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J 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d ag te ken i n g, n u m me r 
en a (de I i n g nauwkeurig te vermeld en 

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

f IJulio Nestor Pereda voorlopig is erkend, op de e voet van vreemdeling' als consul-generaal van 

Argentiniij te Amsterdam. 

~ 
De Chef van het Kab inet van de 
Minister van buitenlandse Zaken, 

::L~~ 

{01 ~ t} {c..,_ e._, i._, j{,._.(, $~, (h/Î 

• 
{.. ~ 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68, te 
' s-GRAVENHAGE 

.4' -
~ 

J:/ 
~ 7556- '49 

!I{ IJ 
\ / . 



JU gemene 
Copie aangeboden aan het Ministerie van ~ Z~~er~--... 

Kabinet en Protocol 
XXX XX XXX 

85928 

Javastraat 6E. 

30 Augustus 49 

1 

Ik heb de eer U mede te delen dat bij Koninklijk 
Besluit van 23 Augustus 1949, no. 22, Mejuffrouw Bildegard 

I 
./ 

~~ 

Elisa Maria Buchhor.n is erkend en toegelaten, op de 
voet van vreemdelinge als Vice-Consul van Argentinië te 
Amsterdam. 

DE MINISTER VAN BUITF~NDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

De Chef van het Kabinet, 

Zijner Excellentie 
de ~inister van Financiën. 



MH I 

MINISTERIE VAN BUITEN LA 

~~t en Protocol 
No 69003 

"./ 
~ 'P / 

/F 

/ 
/ 

'S-GRAVENHAGE, de -----lJ.: ... :J.""'liTl ~~(:3949 
.~ ~ Jl ~ 

Men wordt v;;-zoch.t bij de'~anhallng van 
deze brief dagt eke ning, nummer 
en af de 11 n g nauwkeurig te vermelden 

I k heb de eer U mede te delen, dat 

- ."....- Mejuffrouw Rildegard Elisa Maria Buchhorn voor-

Aan 

lopig is erkend, ~P de voet van vreemdeling, 

als beroeps-vice-consul van Argentinië -te 

Amsterdam. 
JV, 

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

het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
A 1 h i e r. 



~6uy 
BUITENLANDSE ZAK"FN 

' 1~1 ~r 8 

'S-GRAVENHAG~ do ...... 12 UJ.i-~949~ 

F/W 
MINISTERIEVAN 

Kabinet en Protocol 
~ 
No 677'34 

1- I 

· t-
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af de 11 n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens een ontvangen sohrijven van het 

Argentijns Gezantschap hier ter stede, de 

Heer Henriek s. Wessels, Consul Generaal 
van Argentinië te Amsterdam, tot een ande
re bestemming is geroepen en dat de Heer . 

-t- Antonio Bettin Rella, Consul te Rotterdam, 
tijdelijk is belast met de waarneming van 
genoemd consulaat-Generaal. 

"' De Chef van het Kabinet van 
de Minister van Buitenlandse Zake 

Aan het Ministerie 
van Algemene Z.a.ken, 
pja Javastraat 68 ) 
te 

's-G R A V E N H A G E - - -------
@ H678 - '<!8 

.J!;·ua..--



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ Kabinet en Protocol~ 
No 40)11· · \1 I J;L 'S-GRAV~~~,(""' , de .. 2.5-... ,April.. .1949. 

I f') l t1<; n ~orde v , rzocht bij de aanhaling van r7 L /:'.. • ~}J ~rl ef dtagtekening, nummer 

· _t · 1-: ·_:J6";;~r--···""' ......... . 
Ik heb de eer U me~e-të elen, dat blijkens 

een van het Argentijnse Ge zantschap 'hier ter 
.. stede ontvangen schrijven d.d. 9 April j.l • 
.. ~No .A. E .4o, de Heer Barnardino Lara benoemd is 

tot "Attach~ Ouvrier" aan voornoemd Gezantschap. 

De Heer Lara verblijft tijdelijk in Hotel 
Central, alhier. 
< 

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

~~~~~~!:..-~ 
;{I e. .u>/Jfi; ~ 

)~1 rib- ZA 

äan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-G ra v en ha ge • 

® 44678 - '48 



PERS 01\IALIA 

ONDERZOEK 

• ONDERWERP 

COiiCLUSIE 

BAARN, 18 

- · 
· 19 NOV. 1948 

Rapport 
J ACD/ ;;-b-~--

In een woonschip, gelegen in de rivier De Eem te Baarn, 
)<. gevestigd: 

~~ IPostma, Jacob Albert, geboren te Meppel, 6-5-0l, Nederlander 
~~ ~raa~sel, Gezina Frida,geboren te Doetinchem, 5-8-02,Nederl 

andse, echtgenote van J.A.Postma, voornoemd, met 4 kinderen. 
Postma is ex politieke delinquent en bekleedt een leidende 
functie in Hotel "A'Stori a Chalet" te Baarn. 
Volgens verkregen inlichtingen stelt de rechache der Rijks
politie te Arnhem momenteel een onderzoek in naar zekere ge
ruchten, die rond deze Postma lopen.(wachtm. le klas der 
Rijkspolitie G.Bullee te Doetinc~em, o.l.v. Adj.v.d.Veer,D., 
Gew. Ploegcommandant te Arnhem, tel 23576 huis) ____/ 
Dit onderzoek wordt ingesteld i.v.m. het volgende: 
Postma, voornoemd wordt ervan verdacht paspoorten te ontvan
gen van het ·Argentijnse Consulaat, die hij gebruikt om poli
tieke delinquenten via België naar Spanje te smokkelen. 
voorts heeft deze Postma een broer, eveneens politieke dd-

'f-:;._ tlinquent,. t.w. 
~ Albertus Postma, geboren te Emmen! 2-2-22, die tesamen met 

~ ~ fJacob L~tJens,geboren~ Euitenzorg, 18-4-19(Pol.del.) 
is ondergedoken en tot dusver onvindbaar gebleken. 
Mevr. Draa~sel, onder ''Personalia' genoemd, staat in brie~wis-

, ~ tseling met Mevr. S.Koens, wonende te Groningen, Oosterhooge
burg no. 201 en spreekt in een brief over "Oom Jacob", wel
licht de gezochte Jacob Luitjens, voornoemd. 
Aangezien de echtgenoo~ van Mevr. ~ Koens, voornoemd, 

"f ~ ~enaamd Harm Koens; Geboren 19-11-15 ook een ontvluchte po
litieke delinquent schijnt te zijn, is bet niet uitgesloten 
dat beide vrouwen wel met de verblijfplaats van deze perso
nen op de hoogte zijn. 
Albertus Postma schijnt gewoond te hebben te Emmen, Stations
straat 31, terwijl Jacob Luitjens heeft gewoont te Roden, 
Oosteinde 275. 
Voor de absulute juistheid dezer gegevens kan niet worden ine 
gestaan, aangezien zij van mondelinge mededeling zijn overge
nomen. 
De kennisneming van dit onderzoek leek wenselijk teneinde te 
voorkomen, dat diverse instanties zich methetzel~de onder
zoek gaan bezig houden, terwijl ter voorkoming v~ voorbari
ge arrestaties in het belang van het onderzoek een behande
ling door één centrale deskundige instantie gewenst lijkt. 
Postma, J.A., eerstgenoemd wordt in de gaten gehouden. 

BIJZON::JERHEDEN j. >t: Als bijzonderheid kan wellicht vermeld wordeh, dat de exploi
~ tant van Astaria Chalet, G.v.d.Meer Sr. met zijn echtgeno
~e Heléne vo~( van orig~ne Du~tse) reeds geruime tijd in 
'spanje verbl~jrt. 

;:9 
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JdiNIST!BIE VAN ALGEMl!NE ZA!EN 
J'avastraat 68. 

's-Gravenhage, 30 J'uli 1948. 

No . 41274. 

Onderwerp: Kurt NA'l'HAN. 

G :§ H E I M. 

N&ar aanleiding van Uw mondeling verzoek, te worden 
ingelicht 0011trent NA'l'IJ/l.N uit Rotterdam, moge ik U het vol
gende berichten. 

Kurt NATHAN, geboren te Dttsseldol"t, 16- 12- 1925, wo
nende te Driebergen, Jacob van Gaasbeeklaan 24, vervult thans 
de tunetie van secretaris bij het Argentijnse Consul.aat 
aan de Heemre.adssingèl 30!3 te Rotterdam. Er is niet gebleken 
dat hij consu.Uare bevoegdheden uitoerent. 

NATHAN is een z. g • statenloze Duitse Ieraaliet, die . 
ho'l.ller is van het Nederlandse vresiïlllelingenpaspoort rio . 304t0, 
hetwelk ~ldig is tot 8•1-1949~ 

Hij zou, voor zover te Rotterdam bekend, ~ 1935 uit 
Duitsland naar Spanje zijn vertrokken, daarna verbleven heb ... 
ben 1n Zvritserland en Belgie, waar;na hij zich in 1938 te Sche
venittgen zou hebben gevestigd . 

Omstreeks 1~41 zou hij na door de Duitsers uit het 
kustgebied te z:ijn verwijderd, naar Roermond zijn vertrokken. 
Vervolgens zou hij van 1942 tot 1945 verblijf hebben gehouden 
1n de kam:pei!. te On;men en Westerbork. Na de capitulatie zou 
hij nog enige tijd te Roermond hebben gewoond , waarna hij in 
dienst is getreden bij het Argentijnse Consulaat , eerst te 
Amsterdam en daarna te Rot~Grdam . In. laatstgenoemde gemeente 
heert n.ij nilr.mer gev1oond. 

Indien U aanleiding mocht vinden hierover met de Ar
gentijnse r.egè.üe in contact te treden, zal ik gaarne van het 
antwoord der Argent ijn~n in keunis worden gesteld . 

HET ROOFD V.AN DE DIENST , 
Namens deze , 

E. van der Nooroaa. 

Aan de Hoogedelgestr . Heer Dr. A. M. Stuyt 
lllnisterie van BUi tenl. Zaken 
Plein 23 
•s- G R A V E N H A G E. 
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UlLICHTINGENDilNBT. 

R 0 T T E R D AM. 

I.D. no. 377 

G E H E I M. 

Rotterdam, 16 Juli 

In ant··;oord op Uvv schrijven No . X 34254 d.d. 28 
April 1948, betreffende lifathan ·wordt het volgende bericht~ 

Nathan, Kurt, geboren 16-12-1925 te Dusseldorf (Dl.) 
·11onende Jacob van Gaasbeeklaan 24 te Driebergen - Rijsen
burg,vervult t hans de functie van Secreteris aan het Argen
tijnse Consulaat, gevestigd Heemraadssingel 303 alhier. 

Hij heeft geeu consulaire bevoegdheden .. Hij is een 
zgn. statenloze Duitser, Israeliet en in het bezit van een 
Nederlands vreerodel ingen-paspoort Ho. 3040, he t..,Helk tot 
8 Januari 1949 geldig is • 

Hij zou,voor zover hier bekend, in 1935 uit Duits
land naar S _;anje zijn ver'crokken, daarna verbleven hebben 
in Zwitserland en België, waarna hij zich in 1938 te Scheve
ningen zou hebben gev~stisd. 

9festreeks 1941 zou hiJ!!Jaoor de Duitsers uit het 
kustgebied ezijn verwijderd, naar Roermond zijn vertrokken., 
Vervolgens zou hij van 1942 tot 1945 verblijf hebben se
houden in de kampen te Om.rnen en '.Yes terb ork. Na de cap i tu
latie zou hij nog enige tijd te Roermond hebben gewoond, 
waarné hij in dienst is getreden bij het Argentijnse Con
sulaat. eerst te Amsterdam en daarna te Rotterdam. In deze 
gemeente heeft hij nimmer gewoond .. 

Verzonden aan Centrale Veiligheids Dienst , 
Javastraat 68 te 1 s -Grav enh ,ge . 



/ x: !54254 

N THAN . 

• 

• ~ 

::!t.!:XX:h: 
x:::::txx 

28 .April 8 

Van regeringszijde werd mijn aandae~t gevestigd 
op een zeke~e tT~~ . 

Deze parsoona ten aanzien ven wie ik over ~een 
nadere ~ersonal!a beschik , zoude in Uw gemeente als 
een soort waarn~menö. Consul van ~rgentinH! optreden . 

N~THAlT is als zodanig bij het 1n1ster1e van 
Buiteplandse Zaken onbekend . 

Ik Ko~e U verzoeken mij te doen inlichten om
trent het1een U van voo~aoP~ds NATE I bekend is , 
waal'~l j ik het op pri ja stal te mogen vernemen of 
dezG p®rsoon in Uw ~&mee~te is ingeschreven en in 
het bevestigend geval , sinns wanneer . 

Tevens zal ik gaarne TI~rden ingelicht omtrent 
het beroep , dat hij uitoe~ent . 

HET HOOFD V DE 
CEUTR t.E V7""I!.!GHEIDSDIENS1' 
namen~ dez e t 

~. G . CRABBEND IJ ~ 

Aan de Re e r Hoofê - Comm1s s ari s van Po l itie 

te 

R 0 T '1.' E R_n....!.J! 



Notitie 
1J \f~lçnC'. 

Ond.: Consul van Argentinie. ~~ APR.1948 AC.D 
-.. ehe~ ve V1 

. in Co &aY'I Cs-

• 

t..:;., ~ J• r ~~ 

! /A Q '; Jtftslf '· 

Dr. Stuyt deelt mede, dat een zeker Nathan te Rotterdam 
Heemraadsingel 303 zich in die Gemeente uitgeeft als 
waannemend consul van Argentinie. Als zodanig is deze 
persoon bij Buitenlandse Zaken niet bekend. 
De werkelijke Argentijnse Consul is Rella te Amsterdam. 
Buitenlandse Zaken vraagt ons een onderzoek in te stellen 
naar Nathan. 

's-Gravenhage, 194~: 

C~-



MINISTERIE VAN ...... ( 

- B U I TE N LA N D S E ZAKE N OPGilEeD .. 

I • 

• 

'S·GRAVENHAGE, de ......... 19 . ····A:PJ:'i.l.. . ... 19. 48 

AFDELING AZ/Reiswezen 

No . ..4-1073- 41074/BS 
Men Wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief . dagtekening, nummer 

en af d ell;~auwkeurlg te ve~melden _! 

f 

,. 2 0. APR.1948 
f ~-

,.~li~--jJ 65:-

J 

Rijksvre-e1.1delingendienst, 

Raamweg 47, 

's-GRJ VENIIAGE. 

I 
) 

Het Ministerie van Buitenlandse Zeken heeft de ee;r U te be-

..,. j richten dat op 1 '7 April jl., het visum Vfln Nevrouw i.Iaria A S. de 

Rodrj.g'.!ez, diplomatiek paspoort ntl.IDTner i .158 en :;.\:lt visum van D.H 

- J Henriek S.''/essels, diplomatiek paspoortmui.!!:1er 0.930 beiden van 

Argentijnse nationaliteit tot 6 maanden. is verlengd • 

@ 7290- '48 

e.c. Ministerie van Algemene Zaken 
Javastraat 68, 
• s-G RA VENRAGE ~ 
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• 

NOTITIE 

Van: 0 Î . ./.. , "1 · / /J '' 
Bestemd Toor OD.,,~~~ V~ . ....-~ • 
Betr.: ),?erceel wÀLDiÊiCK fYRMO}l'l'LAAN 11 huis . A 'olaWI. 

Bettin Rella, Antonio Natalio, geb. 21-12-97 te Buenos Aires 
Tica-consul Tan Argentinif; gehuwd met: 
KNOTEK,Beatrice, geb. 2Q-ö-97 te Praag (Tej,Slow.). 
Geen l:inél.eren. 

!nwojind: 
KNOT~, Schumila, geb. 18-7-94,zuster van de vrouw, 

wed. van 'Fiala, Rudolf, gFJb. 21-12-96 te 
(T~j.-Slow.) over 11-9-43. 

Kinderen: 'Fiala , Brunu Antonio , geb. 25-2-30 te Praag; 
Ylala, Eva Beatrice, geb. 21-9-25 te ~ranR• 

FIA~4,Josef1na, geb. 18-6-68 te Oaalav (Tsj.-Slow.), wed. van 
KNOTEK, tudwig 1 geb. 12 ... 6 .. 56 te Vranov (Tsj.Slow.) 
moeder van de vrouw • 

MAfUROVA,Jehana, geb. 19-2-1900 te Radomisl (Tsj.Slow.), dienst
bode. 

Afd. a v, 



l 

• 

• 

De Heer Adriaanse van Btü tenlandse Zaken heeft illlJ monde
ling beloofd, dat hij de Nedo Gezant in Argentinie om in
lichtingen zal vragen naar deze Delegatie met het verzoek 
om bericht te zenden , zodra blijkt, dat deze zich ook in 
Nederland gaat nuttig nmken. 

Van dit laatste zal de CVD in kennis worden gesteld . 

I 

den Haag, 21.11.47 

c 5 



COMMANDANT 
DER 

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 
·s-GRAVENHAGE, 24 Ooto~e:a: n'l:-~47 • 
Reamweg 4 

T eleloon No. 1 83885 

Afdeling• 5 
·~ 1 oei-~~~-~ 

Bur.: 

No. : Geheim 288. 
Bijl.: l 

Onderwerp: Emigr e r en naar Argent:irl.i!. 

Ik doe U hlerbij toekomen een afs~hrift 

van een door mij ontvangen censuurrappor t, naar de 

inhoud waarvan ik U kortheldshalve moge verwijzen. 

• 
Aan: Hoofd c.v.D. 

Javastraat 68 
1 s-GRAVENHAGE. 

Typ: LvdE con.* 

De Majoor 



•• 

Oensuurrapport. 

Afzender: 
Consula.do áeneral de 1ä 
Republica Argontina· 

Ge~dress;erde7:·~. ·~,----~~--.-~-L--~--~--~~-
Sr. Max Detlcf Brandenburg 
Hanerau-Hademarscben 

.:\JilS terdam. Pernelweg 
~and Sohlcwwig-Holstein 
Britse Zone 

.· 

Duitsland. 

Onderwe !!>: VEILIGHEID. 

BEKmtDE DUITSE VLIJin!l.'UIGBOUWERS WILT...EN EMIGREREN NAAR ARGENTmiE. 

Uit dD inhoud Vel"l de brieven blijkt, dat: 

I le. 

1 2e. 

HEINRICH BECKJ>fA.W!f, LAND\'lm. 63, :f~ HADÉM.AROOHEN, OOHLESWIG-HOLSTEIN<:, 
die gedurende d.e oorlog o.a. belast is ge\veest met de constructie van 
stratosfeer vliegtuigen en 

:M.AX DETU1F RR11NDENJ3U,{G, P.EMEL'WJiX;.1 HliN"'n:RAU-IIADI!MARSCHEN, SCI:ILESWIG-HVL
STETiif, eveneens vliegtuig constnuoteur en bekend DUITS ocrlogsvlJ.eger 
o.a. nalll h:tj ook proeven met het V 1 wapen - bij het ARGENTIJ'.NSE Con
sulaat Generaal te AMSTERDiîlJI :t.nlicht1.ngen rebben ingewonnen, omtrent de 
mogelijkheid om van Duitsland naar Argcntinie te emigreren. 
Het Argentijnse C:)nsulaat-Generaal antwoordt hw1, &.t het niets voor 
hen kan doen, omdat het verzoek tot emigratie buiten de üurisdJ.ctJ.c van 
het Consulaat ligt. ~r wordt evemrel hun aandacht op gevestigd, dat een 

f .!\RG'F.NTIJNSE delega:he naa.r EUROPA is vertrC)kken, om dergelijke aanvra
t gen te onderzoeken en te behandelen. Hun wordt derhalve geadviseerd, 

om zich met bedoelde delegatie in verbindJ,ng te a tellen. 

... ..... .# 
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AIJ.IEID CENSORSHIP (NETHERl,4 NDS) 
VER T R 0 UWELIJK 

Aard v. h. stuk Soort correspondentie (V/0/T) Lp/Exp 
Agt-nr. Nr.43070 "PG EG~ 

Dd.l3. 9. 4? Brief Toegelaten post V 
CENSUUR
RAPPORT 

AFZEND~ R: GEADRESSEERDE: Datum (Cp.datum v.poststempel) 

Consulado General de - la 
Republica Argentina 
.Amsterdam 

Sr.Max Detlef Brandenb 
Hanerau-Hademarschen 
Femelweg 

g 8.9.47 

Taal 

ADRES: 
Land Schleswig-Holstein 
Britse zone 

(Cq. plaats v. terpostbezorging) Duitsland 

2 .D SEP. 1941 
Nadere behandeling van het stuk: welke dit rapport wordt gezonden ACOj # /J' pp 
Aangehouden / Voorl. aangehouden / Vrijgegeven 
Terug afzender / Bijgevoegd / Gefotografeerd 

GB - GU - GF. 
Vrijgegeven 

Kantoor/Groep Afd./Tafel Censor Controle Datum, waarop gecensureerd: Medewerking aan: 

ASD /4010 4003 lo.9.4? 

ONDERWERP: 

VEILIGHEID 

BEKENDE DUITSE VLIEGTUIGBOUWERS WILLRN EMIGREREN NMR 
ARGENTINI~ 

Uit de inhoud van de brieven blijkt, dat: 
le: HEIJ.'IJR ICH BECRMANN, LANDWEG 63, H.ANERAU-F...ADEMARSCHEN 1 

SCHLESWIG-HOLSTEIH, die gedurende de oorlog o.a.belast 
is geweest met de constructie van stratosfeer-vliegtui
gen en 

2e: MAX DETLEF BRANDENBURG, PEMELWEG, HANERAU-HADEMARSCHEN, 
SCHLESWIG-HOLS1'EUT, eveneens vlieg tuig-comstîuo·te ur en 
bekend DUITS oorlogsvlieger - o.a. nam hij ook proeven 
met het "V-l"-wapen - bij het ARGENTIJNSE consulaat
generaal te AMSTERDAM inlichtingen hebben ingewonnen, 
omtrent de mogelijkheid om van DUITSLAND naar ARGENTIN~ 
te emigreren. 
Het ARGENTIJ~SE consulaat-generaal antwoordt h"n, dat het 
niets voor hen kan doen, omdat het verzoek tot : aaigra
tie bui ten de jurisdictie van het consulaat;fl:igt! :Br wordt 
evenwel hun aandacht op gevestigd, dat een ARGENTIJNSE 
delegatie naar EUROPA ie vertrokken, om dergelijke aan
vragen te onderzoeken en te behandelen. Hun wordt der
halve geadviseerd, om zich met bedoelde delegatie in 
verbinding te stellen. 

N. B. Bovenstaande mededeeling werd verkregen uit particuliere correspondentie en de vertrouwelijke aard daarvan dient steeds in acht 
te worden genomen . 
In verband hiermede moet deze mededeeling slechts ter kennis worden gebracht van die officieele instanties, voor welke zij van 
belang kan worden geacht. 



. 21-2-1947 

CONSULAF\J..!; AMW~'ENA · ~N VAN ''R3Jï;MDE LAHDEN' G :;'TEJTIGD 
NBDLRLAND; NED. INDIE, SURI~J \ME :C'l'J CURÁCAO. 

ARGE~IJNSCHE REPUBLIEK 

AMSTERDAM (voor Ned~rland) 

Keizersgra cht 701 
3160û 

Naam er:. , .. -
voornamen: 

RELLA 
• A.B. 

YlESSELS 
H.S • . 

· ,, Functie: 

vice-c ons . 
( wnd, c ons • 
gen .) 

1946 

cons .gen 

Adres : 

• 

• 

,(I. 

Tel: Duur verblijf: 

. . • 

• • 



Op 21-2-47 heb ik dQn H er van L nn P; dt& bij' ui• 
t:tnJ.~nu ach .... ~kon met ö• VflrBtr lekins v n ,nUillm.ltr'b!i!üjz n acn 

vre mde diplomatàm bel st is, van dun inhoud van 'QijlagQ "Goh•im No . 4 tt lliltQil 
k•nnis ·nomon. 
Dez• a.mbun ' r m ·.:tte i.lri opmerldng.n: 
•• Do inmiddöls. vertrokkfln A's: ~IOïntijnsphe Ge amt trturo L . t.UDUOOi. 

rood omstre ka·Augustue 1946 m~t een ~wQrt• t.o-
.s t r ''Rtaulttt., ac• auto yoerdtt 'Qcht r g on vit numm•r
bord met zw te lotters nooh i te dat a rop lo&k; 

b. Vo•r n Tsjechi~ch - n oolsch uto~e ~it o numm r ord•n 
met ~wute lei;ters-:- h•t nw...m r P 18002 i·n z-ogar..:Qn onb kend; 

·c • Komt ~at sign. ltm nt v~n den Ji it! oon ~i rwt Lt . !JijxhOO!"Jl 
s,ta~. overoen met~ ·van d&n 2on 9ttrot ria. dor roolaoh• · 

1· L~.;. ti• Edward .:J'. Dl!. lli\Qlill D.IUmO\'$il, e'bo)~en t_ ·•arscluiu 
" 1 S pto.rab•r 1918. ,De~ p•rsoon stond bek.mä· ls·fill rro-Rus-

ldrsbh. Tij~ ns dlln oorlo·~ ·zoua · hiJ ;~~ls officier van hl'lt oo·1e loé:;G!" .g.cliond 
1J r::o•d•r voo dbotm llllán .as · l - · 
gische, zood4lt. hij niet m•t een t 1sèh sl.vi!lch gccont 
sp:r~k . De U' r: n bJdi,4linde ich me e1 v •'r nech, <i t 413 
zeer ... o~d p·~k, cm van Duitscli. L t ~ zouà.o bij Bui't&!11 ndcche 

n aens e ,J. k•n zljn, d(l"Y hij ok t;oaorlandaeh, k nd•. 
Hot i~ niet b•kend or d IIU.gem. ç n cllv r:on ~1!.1<'7 dráJeg, 
ten1ijl ~'ijn dGnst uto ll t Y.éntee~cm OD-142 vo•l"<l•. tWUt• l~tt r,n· 
op· 'blauw horà) Dez• ool v rd ~••n uni .:on. tijd •heten 

, zond.ar Q t àfol !'V ij FlUit lillindechá 4< .J:tOll OffiCiG411. bericht . 
~•rd . 

v.a.u. 

... 

' . 
., 

'· l 



G~' im. No. 4 

.fl ... marsfoort 27 Augu.stus 1946 

In an·;,,.oo:,.>d op Uw sch:ri.jvllln d . d. 23 Augustus ,1946, 
mog• ik U Hoogw~1gr;.bor n Höt navo1gand•l b"richtrm. 

Ik b• ond mij O! 23 .t·-ugns.tun j . 1. tli. ong~'>vae 10.00 •1ur op 
d~;~ I <msd<!li'W\9g t .. r h ogta vun d·ll schir~tban~n d~r L'lUt::do:.t>hoid~ . 
Ald~ ar wW~rd r.lijn "ruld~.cht gav stigd op -ef)n stilst'l!· nd 
Z"' rtt~ t-,·o - " "·c,.r R~n~ul t mt~t ''•Jit num.niiirbord , ·w~ r -
op in zwart e;eschild~rd Ftond } • 18002. Voorts b~'>vattlii dil 
·1uto hwt bok•nne e.D. bordjli . In de;:;e au·';o zat esn in ::~tn 

~:rij: ~'J1 betrtcog'b.uum gekleede mm v~n mié\d1i1 bere 1 Mftijd. 
~.::rdore }~':lnb,H.lkctn~n "'i r~n: blond haar, or.e;evcor 1.75 m. 
1~n!_S. hoog;~ Jjukb<J9ndoram, Hij droeg 'Q .n zi1vorllln gl:!!d• ~ 
Zll;S~1ring, DezQ gj::;ovens word $n rnij .bok end, to9n ik .n .r 
do auto ""ls fli'~. sn ·,n d9n in?.i ':t ndQ ;evraugd h·d 01 ik h~m 
.missct.i ·n J nig(' inlichtin~·an kon .;:; •v .. n. 3 dor.ld~· pc:·soon 
h~.d n.l. g1durond~ ""n kr:' rti r m t gï.'OOt;" intilr!iss l na' r 
schietc)f nin,:!en v"'n h •t 2'1 rmrti•lr zittun kijkr n. _':.en mij 
werdtin 'd•., n<.Avo1~·~·nd'!J ·.,.·r~~ n g st.:1d: JJ.;at 'i;ry('t wordt er 
~;s;schot-n? 2 . :10 dicht li~;g~n 'ae tr fp nten pij .,.n:~ 'i.r? 
3 . Y.an tlGlt dit v1 pen beh lvc m t rook ook met .;a.s •IJOrd.-n. 
p,-:>schoton? 4. l:i.o@ 1~!10 is do OJ.l~idinsstijd van dGZ<i 
schutt~rs? 

Op d zs vr !!.('In h®o ik onty;ij:!c nd :· ... :.mt,;oo- ·d, zt.Jg::(mde 
d·:.tt ik hi rov r ni~ts- m t z~kvrh id ist omdct dit mijn 
,J<Jp n nii.t was . 

Voo ts V'"rd inij den VI'' .. g gest,üd , of ik ?.:ehoord 
of :;r'ÜI!l"'.l.ln h,.d v;:cn h ,t ne&rschi ten van .A.noril·w_nscho:; 
v1i· -tui'5 n bo ·~n Jo ·_;osl~vii:!Ch gebied, 

Ik hob o:p d z..,n vra.'- scmtwoord ni .ts tn dit courc.nt 
gelezen t>;~ hGhl:)~n n dat ik mij glllfln oord~ .. l ovt;r h€t 
~ob')•.J.rd~ Cl..-rh,_lV9 kon vorman. 

Ik h b b;jè.01 1dc ? rsoon t:evraa~·d bij willk~ Lag::tlji~ 
hij 1'! ~rkz, m <'Jas . B::at :J<ntwoord 1 uiddG : "Ik b0n ltort " lEldon 
uit Tsj cho- .S1ova.kij9 in boll...nd <:tekonum n 1'J.fii'k ;ij èG 
.trgentijnschl,\1 Log tis. 

Opgcam~rkt di nt. te wordtm , d · t hGt e;esprek in h0t 
Ned0~·l•·r>dsch tvr- d i3"VOi!rd en dat -,~doelde p~rsoon , n 
-cc.mt h.> .ft in zijn spr<>.12k , d~t. Duitsch "'tdUldoat. I-lij 
ver.klD.;,rde ge"n b'Jzwaar t;a Ill' kon t gt>n v -J1 ke t::.l· 1 oqk, 
"'"'1.rian ik mij 'OU '>edi!m~n . Vo1~t"r.s m"dJds~lih>l: zou 
hij zoov~'ll t· .1 on spreken. - -

Ik h b bedo l'i· ... ::;:':'soo!l .r:n Jdt~gadetüd , d(,lt hij do 
'Vi JI'S ·l'Oll[:; QU"t!'0-9!'r S VJD_ rbChijnlij}: een ~' rdi .;o !dl i t 
tair o:Bf~niw; .t"'-11 ·d.e g .ng zou ;zijn . O:ç à.$z àoor .M.ij 
vgrzr:nnon ffi$dedeo1in.g is dn auto sn~1 in de trng' duid 
richting v~rt:c"okk<m . 

Mo.rt; à i t voorglllV;.t.ll~nli heb ik rl.udçl ij}: d ~n Gc:tmi
:::.omscomr:--ndfillt op dfol hoogt• :ràst..,ld. 

•' .,. 

De ;~~~r t Lui t;on nt a r Ca vs.larie , 

w. g. J- . C. Dij:-:hoorn. 



INLIJ.~...J:'IL ..l.'f' T.:lTST 
J.Jo1:1s. 109 ~ 34 Galleim 

\ t 

N lil' '"nlcid.ing nn en schri,iven villl fhn c$ntr"l~JJn v'oli'ShtDiàsdienst 
No. c. 278, d.d. 31, Octe>_b~~· 1946, kan h&t 
'tol ·.:md '"'orden :nfld.:,;gsdoèilld: 
Nieu·.vfil motorrij diuig n, Jy· lk' v nu t 'I':- j oébo 8lm•T.ld j li 
in ~~ derl.and v•ord&n ge impiDJOtllo ~·d, vo ~r~n fHm '·i i t nur:m ,r
bord n t. cl. J.,ott•r} en ~an nU!l!ffiGr ir. zwo:;.r~e J<-J eur, Eon bij 
irupo!'t-PurE- v21 c1ezli '" ";ens' in::;-.~st la onde~zoóik n"'"lr h0t 
UUlT'Jl!I'Jl' f 18002 hild g"on gtmstÎg r sult"' t • 
'"~llicht tQln overvlo_,dGr "?Lij ver:nold, dr>t v:an•!'leg& h'lt 
Ihnist rit'- vliill Buit€lnhmdschs Zaken ton b.,J:>o<»ve v<m h4'>t 
Oorp.-3 I)i:;llom.ttiq_ue , nurnm rs 'roor motorrijt~uig~n .. ord:m uit
g• nv~n , b'lgip.n,.ndijl mt~t t1é l 1JtQ1l'S C. ::J. H0t, afzonderlijk 

· vo<"'ren v .n Mn bordjli met d!3 1$tt~r·s e.D. is ni"t "'-U3 b·, r 
Il' r. 

Lrl vo:rb"lnd m t, dQ mogcüikh&id, o.t een li!iidlllr14-'1d~ch 
provincL.l"l nU!ll!ll"'l' op b .do .•1do .-.uto ord g~1Doerd, verd a .. n 
onèl~tzo.~k n'l&ir dnn ~ouder v:-.....'1 h 1t nur'.."lO >l:;J~v·ij s :t~. 18002 in
;~st,1d. 00zQ ble~k t~ sijn ·on~ md: 
'.Ji 1 h lm ':'ill.::I~ruJ 
g bor111n t~--:-i'i,;$bur; (Dld.) , .8 lobru~ri 1909, :;rossicr in 
suik~rwerk n, tb ns on nd3 Iir. Sch:> 'Pmé.\ns:Jtrl"óit 6:3 te L ,erlam. 
,', 'ffuJU'OJ:'G Ü' van ;,]_ 0~<-ol)l.lr 1944 tot 31 Juli. 1946 :..lS 

'}Oliti.ol~ d ling_u.mt g ,int l'llfJ rd •:;i»W6 st . Q:;_:> lZJ ~tst~óno~ndo 
1rtun ti rd hij voo:rW:ill?t'de1~jk buiten .v rvol2;i.!l" e; >ë t .ld. 

3ij de :;. oliti t Hl3Glrl·an is ni ts t111n nad~:. l v n ' . Ttllnmc.rs bkQnd . 
:::-lij is ïn 1946 ~ schQiden v· n: 
Antoin.tt L ... ri~ Aèri{l.nli CCI.J:>A~ . 11, "-

, sobor-.n t'l Findh.ovon, 13 bi 1913 • .J<iZ vrouw .h aft z1c:b OI!'.:l ... :>c ks 
~ art l94S bi,) c~n k rmi:;;, YI011~:t;ld Po1bor,1 .. s~r·~lt 
25. t ' '::i-9-r<.~.v ·nho.z . , .;,~v sti;:·d. :?rij i.3 J.r~d:.o 1946 · .. ~·c;eechrevgn 
n·: r 1L-erlen , E:t~tions''' ;:;; 14, w r ZilJ .,.n "'. ·k in sui 
kel".10l'ken, dio'k"'l.r sj,g(lndOll!l!i.,'3,. th •. ns roortzat. ~ij zou 
g<:s•1· ent ~ct .ll'<H'lr l'J.Qt. (; . Tur:UUe~s onderho .:r n~ 
:D~ Jol i ti t I-19 .:r1 .•n bericht: tCJ, "' ~t ',. . 'l'ur:m~.:rs, di , 
tijd lijk in dsn h r; zou ·wn· n, golin "'uto m..,er b ::t , r'loch 
.ë',o.~t bij c~n:ï_ç.e r:1W.. ·:rt met "'en ..;ri.j :-:-~ :auto m"'t ~en H. 6 . nudrr.· r 
bij 'A:wivi,A 'Jo1pa. w::..s gJa·w~eat.. · 
ij onde::;:'zo"k is ..;~bl~k·.n , d.;;t ·'. Tum.m rs d m~, nr'J. n 

t.. _)t •. r.1b~l "'n Octobor 1946 hi,l zijn ~ust·y·· : 

Hub rtc.. TtJlJlr' rs 
~eb oren t Oe koven ( Dld.) , 12 i bru ri 1 '302 , on · tlt •d , ·,on nd 

Gt"è-!i.m~Yl:.0 3ur::;:wol Sb, nlhi :r , h--sft Goor:; '1r:..cht . ':.,ij 
v:~E' to;..n :.:n ~, t · 1:l ;4i t van r> n ::;ri jze 4- i: r.soon-s;; 'Jto, m rl<: 
st·.r-:vui· , b .:1 n, ~tm' rkt H. ?1057 of :8::Z 1856 . I.Jet d. z r u.to 
l'l';lt>ft :L Ttlr;''' rs ~Qnig mal n :.~n:.it V'ln Dan H~~•g n:<t.r H rl <~~n 
g m?, kt. 

Omtr n' .. de vra g of Tttrnrlers o"" _·oiiti k ~~bied &c"tü.rf ie, 
o-F- h l n 'St Ui~ J.o _f_t voor r'lilit-.ir-t cblh.i.."'~1-

zal>·m~ kr.m ' n ~-&k rh id '! o:d ;'1 v r!:x~g n . Voor ': .t o +,r .. ~~t h t in 
h t _-chr:i.,:iv n o:pg_ ,:-: V.èn ni ~n _:!.tl.'l nt 'l&n bndo~l(:l/.m 
au tob ,'turrdor i.s · --;. bl k•:r , d ~ d.i t -rrijwf.ü ov r flnko"' + :;I t d".t 
,;...n ' • I\.h·nm rs , m~t uitz :ra rin.:.; v.cn t1 l ~ne:t rr •. ~t . ·rl.llll!lJJ::>rs zou 
onc: vl.!ier 1.80 lrn~; zijn r-<ot is -ni•t l:lmnon blijkim of Tl'Jfu'll.rs 

an. 4gv r n 0L.dden z .: lrin.t~ è.r ~t . 

V rzcnd~n op 6 J2nurri 1947 
:aan : r. t Eool'à 111rt d"i)n Cli>::J.trlilon Voilir·_h ià'di n>Jt, ·lhi~r . 



Adres: 
Tel. : 

• 

Personeel ARGENTIJNSCHE Legatie te 's-Gravenhage. 
================================================== 

Lange Voorhout 58a 
117026 

====================================================================== 
Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

======================================================================= 
LUDUENA. 
A.rturo L. 
C Anaofa o/e.qonH2. 
LI.IO.'o'-1. 

DE LUDUEnA 
geb. POMPEI 
Pierina, 
Cowte ~.~.()b. 

POMPEI 
mevr. Jose
fina 

ECHAGÜE 
nr. aarlos 

TAUREL 
Dr. Fernando 
J. 

MALA~PÏNA DE 
Tltlm.EL 
mevr. E'tJ ric a 
Mil aa..., z~. t .'z1. 

DRAGOMIR 
I v. 

tijdel. zaak- Wassenaar 
gelastigde h~tel Kas-

. teel Oud-

echtg. A.L. 
LUDUEnA 
( 2 zoons) 

schoonmoeder 
A. L. LUDUEnA 

Gezant 

2e secrt. 

Wassenaar 

Idem 

Idem 

• 

• 

echtg. Dr. F. • · 
Taurel 

vhauffeur • 

W'naar 
9045 

Idem 

Idem 

• 

• 

• 

1.10.46- 6.12.4 

1.10.46- 6.12.4 

1.10.46-

2.12.46-

6.12.46-

-?{.IJ... 4-Ó-

1.10.46-



• 

• 

2. 

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

Naam en 
voornamen: Fllnctie: Adres: Tel.: Dllllr verblijf: 

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

, BONFATTI 
MeYr. 

echtg. G.B. 
Bonfatti 
( 2 k. 4 en 

2 jr.) 

., BONFATTI chat1ffet1r 
Gi~.,-al'll'li . 'B . 
l>o~ Kare!>t 6. 1o . ~l 
Ualiaatl 

RODRIGUES att. 
Mat1ro OllVrier 

1.10.46- -

• • 1.10.46-

• • 17. 1.47 

,...".,.,. _ ~ ~ok.- ' CJ- (, ...A-4 ,_- 'J _·y, 

/ 

LAURIA 
F. M. 

Raad 
Ar genti .i nse 
Legatie • 

PAOLI DE lAURIA 
Sara Carmen 

ec.htgen. 
Lauria • 

sMim Mej. Secretaresse 
Ar gentijnse 
Legatie ook tolk. 

• • 

• • 

• • 



• 
• 

• .. 

ARGENTIJNEN IN BELGIE 

In omslag 479 bevindt zich een schrijven van Wijlhui
zen uit Breda. Daa~in is o.m. vermeld, dat de navolgende 
sonen steun zouden verleenen aan gevluchte SSers -

1. PONS Chpriano AlÎredo, Consul-Genaraal van Argentinie te 
Antwerpen- Kanzelarij te Antwerpen SchuttershoÎstraat 1; 

2. ALEMAN Orlando Nestor, geb. te La Plata 1.12.1912 Vmce-con
sul van Argentinie. Deze persoon vestigde zich op 5.1.1946 
te Antwerpen, komende uit La Plata. Houder van consulair • 
identiteitsbewijs 2091 ~ 

3. ~STLER Enrique Carlos Jorge, geb. te Buenos Aires 20.7.1893 
wonende te Ant werpen Lamonierestraat 255. Woont sinds 18.5. 
1914 in Belgie, waar hij bankinstellingen beheert • 

vd N-



Instantie 

Ned. Gezant 

" 
" 
J) 

" 
" 
11 

11 

11 

" 

" 

VERLEENDE VISA VffiOR ARGENTIJNSCHE AMBTENAREN 

die verleende tijd 

Bllenos Aires 2.12.46 

" 
8.1~.46 

" 
" 

16.10.46 

11 

" 

" 

" 

ten behoeve van (+beteekent vrollw) 

\fESSELS H. S- Conslll Generaal te A' dam 
+ VERJEL M.C., echtgenoote Wessels 
+ BECKER Jt1an Beriiardö ~ -I:Iandelsá ttache '·bi3 

Argentijnseh -Gezant te .Bern-doorreis-
+ DE BECKER Sibyla Sury, echtgen.J .B.Becker 

ECHAGÜE Dr . Carlos, Argentijnsch Gezant ·te 
s Gravenhage 
SCHIOPETTO Dr . Ovidio, Handelsraad Argent. 
Gezantschap te Bern -doorreis-

+ DE SCHIOPETTO geb. GUARZONE Rosallra Nelida 
echtgen. Schiopetto- doorreis-
LUDUENA Artllro L. 1e Secret. Gezantschap 
Argentinie in den Haa~ 

+ DE LUDUENA geb. POIVIPEI Pierina, echtgenoote 
A.L. Llldllena -

, +- POMPEI Josefina, schoonmoeder A .L .Llldllena 
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