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MRT 1950 

-- Aan de Heer Constantin KAPANOFF, geboren 3-l-1912 te 
Dobritch (Bulgarije), van Bulgaarse nationaliteit, is te Bern 
een visum voor 1~ederland verleend. De Heer KAPANOFF, afg:esprongen 
diplomaat te Bern, is thans chauffeur bij de Columbiaanse Legatie 
en brengt als zodanig de auto en de bagage van de Heer de la VEGA 
naar 's-Gravenhage . 

Hij heeft een titre de voyage no. 440?, afgegeven te 
Bern ?-11-49 door de Police Federal. Zijn adres te Bern was 
Amthausgasse 4. 

De visumaan~rage was vergezeld van een Note Verbale 
van de Columbiaanse Legatie. 

C/TB, 29-3-50. 
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~.~ /}~.' I Gezant van Columhia hij de 
Koningin 

H. M. d€ K·o~,!in•gin !heeft 2;aterdarg ilen 
pa•lei-ze S•oe~'fjik de ni~bqno:emde ge
zant van olumbia, de heer /ose Gabriel 
de la ga, ontvangen. De kezant heeft 
zijn oofsbrieven en de terugroepings-I 
briev n van zijn ambtsvoorganger over-, 
handig. · ;/ 
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Afschrift aangeboden aan de Heer 
L. E. v.d. Noordaa, Javastraat 68, 

MI NISTER I E ~_R ~a~!\J I TEN LANDS C HE ZAKEN 

~f59~~5;~et en Protocol '· '· 
·s-GRAVENHAGE, den .. l"" Augustus 19-T7 

Men wordt verzocht bij d e aanhaling van 
dezen brief da g teekening, nummer 
en a ( d e c 11 n g nauwkeurig te vermelden 

Onder verwijzing naar het Uwerzijds 
schrijven van 20 Mei j.l. C.D~ III.3-~237/ 
1422, betreffende de benoeming van de Heer 
Arturo Martinez Herrera tot honorair consul 
van Columbia te Amsterdam, moge ik U beleefd 
verzoeken, mij de nationaliteit en het beroep 
van de Heer Martinez te willen mededelen, 
alsmede enkele gegevens omtrent zijn levens
loop. 

Blijkens schrijven van de Commissaris 
der Koningin in de Provincie Noord-Holland is 
belanghebbende niet in het bevolkingsregister 
der gemeente Amsterdam ingeschreven. 
~ 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

De Chef van het Kabinet , 

• 
De HoogEdelGestrenge Heer 
Dr. H.R. van Houten , 

w.g. J. Viss er 

Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden 
te BRUSSEL. 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabi net en r rotocol. 

No. ·· ·87·59-6 .o· ·· · 
'S-GRAVENHAGE, de ....... 12 ... Augus.tu~---~948 • 

Men wordt verzocht I:IJ j dCfclanhaling van 
deze brief dagt eke ni n g, nummel 
en af d eI i n g nauwkeurig t e- Yermelden 

Ik heb de eer U mede te delen,da t de 
J Heer Dr.Fernando Gomez Martinez, Buitenge

woon Gezant en Gevolmachtigd lVIinister van 
Columbia bij Harer Majesteit ' s Hof,aan 
zijn Regering ontslag als zodanig heeft 
aangeboden en verkreg en. 

/ I De Heer Dr.Aurelio Caicedo-Ayerbe 
treedt op als Tijdelijk Zaakgelastigde. 
lil 

De Chef van het {abinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

-t!-~--

Aan het Ministerie 
Algemene Zaken, 
Javastraat 68. 
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