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1 

� 

Nieuwe gezant van ·Sp:mje · 
morgen in Den Haag "' 

De nieuwe gezant v
.
an Sp

[
je In Ne-

derland, de m�s van $an Çruz, •zal
morgen in Den Haag aank'o en. 

Senor Don · F�:nar:idez Vill•verde · y
Roca de To(P•y, maJ,"i<.1es van · Santa 
Cr11z, hertog van Sl!)f" Carlos, markies
van Villasor, m'ln:kle!' van Del Vlso, drie• 
ma.111 grande van Spanle, wera··4 April
1902 geboren. De markies was vóór hij 
tot gezant in Nederland werd benoemd.
gez11nf te Kopenhagen, 

../



NIEUWE SPAA�SE GEZA.i."ITT TE 
� DEN AAG'BENOEMD? · 

Naàr te �G.rid. veri1,1il1t zou de huidige 
S)?aanse ge,:ànt � Kopent,iagen, José Vil-,
laverde y Roe; dé Tog-0res, benoemd zijp 

1 
fot Spaans gennt tè •s Gra.,,enhage, / 

r �'!!_Sf� -
cMu•: , ,e-1-1-.... a--

P&L:-----



OP KAART 

ACD/- 7

DAT:1"' . !7> 

PAR:, 

CAlU•: 

,,�: 

� � � /�.é44a C e:>(.,_ ,, 

� heer Emili 
ge:tf� in Nederland d i

�
-DeSp

�
-

meldt, ben� e }6fu€e is naar Reûtei 
Buenos Aire . 

0 ambassadeur te 
-·-------

/ 

111-1.- '.ro_



�- ./>. 
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- ··-· --

De Spaanse gezant naar 
Argentinië 

De Spaan�e ge1,an·t i!II Den Haag, de 
heer E. de Navasques y Ruyz de Velasco 
is naar A:r.gell!ti•nië vertro'kken. Waarom 
deze l"eis wordt ondernomen!, is officieel 
een ,geheim, �h, i moeil:ijkiheden o,p 
economisch ,gebièd w.ss� Spanje en 
.A,rgentîn.ië/zouden er ,o,Jf�u•nnen wijzen, 
dat <le dzan,t moet tr.aol1�!!n te bemid
delen. Volgens 'berichten uît het buiten
laDld wéigert .president Peroru ,graan aan 
Fra·nco te leveren, omdat deze :heeft 
nagela{eo zij,n

1 
'belofte over de 1'ev.ering 

van ér\sen � te komen. 
De ��e ambas�deur te Buenos 

Aires zou naar Madrid zijn; ontboden om 
Franco over de moeilijkheden in te 
·licMen.
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MINI.STERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Directie Juridische en Administratieve Zaken. 

:}@El!E(:IEI; 

e 

No .. -59287, ...... 

E

�lgn 17 J . 1949 'S-GRAVENHAGE, de ...... ...... .......... UUl.................... ... . • 

Men wordt ver-zocht blJ da aanhaling van 

/ 
9 1 

d4Ua brief d;.gte ken i ng,  nummer 

·1 a U\NI 194 en afdellnz nauwkeur1, to vermelden 

\E. "t/J l:!. 1

Ten vervolge op mijn schrijven van 
l Juni AZ 55672 heb ik de eer U mede te 
delen,dat ik Harer Majesteits Ambassade 
te Parijs gemachtigd heb te zijner tijd ,) _
1
een visum te verlenen aan de Heer Pa�çu�l 

/ Tomas 1 algemeen secretaris van het nlet -
communistische Spaanse Vakverbond in 
Frankrijk (de Union General de Trabaja
do�es de Espana en el Exilio,71 Rue de 
Tour,Toulouse),m.its hij in het bezit is 
van een geldig paspoor·t en zijn terugkeer 
na.ar Frankri_jk verzekerd is. 

De Heer Tomas zal eveneens het Congres 
van het Nederlands Verbond van Vakvereni
gingen bijwonen. 

e 

Jt< DE MINISTER V A�i BUITENLANDSE ZAY..EN, 
Voor de Minister, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan het 
Ministerie van Algemene Zaken, 
Bur. C. V.D.> 
Javastraat 68 
Den Haag. 

@ 44678 • '48 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

�lOC Kabinet en Protocol. 
No .... J698ó ........ ..

'S-GRAVENHAGE, de ..... ll .... .A.priL.19.4.9 .........

, Vol fy Men wordt vcrxocht biJ do aanhaling van 
deze brlor da gt c ken In g, nummer 
en ard,llng nauwkeurig 10 vorme.lden 

1 9 .PR. :949 _j.l 
/ r: 

.t:) () / � b ' 
\,.Y 

- Ik heb de ee�ïnetl:e-ti�ien, dat, blij-
kens een van het Spaanse Gezantschap hier ter 
stede ontvangen schrijven d.d. 4 April jl. No. 

_)26, de Heer Juan Manuel Adriaenséns y Vidal be
noemd is tot eerste secretaris aan voornoemd 
Gezantschap. 

De Heer Adriaenséns is vergezeld van ziJn 
echtgenote en twee kinderen van 13 en 10 jaar. 

Hij woont tijdelijk in Hotel des Indes al
hier. 

DE CHEF VAN HET KABINET 
VAN DE MINISTER V All' BUITENLA..�DSE ZAKEN, 

I fJ� �,.,.,_...,,._ ..... , �" 

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

@ 44678 • ''48 



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

��6�abinet en Protocol.

'S-GRAVENHAGE, de ... t:.ê .... AP!.!.'J:.\···?;<J..�9 • 

e 

• 1

b 
Men Wordt verzocht bij de aanh�Urtg van 

7. Ç O / deze brlof dagti-cke-nlnç:. nummer 

,.o en a (de II n g nauwkouolg · è,.ly,Gnclden 
V 

. �· _ . ,o,v7 
Ik heb de eer U mede te del� 

blijkens een van het Spaanse Gez�ntschap 
hier ter stede ontvangen schrijven d.d. 31 

.- Maart j.l. No. 23 de Heer Miguel Teus, 
eerste secretaris aan voornoemd Gezantschap, 
tot een andere bestemming is geroepen. 

1 

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

/4,, ��· 

(! 1;,/.,/� ,Á'.J

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-G r a  v e n h a  ge. 

® -44678 • '48 



BH 

MINISTERIE VAN BUIT ENLANDSE ZAKEN 

�afiabinet en Protocol.
No ................................. . �-()'� br.µ_�r.i ..... l9 .. ,.9 • 

• 

• 

'S-GRAVENHAGE, de 
. 

. 

Men \,,ord� y�rzocht b)J d�. "i'"�ajlng van 

� dexe brl�f dagtoko1llri3' ..;n�mmel'" 
� \ \,:) en a(d a 11 n g nauwkeurig tC VCr(tlcl<icr 

l \� 'Çt,:_j�/ 1

Ik heb de eer U mede te dolen, dat 
bliJkens een van het Spaanse Gezantschap 
hier ter stede ontvangen schrijven d.d. 

_ 16 Februari j.l. No. 10, de Heer Ramon 
Saenz de Heredia benoemd is tot handels• 
raad aan voornoemd Gezantschap. 

De Heer Saenz de Heredia logeert tijde
lijk in Hotel des Indes. 

De Sous-Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 

@ 44678 • '48 
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BH 
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M I N I S T E R I E VA N B U I T E N L A N D S E Z A WN 

�-���binet en Protocol.
'S-GRAVENHAGE, de 

Men wordt verzocht bij db aanh3llng van 

deze brief dagtekening. numme r 

en ,af de 11 n g nauwkeurig te vermelden 

_
)
- - 4 t-& . 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens een van het Spaanse Gezantschap 
hier t er stede ontvangen schrijven d.d. 

'IJ 16 Fabruari j .1. No. 9, de heer Francisco
·1Bozzano, handels-attach� aan voorno�md

Gezantschap,tot een andere bestenming is 
geroepen. 
� 

De Sous-Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

Aan net Ministerie van 
A lgemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-G ra v e n ha g e .  

@ 44678 • ''18 



F/W /? 

MINISTERIE VAN 

Kabinet en Protocol 
xnimn 

BUITENLANDSE ZAKEN 

.. 

No ..... 7127 .............. .
'$-GRAVENHAGE, de ...... 2S. ... Ja.l'D.'lari ... l949 .. 

• }0 �n wordt verzocht bij de aanhaling van
/ 1 _ 

f 
. deze brief dagtekening, nummer r 

en :t fd e 11 ng nauwkeurig te vermelden 

Sy 7sz ..t) 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, 
blijkens een van het Spaanse Gezantschap 
hier ter stede .ontvangen schrijven dd. 17 

)<. IJanuari jl., No. 15, Mej. Felisa Perez y
Perez als nurse in dienst is getreden van 

�de Heer V .Alzina de Boschi, tweede seore

�taris aan voornoemd Gezantschap. 

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

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
•s-Gravenhage.

@ 44678 - '48 



f' 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

� .. JJ��-
inet en Protocol.

'S-GRAVENHAGE, de ..... . H?. .... P..�9..�.JP..P. �.X:: .. J,.9.48 • 

• 

• 

·---·· 
Men wo,..i�rzci.cht bi) da a20haling van , 
dota brfof ;Rgtekenlng, nummer j 
en af do H n î nauwkeurig te vormeldè.,- 1

1" QEC. 1948 , ! 

-, -;y O '-/ ' 

Ik heb de eer U mede te -�j 
Konink�ijk Besluit van �b November 1948, 
No. 23, de Heer Manuel Travesedo y Silvela 

� is erkend en toegelaten, op de voet van vreem
deling als Consu�-Generaal van Spanje te Am
sterdam. 

Jii, 

DE CHE? VAN HET KABINET 
VAN DE l'l[[NIS'.J.i.l:!:H. VAN BUITJ'.;.NLANTISE ZAKEN, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
Javastraat 68 
DEN HAAG. 

@ 44678 - '-48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

D�x Kabinet 
�" 

en Protocol;� I 
No. J"0.6..5.J..4........ .J 

��I

/�,,,/'��/, 

,� -

'S�� VENHAGE, de ....... .5/.0.c.:t.o.b.e.r. .... l9.48. .• 

e 

: . \ 1 Men wo�tÁ':rzocht bij de aanhaling van
13 �C. l�&S bri� dagtekeni.ng.....ruimmer en

_ af.deljjlJ nauwkeurig te vermelden 

\ ACl,J ef/ !.. bi>/
I 

, 
Ik heb de eer U.Anede te delen, dat • 

hier te lande zijn 
,-

1.ngekomen Mejuffrouw
Marta Miranda, Go'fernante van de kinde
ren van de Spaa�,e Gezant; 
Mejuffrouw Eren}i tstrada en Mejuffrouw 
Nieves Mantin�� dienstboden van voornoem-
de Gezant. / 

'7 
C11ef van het Kqbinet 

A�n �et r:nistsrie van Algemene Z'"!.kan 
p/a Jqv·1-s-cr'l·-:t 68 
Al ïiie ..... 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Kabinet en Protocol.{f) _ � �,r if,:5'13-s-J î
No . .J"2.!±�4.3........ ;.. ó3 N 1-. 1948 'S-GR,!V,ENHAGE, de .... � ......... 9.Y.e.JllM�f.... ...... •

{/}O _/J- __ __,._ � 4 
[ �lj l,'-;Jt2 / '' ,r�� ' 

1 
Men wor verzocht bij de aanhaling van 

é' /--r1 / � -A---([ / deze b · dagtekeni ng, numme r  en 
"//l é afdel' g nauwkeurig te vermelden 

�3 l / 
tt " 

Ik heb de eer U m/de te delen, dat, blij-

Aan

l kens een van het Gezp'ntschap van Spanje ant-
i 

vangen schrijven, ,Y.d. 29 October j.l., no.116, 

de Heer Antonio J,rera y Prim, tweede secreta-
, 

I ris aan voornoemd Gezantschap is overgeplaatst 

en Nederland)'ieeft verlaten. 
� / 

/ 
! 

De Chef van het Kabiqet
van de 

Minister van Buitenlandse Zaken, 

� 

het Ministerie van
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68,
's-Gravenhage. 



Notitie C 
Henk ALSEM en Spaanse Gezant 

-

ZEER GEHEIM 
1 

�v�� 

. '7 /-1-
"""'1,\. VUAt. 

2 5 OCT. 1948 
---

. 

l/!l/:lé 
V.Heeckeren deelt telefonisch mede: f:J· 

e 

"Mijn dienst heeft van het M.v.o. opdracht om een onder
zoek in te stellen naar het verdwijnen van een groot gedeelte 
van een geheime Engelse leger-instructiefilm. Deze film.was 
toevertrouwd aan Henk Alsem. Het materiaal is verdwenen toen 
Alsem een reis naar Spanje had gemaakt. 

Uit een onderzoek van mijn dienst is gebleken, dat Alsem 
enige tijd voor het "zoek raken" van de film regelmatig in 
verbinding heeft gestaan �aR met de hier geaccrediteerde 
Spaanse Gezant.'• Alsem staat nog steeds in contact met de Gez. 

v.H.verzoekt de CVD zo mogelijk een omzichtig onderzoek
naar de relatie van Alsem met de Gezant te doen instellen. 

Hij vraagt voorts de achtergrond van deze aangelegenheid 
geheim te houden,omdat we �ege indien dit bij de Engelsen 
uitlekt niet alleen een "Figuur" slaan, maar bovendien de 
kans lopen, dat de Engelsen ons nooit meer vertrouwelijk ma
teriaal zullen lenen. 
� t.;..:.. �� � �.fe,,_,,t;,,......._ den Haag, 14.10.48-

12 uur. 

C 5 



UITTREI(SEL 

Voor .. .0.D ..... 594 .... ....... ........ ....... ....................... ................. Naam . ........ SP.a@ê� . .. .Y.êX.:!i., . .... tn .... N.�.d.�.;r:-.1?-A.9.-........ .... .. ....... . 

Origineel in ...... OD ..... 46..l. . ......... ....................... .................. Naam .... ........... F.�?:P.ê.� .. Y.(3.X.t:.� ....... t.n ... N�<Jf3..r.J?.,P..g .... .............................. . 

Volgnr. ............. Ag.nr. . ...... 4.7.9.6.9 ..... .. ....... Aard van het stuk ..... . . m.�.O..�.!l.� .. 1.in.g,..... . .......... . ........................... . ....... ........... . 

.... ······ .................................. ........................... . . ....... Afz� ..... B •. Z .......... . ...................... . . .............................. ... ................. Datum .... J .. 9�..1..o.� .. ' ... 4.8. ........ . 

• 

• 

Ik heb de eer U mde te delen, dat Mevrouw Josefina Lezana 

(Spaanse) als dienstbode in dienst is ge�reden van de Heer 

Crombé, Attaché aan de Fr�se Ambassade hier ter stede • 

Uitgetrokken door ......... ......... ]?.. ... . ..... ....... ............... ....... .... .... .. Afd./Sectie . .ACTI . .4.C . ....................... Datum ... .... 1.4.-.:-:.2.'.'.'.'. .' .4 9 .......... .

c.Op aanwijzing van .............................................. .............. ........ .................. .. 

@ 5030 · '18 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol. 

»JIJ\\1[/)(IXJ)GX 

No. t.0.0.6.72 ....... .

• 

'S-GRA VENHAGE, de ·::· .. ; .. 2'0 "Se.p.:t.emb.er ... ..1 .. 948.

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze bri;f 41�!e�'l'!l��C}fämmer en
afdeling nauwl:eiIHg't'e \l&melden 

. . ,: ' yt � y ,)_ � 
' 

-·-_....--

Ik heb de eer U mede te delen, dat het 

Consulaat-Generaal van Spanje te Rotterdam 

is opgeheven en dat de werkzaamheden voort

'.aan door het Spaans Gezantschap hier ter 

stede zullen worden waargenomen. 
v7 

De Chef van het Kabinet, 

• 

Aan 
pet Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-GRA VENHAGE. 

@ 7644 • '48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZA��o
, 1'.)• ll,t an r-ro�ocol. 

llfflm!QOO.' J, 

No ..... 'J..6i9.7. ......... ..
'S-GRA VENHAGE, de ....... 8. Sep.tembar .... l.9.�t8. 

• 
, 

Men w�dt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief da gtekening, nu mmer en 

L
.._ afdefn@W:eurig te vermelden

Ik heb de ear U made ta delen, dat 
Urbano Poyjoo de Sotomayor, Consul-Generaal 
van Spanje te Rotterdam voor Nederland, 
van zijn genoomàa functie is ontheven en 
naar 1'�rankrijk is vertroklten. 

fz 

,,. t>JJ" :lf-- � • 

z:::;�� • ,/04 f

Aan het �inister i e  van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-G r a v e n  ha g e. 

De Chef van het Kabinet 
van d e  Minister van 
Duitenlands e Zaken, 

��� 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en .2rotocol. 

� 

No ........ B.)646 ...... . 
'S-GRA VENHAGE, de J.,§. ..... !:ggµ.ê.:t.JJ.ê .... l9.4B.. • 

Men wordt verzocht bij de; fiM!i�g :van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling 1nauw}ceurfg te.z:ermelden

i '1"3--.s"-aa-

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

,ij V .A.Alzina de Boschi, tweede ambassadesecretaris,

die tot nu toe waarnemend consul van Suanje te 

Rotterdam was,is overgeplaatst naar het Spaanse 

iezantschap alhier. 
n1-

• 

De Chef van het {abinet v�n de 
Minister van Buitenl�ndse Za�en, 

Aan het ivlinisterie van Algemene Zak:en, 
p/a Javastraat 68, 
Alhier. 

@ 7644 • '48 



1/W 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Kabinet en Protocol. 
-�· 

No .. 8.4.6.91 .•... _ ... - Volgrio. 
18 'S-GRAVENHAGE, de saB�. • 

• 

• 

.-� 

. -�.A \(� 

- ' 
Ma wbrdtj}or,\ij&,ii 1Q,4�allng van 
de brief dagtekening, nummer 

e

n 

rlc6f:J°:i'�i� e
n 

Ik heb de eer u mede te delen,.dat

I \ de Heer Juan Schwartz y Diaz Flores, lste

Ambassadesecretaris is benoemd tot Handels

raad �an het Spaanse Gezantschap hier ter 

stede. 

� 
De Chef van het Kabinet van 

de :Minister van Buitenlandse Zaken, 

-L!:� ---

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javaatraat 68 
t Srjl:1t,1{�xl)1.age • 



No. Geheim/Gr.V.D. 7�-7 

Bijlagen� 1. 

Onaerw.erp: Grenspassage 
diplomaat. 

•• 

Aan: C. V.D. 

Typ:LvAw' / 
Coll. :J;/ 

• 

Te Uwer informatie moge ik U hierbij 

doen toekomen een uittreksel uit een rap

port betrekking hebbende op grenspassage 

do or de Spaanse diplomaat Don José·Ruiz 

Santealla en zijn echtgenote Carmen Schra

der de Ruiz. 

;r 



., No. 532 - G.B. 20. 

Datum van bericht: 28 Juli 1948. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid van het bericht 
Betrouwbaarheid van berichtgever: 
Welke actie's zijn ondernomen: 
Met welke instantie's wordt samengewerkt: 

Onderwerp: Passage met Spaans diplomatiek paspoort 
bij doorlaatpost 11De Poppe" van Don José 
Ruiz Santealla met echtgenote op 28 JuJ_i 1948. 

- - - - - -

BERICHT. 

• 

Naar aanleiding van bovenstaand onderwerp bericht ik UHoogEdel
gestrenge beleefd. 

Op 28 Juli 1948 te circa 20.30 uur is aan de doorlaatpost 
11De Poppe" komende van Hannover en gaande naar Den HaEig (per auto
mobiel) met diplomatiek pas1)oort �epasseerd: 

)( 11. Don José Ruiz SANTEAILA, Spaanse nationaliteit, No. paspoort
63 , afgegeven te Madrid op 25.2.1948. 

)(' 1 2. Ca.rmen. SCIIBADER de RUIZ, Spaanse nationaliteit, echtgenote 
van Don José Ruiz7 SA.l'"\JTE.ALLA, Ndl. paspoort 635, afgegeven te
Madrid op 25.2.19LJ.8. 

Rapporteur, 



WP. 

MINISTERIE VAN 
Kabinet en Protocol.

� 
No. · ..... 58328,. 

• 

OP(ïELE�p 

B U I T E N L A N D S'E1 Z: ���E � 

Af .Jr/l/-J:l ]
'5-<;,RAVENHAGE, 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 de 
Î Heer illmilio de ·1 ava.sqÜés y Ru:iz de Velasco 

Buitengewoon Gezant en Gev olmachtigd Minister 
van Spanje bij Harer föajesteit's Hof,op 5 Juni 
j .1. zijn geloofsbrieven aan Ho.re .Koni.:ll<:lijlce 
Hoogheid de Regentes heeft overhandigd. 

hft 

' 

• 

DE CIIBF v 1.,'T HET (.: BIN�T
va.n de r .inis ter van

Bui tenl""ndse Zaken, 

�J/�� 
--

t\.an het IvLinisterie voor Algeme11e Zaken 
p/a Jav�straat 68, 
Den Haag. 

e 7361-'47 



WP. 

MINISTERIE VAN 
Kabinet en �rotocol. 

No ............ 563.7.2. 

• 

BUITENLANDSE ZAKEN 

l ,i7ff(:;0-

'5-GRAVENHAGE, de ....... .3 ..... Juni ........ 19.4.8 ..•. i .. 

Me� wordt �erzocht bij de oonholiijg 
vo'\ deze b[.fef d(!(lt,ekenin,s, nummer 
en ofq,eling ..,gouWlleorig ·te v\>rmelden 

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

/ Juan Terrasa,Eerste Secretaris aan het Gezant

schap van Spanje hier ter stede tot een andere 

bestemming is geroepen. 

In diens plaats is benoemd de Heer 

1 
.Miguel ·reus y I.ópe z. 

De Heer 1.I'eus heeft zijn intrek genomen 

Hotel Kasteel Jud Wasse.nao.r. 

4 

• 

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

e 7361-'47 

DE CHEF Vo\N HET KABINET 
van de Minister van 

Buite.::lllandse Zaken, 



JG rfr OPGffd' 

MINISTERIE VAN 'BUITENLANDSE ZAKEN

�� Kabinet en Protocol 
No ..... 397.9'+.... 

4 6 A ..al 1 "''·8 'S-GRA VENHAGE, de ............... ,. .... .pr ......... ,i .. '>"'t' 

• 

.. 

Mem wordt ver::ocht bij do oanha11ng 
van ,:lo.zo bJtef dagtekening, nummor 
en afdalin.9 nau-wkeurig te vermelden... 

1 Ï. At'K.194r\ 

tAC .J3st l
Ik heb de eer U mede te delen, dat de 

...-l Hertog van San Lucar la Mayor, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister van Spanje 

hier ter stede, op 12 April jl. door Hare 

Majesteit de Koningin in afscheidsgehoor 

1s ontvangen. 

De Chef van he t Kabinet van 
Ministerie van Buitenlandse 

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

� 71.t.8-'47 
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Nieuwe Sp�nse 

gez�:it in Den Haag? 

United Press lanceert een 
waardig bericht uit Madri 
gens dlt bureau zou de enoe
ming van de onderstaatss creta-
ris van handel en buite andse 
economie, Emi1io Navascu , op 
de post in Den Haag aanst de 
zijn. Navascues zou Burg·2111iloó_U:-_ 
de Mamblass opvolgen, die ander 
werk krijgt. • 
Gelijktijdig wordt echter bericht 
dat Navascues meningsverschil-
len met zijn minister van Indus-
trie en handel heeft. Bovendien 
zou hij sedert een week niet meer 
op zij!" bureau zijn verschenen. 
Voorlopig wordt aangenomen, 
dat hij "ziek" is. 

-----""'--

() ,J) 
Il" 

----•.... · --
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' NIEUWE 8PAANSE GEZANT INNEDERLAND 
lf.M. de Koningin heeft toestemmingverleend aan de .accreditering van deheer Emillio Navasques Yruiz de Velascoals Spaans gezant 9ij H.M. hof.
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Notit1�.yan C/I.. 

Uit bijlage van brief Afd. 5 der 

Kon.Marechaussee L:Ltt.Z.61 Geheim/GVD 

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

blijkt, dat Italiaanse Ambassade in 

Frankf'ul"t
9 

Spaanse visa verstrekt aan 

Dui tsërs die llaar Z.An1erika willen

emigreren. 

· 4-2-48
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Grensoverschrijding van in 
Spanjaarden getransformeerde,. Duitsers. 

De Chef van het Protocol Mr. VISSER deelde mij 
mede, na kennisgeving ijan de St�t van de Koninklijke 
Marechaussée, op 5 December 1947 bij de Spaanse Ge
zant geprotesteerd-te hebben tegen de handelingen van 
de Spaanse Adjunct-Oonsul V.A.ALZINA DE BOSCHI te Rot
terdam. 

Deze zou volgens het rapport van de Koninklijke 
Marechaussée aan Duitsers Spaanse passen verstrekt 
hebben, die clandestien in Nederland waren gekomen • 

De Gezant beweerde in deze volkomen onwetend te 
zijn. Bij een volgend onderhoud zeide deze diplomaat, 
dat het hier w�rkelijk Duitssprekende, wasechte Span
jaarden betrof. 

VISSER heeft zijn protest gehandhaafd door er op 
te wijzen, dat de clandestiene grensoverschrijding 
primair en de kwestie van de nationaliteit secundair 
is. 

NOOT. Is de c.v.D. door de Kon. Yarechaussée hiervan 
in kennis gesteld? - Je.!! 

's-Gravenhage, 4-2-48 
C V 



• 

•• 

o�enooversohr1jd1ng van 1n
Spanjaarden getransformeerde Duitsers.

Da Ohet vun het Protoool Mr. îlSOER deelde mij 
mede, na kennisgeving �an da staf van d e  Koninklijke 
Uareehaussêe, op 5 December 194? bij de Spaánsa Ge
zant geprot5�teerd to hebben tegen de handelingen Tan 
de Spaanse .Aél junct-Oonsul V .A.ALZIN.A. DJi: BOSCHl te Rot
terdam. 

Deze zou volgens het rapport van de Koninklijke 
lh1reohauastSe aàn Duitsers Spaanse passen Teratreltt 
hebben. dis clandestien in Nederland waren gekomen • 

De Gezant beneerde in deze volkomen onwetend te 
zijn. Bij een volgend onderhoud zeide deza diplomaat; 
dat het his:r wèrkali jk Dui iiasprekende, wasechte Span
jaarden betref. 

VISSER hoeft zijn p�otest gehandhaafd door er op 
te 'l'1i jzen, dat de clandestiene grenaovers cbri jding 
primair en do kwestie van de nationaliteit secuDdair 
ie. 

NOO'l'. Ii1 de fJ.V .n. door de Kon. Marechaussée hiervan 
in kennte gest�ld? - 1�: 

's-Gravenhage. 4-2-48 
C V 
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UITTREKSEL 

Voor .9P ... 5.94..... ......................................................... Naam êP..@.j ê .... JY..�.;r.t.�g-�mV..t. .... .:i.A .... Nê.d.§.r.l .... L.................... 
� 

Origineel in .... .C?.P .... '.7.�� ........................... ,........................... Naam ... QJ..@<t�.ê.tJ.P..� .... g;r.�_1?,§.9.Y.?.r..?..9./;+.;r.tj.gj,p.g ........... . 

Volg nr ........................... Ag, nr . .. ?..!:?..9.?..$. ..... .............. Aard van het stuk ..... . .......................................................................... ......... . 

.................................................................................. Afz. ..C.9.mw. .•. Ko11"X�rar.e.c.haus.s.e.e....................... Datum .2 .... 12 .... 4.7. ............. .

.ALZINA DE BOSCHI V.A. 
Spaanse Nat., Consul-Gen. van Spatj.je; adres Parklaan 32, 
Rotterdam. 
Reden van signalering: 
Verstrekt Spaanse paspoorten aan illegale grensoverschrijders 
vanuit Duitsland van �.1aarschijnli.jlc Duitse nationaliteit, het
welk blijkt uit aangehecht rapport • 

Uitgecrokken door "Bd.9:..................................................................... .. Afd./Sectie -:�P.P .... � .................... Dacum "9..•J.�.�?. .. .

A.L. 17249-'47



GEMEENTEPOLITIE 

MAASTRICHT 

Aan den Centralen Veiligheids
dienst 

fWY't' 1, DEN �G. 9 -/ /l,<L(l.S b•i.C Lt, 2 p .t' 111 "7 0 

La 
A 

No. 3395 IIICR. @ 
DICT. Mu. 
BIJL. J.M.H. Grossimlinghaus.
ONDERWERP, / � 1 MEI 1�1? 

. ACD/1�.r1.9, 
ANTWOORD OP SCHRIJVEN, dd. 18-4-1947, ex 1386 

• 

• 

Naar aanleiding van Uw bovengenoemd 
schrijven, heb ik de eer U het navolgende 
berichten: 

Josef Hubert Marie GROSSIMLINGHAUS, 
geboren te Maastricht, 3-10-1907, Nederlan
der, van beroep koopman koloniale waren, 
ongehuwd, is woonachtig te Heer, Dapstraat 
no. 136. 
In het Bevolkingsregister van Maastricht 
komen ten zijne nanle de navolgende mutaties 
voor: 
dd. 3-3-19Z5 naar Kerkrade;
dd. 5-7-1926 van Kerkrade;
dd. 10-10-1929 afgeschreven als zijnde ver
trokken, onbekend waarheen;
dd. 1-1-1931 bij 11e Volkstelling ambts
halve wederom ingeschreven;
dd. 1-4-1946 naar Heer.

Hij heeft een blanco strafregister
en is zoowel op politiek als op maatschap
pelijk gebied niets ten zijne nadeele bekend 
geworden • 

Hij heeft zich op 1-4-1946 naar Heer 
doen afschrijven, aan het adres Dorpstraat 
136, Huize Eijll, waar het Spaansch vice
consulaat zal gevestigd worden. Momenteel 
is hij nog niet als vfuce-consul benoemd, 
doch zal die benoeming binnenkort volgen. 
Als zoodanig verricht hij danook nog geen )ql! 

werkzaamheden. Personeel heeft hij nog niet 
in dienst. / 

Coll, D: iss' ri�e, 



;/.M.H. 
GroesimlinghallS. 

GEHEIM 
------

------

l 

® ·_: 
;ó' April )J. 

Aan de11 Heer Commissaris van Politie 

te 

7. 

M A  A. S T R I' IJ H T • 
===================== 

Ik heb de· e�r U te'verzoeken mij in kennis te doen stellen 
met de personalia , antecedenten, het gedrag tijdens de bezetting 
en de huidige politieke orieutatie vans 
José Maria H. GROSSIMLIIîGHAUS, w�nende Huize Eyll te Heer (L.), 
honorair vice-conau.l van Spanje voor de Provincie Limburg met 
standplaats Maastricht. 

Tevens zal ik gaarne van U vernemerr welk personeel hij in 
dienst heeft, met,vermelding van htin personalia. · · Een spoedig antwoord zal.door mlj ·zeer op prijs 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

. namens dezen: 

{J.G. crabbendam). 



AfGchrift, aangs�oden aan de� �e�r 
� • van de;r lfoordàa, 
J HVci:BtrBi,u;t 68, 
'e-Çrave'1hage. 

K&blnet en "Protocol 

lo Á'!)ril 1947 

Ten v-ervolge op I!lijn schrijvt.cn van 27 
i!l'Efbm&.ri j"l., Kabinet en Protocoi No .• 14493 • 
nopens de voorloopi6e erkenning van den Heer 
José .Mar:Ll;l. B. G.roa,siI.:.J.i:nghaus, wone.ndê Huize 
Eyll, te Heer (L), als honorair viee-oonsul 
van Spanae voor de Provincie Limburg, iwt 
standplaatc, te tll�astric:..t r :mëie ik UHo ... gEdel
gestrsnge beleo;fd verzoeken, ruiJ, kcm net zijn 
spoeaig. terz"tke te ,üllen inlichten. Het 
Spc3.&nsclle Gézantsch1;:p hier t:er stede heeft 
namelijk xeeae eenige iw.len op spoed a;a.nge-. 

" 

drongen. 

,_:) . 

TIE. .KI!fISTER v.a1,· J3fJrTENLA?,i'DSCI1E Z.ti.KEN, 
Voor áen Minister, 

De Cb3f van het Kabinet, 

Oen HeBr Conro:áe�ris dclr Koni�in 
in ae provinoio Limburg 
te TJAASTRICHT. 
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CJNSULAIRB AMBTENAR';N V �N VREE .. .]):'..., ..ANTibN, GEVE...,TI H> IN 
NEDERLAU-) , Ir-E'1. LillIE, SULDfA!!Thî :!!;N OtJP .... iCAO. 

------------------------

21.2.1947 
39 

-- ----- ------------------ ---------------------------------------

AMS�ERDAM 
- --

Adres: Oranje Na"'salaan 20 
Tel.: '6591 

--------�--------

Naam en 
Vïornamen: 

F11nctie: Adres: Tel.: 

-
------- ----- ·--·------------------- ---- ------------------------------

:JB D.1.L:.Ib..U Y 
ORTUNO 
D.:B. de 

ROT�BRDA.M 
--- .._.. 

A. dres:

Tel.: 

DE 8"TOMAYOR 
Markies van 
tï.l.J)UARA. 
Urbano Feyoo 

B0SCHI 
V.A. 1tlzina

MAASTRICHT 

Adres: 
Tel.: 

de 

, 

GEOSSIMLIHGRA.US 
J.M.H.

consnl 
1946 

consul 
1947 

wd.comml 
1947 

vicc-cons. 

Oranje 
Nass-1ulaan 
20 

)6591 • 

• 

. • 

. 

• • 



• 

� 

Aa.res: 
Tel. 

Personeel der Spaanse Lec;a tit. te 's-Gravcnhage 

Lange foorho�t 38 
1167�8 

-------- -------------------------------------------

Naam en 
voornamen: 

Functie: Adres: 

30 

13.2.1947 

Tel: 
-
----------------------------- -------------------------- --------- ------

SAN LUCAR LA. 
MAYOR 
Hertog van 

:ÄYCAS YDE. 
:.:3.;ER, 
T. 

iliAYC.'i.S 
mevr. 

CIREIU. 
A.. 

RUIZ SANTii.ELLA 
Soné 

.dOZZANO 
1'"rancLsco 

BOZZAUO 
m:evr. 

COELLO 
Paula 

v::.'.LA..1fDRIA 
Nicolas 
Fer·1andez 

ï)IAZ VILIAR 
Geno11eva 

Gezant 

·1 e secrt.

echt,s. -1 e 
oecrt. 

2e .:;eert. 

att. 

toe.;t;V. han-
delsatt. 

echt
...,

. F. 
Bozznno 

dienetb. 

Lange Voorhout 1167·i3 1.10.1-6-
38 

Pr. v. lliedlaan 'J' naar 1 • 1 O. 46
34 201t 
·vossenaar

idem idem 1.10.46 

v .Alkemadela1in 776455 1. 10. i6
189 

Hotel des 
Indes 

Vieu�:: Doelen 

idem 

F.r. Valentijn
s tr. 83 

J oi" • @ampr. i.. :r. 
70 

11 56 6 3 1 • 10 • 46 

6 .12 .46 

6 .12. 1t6 

1.10.46-

1. 10. �6

1. 10. �6



--------------- - ----.... -------.. -- - -------

Naam en Functie: AdreG: Tel.: Du.ar verblijI 

�:�:�
amen=

----------------------\->�------------------------------------

SAWCHEZ knecht Job. Grmnstr. ·1.10. 46-
Aetro 73 

PAGANI
L. 

�AGA_U
mebr. 

• .[�tIZ bA !TLLU.
de 
m vr. c.s.

1;IMERDINGER 
Mej. M. 

DE BOSCH 
Y.A. Alzina

DE AQUILAR 1E 
• .ALZ;[:·!A DE 

;-- BOSCH 

PALOHO 
Wed. M.o.

Je R\BAEL Bî. . .1YO 
JU12I 

DïAZ Y BI1.:AR 
Juf. G, 

ZA 18:EZ LLDO 

ch au.ffeur 
Gez. 

echtg. L 
Pagaai 
(2 kind.)

echtg. att. HotL des 
J. Ruiz Sartael.a Indes 

1 .10.46 

1.1 0.46 

115663 16.11.46-

gouvernant;e
kin 'err�n 
SAW.2AELLA. \ 

Ho l;el deu 
Indes 

115663 16.11.46-

amb. ::.eer. 
(tev. adj. 
constl.l) 

echtg. V.A.
Alz ina de 
Boschi 

dmmnstb. 
mevr. Alzina 

attaché 

dienstb. 

Lange Voorhout. 
.38 

Joh.Kamph. str •• 
70 

22.3.47-

22.3.47-

22.3.47-1.4.4 

3.5.47 

3.5.47 

knech t Jol-·.Grams tr.73 3.5.47-
A. 

DUNIPE 
R.Br. 

�r� �-,�� ,1., _A-4-- i,J·'J4J. 
Attaohe ? ? 



Naam. S p.a. CLt1S e V.erte9e hAf;_2ïPr1gt;bLn9 C r,
·

Zie ook: A C D IIT 

Uit In Uit In Uit In Uit In 

Datum I Aan Datum Datum Aan Datum Datum I Aan Datum Datum Aan Datum 



MINUTENBLAD 

DOSSIER No ......... .OP. ..... Q.9..4 ......... ........ ..... . NAAM: ......... :B.p,a.ans.e ..... .V.e.r .. t.e.g.en:w.o . .or.d.ig.in.g .... in .... N.e.d.er-

• 

• 

1. PA-gedeelte aangelegd op verzoek van CLB voor KARA en CLR, 
27.8.51, ACD/PA �, . 

® 5067 - '48 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

�AFGEDAAN 

I)�){� itA- 1...tr ,. h�----
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... �?. ... /L.dtfl.. .......... ...................................
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-IV·t-î..)1L: dd 4 ··� 

t.t.�-# D A ��........ ,,,. , , -� ..., � li 
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� ",;;t4-1J;.,
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, Pa,., � ···································· ·················· ······················································ 

Interne aanwijzingen A CD . 

ACD. Dat.: l Ji} � Par.: r, 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 
/ 

I ,,.,;; 
• 

J ...•. • ••. .•....•.•••.• 4. pÁ-lvCJ � 1�--,,Y... .f.�d.l?.:,r.�.I!� ... /��� ...... ��� ....................... .
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-C\ I !/2#72Àl�i 1951. 
\ __ ..:----

f{ 5i:2,/?7 o</z
d. b.l ó ,/

!t·.<.' �. l,:..
,(af!_ 

-.!J·d;t

Betr: Spaanse Ambassadeur in BONN, Antonio AGUIRRE. 

• 
De Heer AGUIRRE was voor zijn komst in BONN consul v 

SPANJE te HENDAYE, een belangrijke post tijdens de na-oor 
logse jaren. 
Hij is zeer bevriend met de voormalige Spaanse Gezant in 
DEN RAAG, de Heer NAVASQUëS! Deze laatste was voor zijn 
komst • .in NEDERLAND hoofd van de economische afdeling van 
het Ji)l.isterie van Buitenlandse Zaken te MADRID en Hoofd 
van�� afdeling Buitenlandse Handel van het Spaanse Minis 
teriä=.van Economische Zaken • Thans is hij Spaanse Ambas
sadeu�0 te BUENOS AIRES, een voor SPANJE uiterst belangrij
ke p?H!t. 

Beàoelde NAVASQUës was( en is thans waarschijnlijk no 
Comm�s�aris van de Spaanse Philipsmaatschappij. AGUIRRE e 
NAVASQUës hebben destijds PHILIPS bepaalde diensten bewe
zen, welke beloond zijn met een douceurtje van ongeveer 
f.150.000 in Philips aandelen. Hoe genoemde heren deze
aandelen hebben verkregen, is niet duidelijk; wel staat
vast, dat zij destijds officieel toestemming hebben ver
kregen de aandelen buiten NEDERLAND te brengen.

• 
Voort� hebben beide heren zeer veel belangstellihg ge 

toond voof' schilderijen van 1�edeiiandse meesters. Of de 
heren bij de aankoop van schilderijen in NED'ERLAND al tijd 
alle scrupules hebben betracht, die men van hoge amb�ena
ren mag verwach·ten,kah betwijfeld worden. 

De Heer AGUIRRE noemt zich een groot vriend van NEDER 
LAND, doch vertelde, dat zijn liefde en belangstelling 
voor ons land in NEDERLAND niet altijd beloond is geworde lHij is, volgens zijn eigen zeggen, éénmaal in een Neder
landse geYangenis terecht gekomen en voorts is hij van
ve'Iëlranten'""în MADRID belasterd en benadeeld. 

Ook zij nog vermeld, dat de Heer AGUIRRE enig Neder
lands spreekt, onze taal goed verstaat en voorts een zeer 
goede kennis van Duits heeft. Hij is ·trouwens voor de oor 
log te BERLIJN "en poste" geweest. 

Ik zou het op prijs stellen, indien U bij de desbe
treffende instanties zoudt willen nagaan of het inderdaad 
juist is, dat de Heer AGUIRRE enige tijd in de gevangenis 
heeft doorgebracht. 
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Uiteraard was hij toen nog geen diplomaat. Mocht de 
vraag bevestigend beantwoord worden, dan gaarne met 
melding van de reden. 

1 
Ik verzoek U evenwel deze aangelegenheid niet bij het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken te willen opnemen; dit 
dient uiterst discreet ID�handeld te worden. Het is echter 
van belang hieromtrent ingelicht te worden, aangezien 
de Heer AGUIRRE vrij regelmatig NED�RLAl.1"D bezoekt en om
gekeerd regelmatig bezoek ontvangt van zijn collega in 
Den HAAG. 
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