an 
... 1: iJ: ( I "" deze brief da&tekenlnc. nummer 

v-f ~ - S JUU 
194

: en afd elln1 nauwkeur ia te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, 
bli,j kens een van het Italiaanse Geaan"li
ochap h.t.s.ontvangen schrijver. dd .23 Juni 

. Ijl. , No 2010,de Heer Dino Cerlin1 benc:e m<I is 
tot waar nemend kanselier aon het Consulaat 
van I taliä te Amsterdam. 

De Heer Cerlini is vergezeld ~ an 
echt genote en een zoontje va n 5 jaar. 

11\ 
De Chef van het Kabinet ven de 
~1inister van Buitenlandse Zaken, 

Aan he t Ministerie 
van Al,n-emene Zaken , 
p/ a Javastraat 68 1 
Den Haag . 

® 4 1678. ' 48 
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• 
Italiaanse gezant ".. 

vertrokken 
De Itlianase gezant dr. Enrico 

Bombierl, die sinds Maart 1946 de 
Italiaanse Republiek in Nederland 
vertegenwool;;digde, is ~den uit ons 
land vert;aitken in (verband met 
zijn benojmtlng tot am~ssadeur In 
Peru. / . • 

In a~achting van de aankomst 
van dp nieuwe . .gezant, de heer 
Agostiqo Cari$Si5no, die zich op het 
ogenbl.ik--t€ Kopenhagen bevindt, 
zal de leiding van de delegatie be
rusten bij de eerste secretaris, de 
~er Crazio Antinori. -• 

~- J;. . 

~. 



UITTREIZSEL 

Voor OD 371 ........... Naam . Italiaanse Vert •.... in Nede.r.la!id • ......... 

Origineel in 

Volgnr. 

• 

Uitgetrokken door 

Ag.nr. 

............. ·····-···········-·· NaamAlgemeen Po~i tie blad .. No • .. ~4 ...... d .• d. •..... 2~.1-~ '49. 

Aard van het stuk 
(blz. 279) . 

.. Afz . ............... . . .... Datum ............................ ..................... . 

AFSCHAFFING VISUMPLICHT VOOR HOUDERS 
ITALIAANSE DIPLOMATIEKE- EN 

DIENSTPASPOORTEN. 

(20e Wijziging Vreemdelingencirculaire No. 5) 

In verband met de afschaffing van het paspoortvisum 
voor houders van Italiaanse diplomatieke- en dienstpas
poorten met ingang van 1 Juni 1949 wordt aan de 15e 
wijziging van Vreemdelingencirculaire No. 5 de volgende 
alinea toegevoegd. 

"Houders van Italiaanse diplomatiékè" en dienstpas
poorten behoeven geen visum voor toelating in Nederland". 

's-Gravenhage, 1 Juni 1949. 
Rijkevreemdelingendienst al no. 57. 

TM..! .... ...... . 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
J.G. Tenkink. 

Md.jSectie ........ q__ .. 4. .. ~ .................... Datum .. .. ...... 4.:.?.:~.~.4..~ ... 
Op aanwijzing van .... . ............................................................................... . 

@ 5030 •• 48 



~~ 

~-~"' ...... ~ .. ~-

I taliaanse gezant gaa l heen 
Ten huize van de Italiaanse ge

zant, de heer Enr1co Bombferie, is 
een receptie gehouden, Qfhdat de 
heer Bombierie ons land zal ver
laten. Hij Is benoemd tot ambassa
deur van Itallë In Peru. De millis
ters Van Schalck. Rutten, Schok
klng, Lleftlnck .JIIIÎ Spitzen waren op 
de r~eptl~wezig. 



C.d . C. 

MINISTERIE VAN .; . .} ""I ~, 

B U I TE N LA N D S E Z4K E N 

• 

'S-GRAVENHAGE, de 

~ Kabinet en Protocol. 
19 Maart 19 49 

No. 30312. 
Men wordt verzocht bij de aa.nhaJing van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af do I i n g nauwkeurig te vermelden 

~~no 
{G_ ~ "" r 1949 

\.. . ACD 3!_!JIJ 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, blijkens 

een van het Italiaanse Gezantschap hier ter stede 

ontvangen nota d.d. 24 Februari jl., No . 545, aan 

voornoemd Gezantschap zijn benoemd: 

" 1) Kolonel Lui.gi Lombardi, Militair Attaché 

2) Kapitein Luitenant ter Zee Giuseppe Pighini, 
Adjunct Marine Attaché, 

3) Luitenant Kolonel Gustavo Garretto, Adjunct lucht
vaart Attaché. 

De vermelds officieren zijn tevens verbonden aan 

de Italiaanse Ambassade te Parijs en he'bben daar ter 

stede hun standplaats . 
~ 

V.tuiJ D:ï: 

liJ. ~t./. ..._/ . 

e ~~4 A' 

:JE C:IEF VAN HET KAJ3IWT 
lViiNISTER r \J: 'BUITElnANDSE 

~~ 
ZAK=: T, 

Aan het rhnisterie van Algemene Zaken 
p/a Javastraat 68 
D Jl .fAAG . 

~ 7314. '49 



P/fl 
M I N I ST ER I EVAN 

K$b1net en Protoool 
Mft'i!ft 

. äJ.:Z~J 
B UI T E N L ANDS E Z AK E N 

@ 

• 

• 

No .... 22534- · 
'S-GRAVENHAGE~de ··········8···lfaaR ····1949········· 

' Men wordr'1'e'Nodn: titf de unl\attna van 
deze brief da &te ken In c. nummer 
en afdclln&: nauwkeuril ce vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, 
blijkans een van het I taliaanse Gezantschap 
hier ter stede ontvangen schrijven dd. 24 

_ Februari jl. No. 550, Mej. Francssoa 
lo, als kokkin 1n dienst is Betreden bij de 

~ Heer Dr .orazio Ant:inor1, eerste secretaris 
aan voornoemd Gezantschap • • 

14. 

De sous-Chef van het Kabinet van 
de Uinister van Buitenlandse zaken , 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken , 
pja Javastraat 68 
' s - Gravenhage . 

® 44678- '48 



li!ItUSTERIE VAN 
ALGE tENE ZA.t:EN • s-Gravenhage, 18 Februari 1949. 

6;;, 
No. ?5084 
~~tr.: Pasvisa Nederland 

- Italié. 

Javastraat 68. 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 7 Februari j.l. , 
No . 663, heb ik de eer Uwer Excellentie te berichten dat 
dozorzijdr. geen tezNtaren bestaan tegen de in di·~ ochrijven 
voorgeErtelde maatregel. 

J..JJ.n 

•

'1. i ~ne 'RJ•cellentie 
e Heer 'inioter von Buitcnlendse Za~en, 

l'lcin 23 , 
_, u~-G.,.;;.;.;ru;o,;;VE.;.;;.;N...-Hl:._~:§:. 

t.a.v. de Directie Juridische en 
Jî.dministraticve Za1:en. -. - ________ ......__ _________ _ 

Het Hoofd van de Dienot , 

I r .. L . l' int hoven. 



B/WP. . / . 

MINISTERIE VAN 
BUITENLA NDSE ZAKEN 

D · t. J -. 'S-GRA VEN HA GE, de 7.. Eebr.uar.i.... ......... I 9 .. 49. 
uec 1.e ut'l..:lische en Administratieve za~c~n . 

• 

• 

Aan 
van 
p/a 
Den 

~ 

No. 663 . 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze briefdag te k e..nl n.g.-11-U.m m e r 
a n af de 11 n,e nauwkeurig te vermetden 

Aan de Ti jdelijk Zaakgelasti~de te Rome is van officie l e 
Italiaanse zijde de vraag voorgelee;d of de 1Tederlandse Rege
ring in beginsel bereid zou ~~rden bevonden op voet van 
wederkerighe i d over te gaan tot de afschaffing van het pas
visum voor de wederzijdse onderdanen . 

Volgens door mij ontvan;~en inlichtingen is een regeli ng 
nopens de afRchaffing der pasvisa ~eeds tot stand gekomen 
tussen Italie en Z.yyitserland , Italie en het te:r.enigd KoniDArijk 
van Groo t - Bri tannie en .1oord- Ierland en I talie en .E'ranteri jk .. 
en zou d~ totstandKoming van zodani~e regeling tussen Italie 
en Be~gie spoedig te verwachten zijn. at betreft de tussen 
Itali e en ~ra~rijk ~etroffen re@Slins valt op te mer~en , 
dat de vrijstelling van het ~asvisum alleen ~eldt voor een 
·cort bezoe.k , doch dat voor een a·.meen ''esloten verblijf van 
drie maanden of 1neer het visum nos gehandhaafd blijft en dat 
daarvoor dan de machtiging der centrale overhe i d vereist is . 

1;aar"l.e verneem ik of met het oog op de aan Uw hinisterie 
toevertrouwde belangen bij lJ bezw·aar bestaat tegen afschaffing 
van het pasvi sum. 

voor een spoedig antwoord mo~;e ik mij aanbevolen houden. 

het Ministeri e 
Algemene Zaken, 
Javastraat 68 , 
Haag . 

~ DE JVlil'H:.:l'.P. :!R v ·. "T tl 1JI•r ~~~T _ ANDB 1 ZAKEN, 
Voor de Minister , 

Het Hoofd der Direc tie , 

® 1 4629. ' 48 



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~iN9 Kabinet en Protocol.~ !1/ J9 f 
- 711o 

No ... ··-······· . , 27 Januari 19~9. 
S-GRA VENHAGE, de ··- ········-· . 

• 

• 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens een van het Italiaanse Gezantschap 
hier ter stede ontvangen schrijven ·d.d. 18 

/ ! Januari j.l. No. lq0 9 de Heer Mario Consolaro 
als huisonderuijzer in dienst is getreden van 

f<lde Heer Oraz1o Antinori, eerste secretaris 
aan voornoemd Gezantschap. 
ly 

De Chef van het Kabinet van de 
hinister van Buitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
's-G raven ha ge. 



,_ 

MINISTERIEVAN 
Kabi~et en ~Totocol . 

BUITENLANDSE ZAKEN 

• 

• 

XI'DElmlme: 
No 13.?2?6• 

'S-GRAVENHAGE, de ... 

Men . wórcll ~·"Pf!>t }>JI cl,.~ P.l'!ltllnJ van 
dez<l brlel -4\~lo.n rh\4ö mmer 
en af del In c nauwkeuria te verm~fden -·- --r ' M\..Vf .:}/.Jy h I 

Ik heb de eer J mede te delen dat , blij \:ens 
een van het Italiaanse ~ezantschap hier ter 
stede ontvangen schrijven dd .30 Tovember jl. , 

,.......J.~O 3911~ , de J.!eer Dr.Gaetano J ~niro benoeud is 
tot handelssecretaris aan voornoemd Gezant
schap . 

De Heer J'aniro is vergezeld van zijn ~cht-
0enote , Pen baby van een j aar en een huishoud

__.... ster ( ""j . Jiuse:ppina Soave) en woont Johan 
van Oldenbarneveltlaan 48,alhier. 

h. De Chef van het Kabinet van de 
Iv:inister van Buitenlandse Zaken, 

~~-

Aan het Ministerie 
van Al gemene Zaken , 
Javastraat 68, 
Den Haag . 

@ H678 • ' .. 8 



CU 

MINISTERIE VAN BUITENLAlif"nSE1yt:l\Hl'f 
Kabinet en Protocol . ----\' 
~ ,-; .... ; ç;;'/J 

133581. 
No. ········-···· .. ··········•·· ··· O . b 1 q4 8 

• 

• 
Aan 

'S-GRA VENHAGE, de - ... .z. ..... P..~_ç_grrL .. ~.r. .................... • 

Men wordt verzocht bij de aanbaHng van 
deze brief dagtekening, nummer en 
af.deling nauwkeurig te vermelden 

I 

Ik heb de eer U mede te delen , clat bij 

Koninklijk Besluit van 30 November 1948, no . 

,. 24 , de Heer Cl. ur e l i ano Si otto Pintor is erkend 

en toegelaten , op de voe t van vreemd~ling , als 

Consul van de Italiaanse Republiek te ~mster -

dam . 
~ 

De Chef van ret KabinPt 
van de 

Minister van 3uitenlandse Zaken , 

~~~ 

het Min i sterie van 
1\l gemene Zaken , 
Javastraat 6d , 
' s - Gravenhage . 



UITTREIZSEL 

Voor 00371 ·--· ········-······Naam . I.TALIB ... (:Vertegenwoor..di.ging in . ..N.e.d.e.r..land.) ...... 

Origineel in OD 759 ... .... .......... ....... ......... Naam .VENEZUELA (Vertegemvoor.diging .in .... N.er.l.e.r:.land) 

Volgnr. 

• 

• 

Ag.nr. 49479 .. . ............. Aard van het stuk Ingekomen schr.i.j.v.en .................................................. .. 

.. ... Afz. 'Buit ..... zru-.:~n, .... J)~n ... liaag ................. . ........... Datum .... 1.1.1.1 •. 48. ................... .. 

Ik heb de et"r U me~e te delen, dat blijkens ve.n h .. t Gf"lzantschap 
van Vl"'netuela ontvangt"n schrijven cM . 2 November j.l., No. 1072, 
de Hl"'er Goffreclo BRICCA, van Italiaanse nationaliteit, als 
huiskn~cht in dienst van voornoemd Gezantschap is getrerl~n • 

Uitgetrokken door . MS ......... ... .. ..... ................. ...... ............. Md.fSectie ....... .ACO/~a ...................... Datum .... 20. ... 12 ... . 4.6. .................. . 

Op aanwijzing van . 

@ 5030- . 18 



UITTREIZSEL 

Voor on 371 
........... Naam 

Italiamlse Yert, in Uederla.nd 

0 . . 1 . OD 759 ngmee m .. Naam Yenezolaanse vert . in Ned • 

Volgnr. Ag. nr. 4831!; 

Mz. 

Aard van het stuk 

B.z. 
mededeling 

26-10-' 49 . ............ Datum ....................................... . 

Ik heb de eer , U mede te delen, d· t blijkens een schrijven vv.n de 

4t Leg~tie van Venezuél a hier ter stede , dd . 12 Oct . 1948 No . 1000, 

de volgende personen , die als huishoûdelijk personeel aan de Lega-

tie w ren verhonden hun dienst nebben verlaten: 

Mevrouw Anna Cristofeli 
kokkin(Ital . nationalitéit) 

Romeo Bricca 
huisknecht(Ita.l . nationaliteit) 

Nilda Martelli 
kamermeisje(Ita.l . nationaliteit) • 

• 

Uitgetrokken door P •. Afd./Sectie 

Op aanwijzing van 

® 5030. '18 

ACD .. 40 ............. Datum ........... 1.4~2.::::~4.9 .. 



• 

M I N I STERIE VAN BUITEN L ANDSE ZAKEN 

x~~ Kabinet en Protocol. 
No . ..... t$ 1.8..1 0 •.... 

• "b.EGO 

'S-GRAVENHAGE, de .... 

Hen wordt verzoch~ bij de o.anhalln, van 
deze brief da,tekenlna. nummer 
en af de I in: nau'tfkeurfl re vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 

/i de Heer Giovanni Farina bij de Italiaanse 

Legatie hier ter stede als chauffeur van 

de Italiaanse Gezant in dienst is getreden • 
. ~. 

De Chef van het Kabinet, 
van de rfinister van Buitenlandse Zrucen, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , alhier. 

@ 7472. '47 



• 

• 

J 

NOTITIE ACD 
Betr: It. Consulaat te Amsterdam 

Uit betrouwbare niet te controleren bron wo~~~~;;~o J 
dat de Italiaanse consul te Amsterdam, RUSSO, zich tot het 
"Ministerie van Openbare Veiligheid" te Rome wendt alvorens 
tot uitreiking van inreis-visa voor Italie over te gaan 

ACD 27 Juli 1948 
41945/1301/1302 

T. Noyon 



• 

• 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de 22 April 19 48 

AFDELING AZ/R iswozen 
No. 42348/BS Men <wordt v~rzocht bij de sa.nh~fint van 

deze brief dagtekenJng9 nummer 
•n 3 f d • 11 n 1 nauwkeur i' te vtrmeJdon 

@ 7290- ' ·18 

2 3 APP. 194~ 

Rijkavreemdelingendienst, 
Raamweg 47, 
's-GrtAVENHAGE • 

Het Mïnisterie van Buitenlandse Zaken heeft de eer U te 
..1.;-) berichten, dat het viaUl.il van de heer Giovanni LHCDI(Italiaan

se nationaliteit) paspoort nummer(dienst) J98/1 op 20 April 
jl. voor 6 m&anden is verlengd • 

c .c .141nisterie van Algemene Zaken. 
Javastraat 68. 
's-GRAVEHHAGE . 



UITTREKSEL 

Voor ... OD 371 

Origmeel in OD 641 .. Naam L~e~q.u:r;.gse V~!t! ... ~?. .... ~.~.<1.~~-~~:D.-~.~--

Volg nr. Ag, nr. .. ..317?.1 Aard van het stuk schri j v~p !' ....... ,............ ... .......... . ....... .. 

. ........ .. ...... ...... Afz ... Min ...... van .. B.uitenlandse. Zaken .• Datum ......... 19.~.3-48 

Ter voldoening aan het v 0rzoek, vervat in Uw nohrijven dd . 11 dezer , 
nr. 30580, heb ik de eer U 1:1ede te delen, dat l •. ej. IIunsen(Luxemburgse) 
geboren is te Iainz op 6 Deeember 1928. De Heer Luigi Bani (Italiaan) 
is geboren te Bergamo op 19 April 1911. 

Het 1Jarticulier adres van de Heer II . Bayle is: ,/agenaarweg 7 

Uitgetrokken door ....... ................ ........... r..I.L................................... Afd./Sectie .... AOl L .4 .............. Datum ....... ~~.§.::-~ ........ .. 

A.L. !7249-'47 



CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANQSf: 

~moo. i\.aol.ne""G en Protocol. "'t' Ar 
No. 2499o. 

• 

~, ... 
®~ .0S.G~JVE~HAGE, de .. ~~-~-~~:~:~~: d~n~:: 

I ·t ven due brief dagtelcenlng, nummer 
en afdeling neuwkeurlg te 'lermelden 

) '\ 
QY\:Jl:'-'-"' 

Ik heb de eer U mede te Q~len, dut 
de heer V .. Castellani Pastori A, ltaad aan 

het Italiaanse Gezantschap hier ter stede, 

tot een ano o·e bestemming is geroepen . 

In diens plaats is benoe1 . .a. de heer 

- \ O~uz_io . .t~T~l.û.ttl LI c~~.STJ.:.;L SJUl PI.I.!JT1t0 
-~'<(.lJ.";:. u.{TU ... met de rang van .i!.er&te ~ecre-
taris . 
~ 

• 

IJ& GheÎ van het Kap inet v<m de 
.drister van Eui tenlanë.se Zaken, 

voor deze, 

~-~ 

Aar de i, el.èd elGeboren heer 
.t.. van d l;I' Koordaa , 
1..abinet van de 11linister-President , 
Juvastraat 68 , te 
's-GRAV1N1 AOb. 

@ 7.:49.'47 



No. 30580 's-GRAVENHAGE , 11 Maart 1948. 

Uw eohr,: No. 20247 

•
d.d. 1-3-48 
Ond.: Uej.HANSEN,Luigi BANl en 

B.BAYLE. 

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven 
heb ik de eer U te ver~oeken mij de volledige perso
nalia te doen toekomen van Mejuffr>uw HANSEN en de 
Heer LUigi BAlli. 

Tevens zal ik het op prijs stellen van U te ver
nemen wat het huidige adres is van de neer H.BAYLE, 
le seordt ~ ria aan de Franse Ambassade. 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
• · :r. VISSER, 
Diracteur van het Kabinet en 
Chef van de Afdeling Protocol 
van het Minlateria van Buitenlandse Zaken 
te '!:...Q:_ R A V E N H A G-_li 

E . v.d.Noordaa. 



UITTREKSEL 

Voor OD 371 

Origineel in OD 641 Naam Luxemburgse Ve.rtegenwoord1s1ng i n _ Ued. 

Volg nr. Ag. nr . .... 30580 Aard van het Stuk . schrijven .... ······························ ... ·········· . 

... .. ..... ............. Afz. liin •... v.an. .. Buitenl . ... Zaken ........... Datum ·---~~3~ ...... . 

I k heb de eer U mede te delen, dat Mej . Hanson (Luxemburgse ) en de 
Heer ~uig1 Bani {Italiaan) in dienat zijn getreden bij de heer 
H.Bayle. Eerste Secretaris aan de l!,runae Ambassade hier ter stede . 
respectievelijk als couvernante en huisknecht . 

Uitgetrokken door ........ PR. ..................... ... ............................... .. Afd./Sectie ··;AGD---4 ····--········· Datum ···9-6-48 

A.L. 17249-'47 



M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E h.l ~~\l 

x~ I.ub~ne,; en !'.rotocol. 
No ..... l97.)4. ........ . 

'S-GRAVENHAGE, de .... 2.5. .. .E..e.b~U.3.l.'i.. l.:J4 8. 

• 

Men wordt veripcht biJ do unhalln1 van 
due brief da,te,.. •nlna. nummer 
en ~ f de 11 n c nauwkeurJ& te 'lermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
de Heor :Cn:.:.o '1ina..:..di benoemd is tot be
anbte aan het Consulaat van I~._2.iû te 
.'1asterdam. 
f(,, 

De Chef van hev Kabinet 
van de Minister van Buitenlandse Zaken, 

,-~ de '.'te:edelgeboren Heer 
L. van der Noordaa 
Kabiner; v ..... n de 11ini::rcer-P_·esident, 
Javastra<...t o8 
's-G TI ~ V ~ N d A G E . 

@7472·'47 



, 

• 

• 

Notitie van C/V. 

Uit bijlage van brief Afd. 5 der 

Kon.Marechaussee Litt.Z.61 Geheim/GVD 

26 d.d. 15-12-47, opgeborgen in OD 152 

blijkt, dat Italiaanse Ambassade in 

Frankfurt, Spaanse visa verstrekt aan 

Duitsers die naar Z.Amerika w11Ien 

emigreren. 

4-2-48 



I talie 

A 

• 

B 

• 

Uit No.ID 1917'47 Adam, Uw brief Dis 66, A.CD 15798 dd. 31 
5.47-
Aardewijn Van deze jonge man is in de omgeving van het ou
de adres Jacob Mariastraat 59 huis alhier, bekend, dat zijn 
ouders in N. O. Indie zouden vertoeven en hij zijn opvoeding 
grpten~eels ontving van 2 tantes, bij \vie hij inwoonde. 
Een dezer tantes is inmiddels gehuwd met de Italiaan Prof. 
Dr. COISSON, die Officier in het Italiaanse leger zou zijn 
geweest, doch uitgesproken anti- fascist was. 

De veronderstelling werd geopperd, dat Coisson bij het I 
Italiaanse Consulaat hier ter steden werkzaam is . In poli
tiek opzicht is P~mmer iets nadeligs bemerkt. De gezinsle
den nemen regelmatig hun kerkelijke plichten waar. 
Behoort bij mijn schrijven dd. 23 . 9. 47 aan Stuyt: 
Zoals uit de potlood- aantekening van Mr . Visser van BZ 
blijkt, is Prof. Dr. COISSON Vice-Kanzelier bij het Ita-
liaanse Consulaat te Amsterdam. Deze functie zou hij reeds 

10 jaar vervullen. 
In 1943 werd betrokkene door de Duitsers naar Italie 

teruggezonden. 
30/9 47 

c 5 



• Aan: Dr.A.U.Stuyt. 's-GRAVENHAGE,Z3 Se~tember 1947. 
v~n: R.v.d.Noordaa • 

• U1t doorgaans goed in~eli~hte bron vernam ik. dat bij het Itali-

aanse ConRulaat te Amsterdam werk7.aam zou zijA een zekere Prof.Dr. 

COISSON. 

R1 1 is ~ehuwd met een Nederlandse. zou officier in het ltal18anse le~er 

z1~n ~eweest.doch uitgeenroken anti-fascistisch zijn. 

Ik mo~e U. Hoogedelgestren~e. verzoeken mij, 7.0 mogelijk, omtrent 

~enoemd• nersoon te doen inlichten. 



• 
AARDE VI JN , Johannes Mar i a , geboren 18 S eptf mb er 19 26 te Al:sterda.n', zon
der beroep . kerkgenootschap Gereformeerd, wonende Marnixstraat 20- I, 
hoog . 
Van deze jongeman is in de omgevin~ van het oude adres Jacob Mari astraat 
59 huis , Amsterdam , bekend , dat zijn ouders in N.O . Indig zouden vertoe
ven en hij zijn opvoeding grotend~els ontving van twee tantes , bij wie 
hij inwoonde, Eén dez er tantes is inmiddels gehuwd met de I ta l iaan , Prof 
Dr . Coisson, die off i cier in he• I ta l i anse Leger zou zijn geweest , doch 
uitgesproken anti - fascistisch was . De veronderstelling werd geopperd , 
dat Prof.Dr . Coisson bij het I taliaanse Consulaat te "Amsterdam werkzaam 
i s . In politiek opz i cht is nimmer i ets nadeligs bemerkt . De gezinsleden 
nemen re~elinat ig hu n kerke l ijke plichten waar . 

I 



• 

• 

Betreffende Prot. Dr. Ooissos. (Oroiaaon?) 

E6n dertantes TaD. AARDEWIJN is gehuwd met de :ttaliaas, Prof Dr. 

OOISSON, die officier is het Italiaasae leger zou zijD. geweest, 

doch uitgesp~okea antifascistisch was. De Yeronderstelli•g werd 

geopperd, dat Prot.Dr.COISSON bij het Italiaanse Consulaat hier 

stede werkzaam is Ia politiek opzicht is simmer iets ~adeligs be-

merkt. De gezinsleden aemea regelmatis hun kerkelijke plichten 

waar. 

AARDEWIJN is door deze tantes opgeToed. 

~t,J~,~;te 
"t/s'rf. 



• • 

C NSUJ.J.I~~ f~ _:y;~- ..: . ..:.1 VJili VItEE :DL J.JU JEN , GhV .. S :rem I H 
l'i'EDB lLA , ~.u . .... OI.E , bURIN en (,lJ.t'.J~oCAO . 

----------------------------------------------------------- -------·--
------------~- ------ --~---------------------------------------------

I TAJ/I:E 

---------------- --------------------- -------------------------~------------------- •--- ___________ a ______________________________________ _ 

Naam en 
v,ornamen: 

Fu.nc"'.;.:.e: At.i.t·es : Tel: J).J.ur verbli~f: 

---------------------- --------- ----------------------------------------------------------------------- --·---------------------------------· 
AI1SfERDAM 

J...1rcs : 
Tel . : 

Heer ngrächt 609 
:'r954·0 

RUSSO 
A. 

~CE111~0 
G. 

ROJO 
A. 

JAt IER 
Mej . E. 

liLiillllS :2AD 

Tel.: 

ELLIS 
J . l1.J • 

AMSTERDAM 

COISSON 

( zou naar :::>e.1 Haag ga .n) 

consul 
1946 

ambt . 

bode 

• +-s:;eno- vYJ). 

( Cu.ra.cao) 

consul 
1940 

• 

• • • 

• • 

• • 

Prof.Dr. A..A 
~-~~.~~ ~·~-' ~·9·"? 

8.11.47 .aURELI Ambtenaar 
PR. G. 

RINALDI,Enzo Beambte. 25-2-48 



I/ 
13.2. 1947. ----

Personeel ITALIAANSCHE Legatie te ' s - lravenhage. 
========~=======================~=~~=~ ==~====== 

Adres: Zeestraat 65 f . 
Tel.: 112013. 

• 

=============~=~~====================-====--==~=================== 

Naam en voornamen: Functie: Adres: Tel .: 

===============~==========================-========~================= 

BOMBIERI 
Enrico 

BOMI-HER I 
:Mevr • 

CAS TELLAN.I 
PASTORIS 

Vittorio 

CASTELLANI 
PASTOlliS 
Mevr . 

\; RUSSO 
/'1 Augusto 

PENNACHIO 
Mario 

CANAL 
Dr.Antonio 
Fort , geb . 6. 2. 97 
te Frankafeld 

WuWHEAI 
Pacifico 

MARCHESIN I 
Libero 

1rutCHESINI 
Pacifico 

MkRCHESINI 
Lorenzo 

Gezant Sophielaan 1 112103 1.10.46.-

echtgen. gez . Idem 

le secr . 

echtgen.le 
secr . 

2e secr . 

fin. raad 
Br ussel 

Hande1ssecr. 

secr.tolk 

kanselier 

H3tel des 
Indes 

Idem 

Idem 

• 

• 

• 

• 

adj.kanselier • 

ambt . • 

Idem 1.10.46. -

115663 1.10.46.-

Idem 1.10.-4~-

Idem 

• 

• 

., 

• 

• 

1.10.46.-

1.10.46.-

1.10.46.-

47. 
1.10. 46-1. 4 . 

47. 
1.10.46-1.4. 

1 . 10 . 46.-

1.10.46.-



• 

2 . 

======================================================~====~======= 

Naam en 
voorn amen: 

Functie: Adres ; Tel.: Duur verblijf: 

============================-=====-===-==~===-======~================ 

BA.STI.A.:U C kanselier 
Leo , geb . 30. 12. 
1915 te Cassano 
Murge . 

BASTIANINI echtgen. L. 
Mevr . Bastianini 

RINALDI kanselarij-
F. ambtenaar 

d ' ALFONSO ambt. 
Mej . Martha 
ge' . 31.16 . '07 
te Coreg1ia 
Au. bel. 

GIOVA:r.""NI 
L. 

RICARDO 
B. 

RIGUTTO 
Gi ovanni 
Antonio 

GRAZIOSI 
G. 

GRAZIOSI 
Mevr . 

STEDILE 
Itej . G. 

portier 

knecht 

bode 

bode 

echtg. G. 
Grazi osi 
(4 k.) 

diens tb . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

AliDREJHSICI 
mej . J . 

dienstb . v . Sto1kweg 11 
CASTELLANI 
(blz.l.) 

• 16. 11.46.-

0 16. 11. 46 .-

• 16. 11.46.-

16 . 11. 46 .-

16 . 11.46.-

• 16. 11. 46.-

• 16. 11 . 46 .-

• 16. 11. 46 .-

• 16. 11.46.-

• 16 . 11. 46 .-

• 16 . 11.46. -



3. 

p ===~=============~=~=;===================-======~=====~=====~===~===~ 

8.11.47 
PR • • 

Naam en voor
namen: 

Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

===~~===~=================~========~====~========== =~=======~======== 

MERZETTI 
• ed .Elia 
geb.ROCCO_ 
geb .Cs.flti
gliome dë1 La-
go, 31. 5.15. 

RIV AJJDI ge b . 
SCHATTE 
Ermide,geb. 
19.12.16 te 
rviode na 

DI VITA wed . 
C.'~~AVERO 
V.ru."'ia 

PIRFIRIONE 

PIRFIRIONE 
î.~evr . 

kamermeisje 
Gez • 

echtgn.F . 
Riva1di 

gouvernante 
kind. gez . 

chauffeur 

- echtgen. chauf
feur Gez . 

beambte 

Sophia1aan 1 
-112103 

• 

• • 

• 

• • 

\ 

1.10.46-

15. 10. 46.-

? - 22 . 3.47. 

? - 22.3.47 • 

? -22.3.47. 

? .? 



13-2- 1947. 

Personeel -IT~IAANSE Handelsdelegatie te Den Haag. 

----------------~-----------------------------·---------------------------------------------------
Adres: 

Tel.: 

-------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en 
voornamen: 

Functie Adres: Tel.: Duur verblijf: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIODANIOH 
Prof. Ga
brieli 
geb. aosta 
30-8-12 

GRIYALDI 
Dr.Maurozio 
geb .l!essina 
31-3-:2912 

• 

• 

• 

• 

• 17.10.46 

• 17.10.46 
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