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DE EERSTE GEZANTE 

IN DEN HAAG 
De e.erste vrouwelijke gezant is in ons 

land aangekomen. 
Met haar zuster, die tevens al~ haar 

secretaresse optreedt, vonden wij Mada
me !<a Minist-l'e de Cuba dr Florta biaz 
Parrado in de haoll van het Hotel · des 
Indes, waar zij haar intrek hee:l\t geno
men. Voordat wij het wisten, zaten we in 
druk gesprek gewi~keld met de kleine, 
levenduge VTouw, wier oogen verraden, 
dat zij behalve een groot .gevoel voor 
humor, een scherp verstand heeft. In 1939 
trad zij voor het eerst als zaakgelastigde 
op. Zij was toen aJs eerste secretaresse 
aan het gezantschap te Parijs verbonden. 

Dr Flora Diaz, die de belangen van 
Cuba in ons Land zal behartigen. 

Toen de gezant ziek werd, trad zij auto• 
ma.tiscb als zaak.gelastigde op; een .novi• 
teit in de diploma tenwereld van de 
Fransche hoofdstad! Acht jaar later is het 
voo,r het eerst in de Nederlandsche ge
schiedenis, dat een vrouwelijke diplomaat 
de belangen van haar land_ hier komt be
harlltgen. Wij wenschen dr Flora Dia• 
Parrado, d•ie zich een termijn van zes 
maanden heeft gesteld om het Neder• 
landsch machtig te worden, een succes• 
~carrière_ toe. ~-· ___ _ 



Notitie van C 5 
· MISS DIAZ PARRADO 
Antwoord op CVD brief 31803 

..OD opbergen in OD "Cubaanse Vert. 
~ Nederland" ACuj JJ !JJ t9 . 
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In antwoord op h~ in margine vermelde achrijvan 

deelt Dr. Stuyt van BZ mede: 
De zuster van de Cubaanse Zaakgelastigde heet welis

waar van haar meisjesnaam Diaz PeBrado, ze heeft zich 
evenwel als Mme Piedad Anàuisa Vidal laten inschrijven, 
vermoedelijk is dat de naam van haar echtgenoot. Van 
haar man is hier nimmer een spoor gebleken. 

Uit aantekeningen bij BZ blijkt, dat Miss Diaz, de 
Zaakgelastigde 2 diplomatieke passen heeft. Een pas is 
uitgegeven op haar naam en die van haar zuster, de an
dere staat alleen op haar eigen maam. Mis schien is dit 
een Cubaans gebruik. 

den Haag, 6.4.1948 
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Uit een ar tik el voorkomende if de "Nieuwe Courant" d.d. 

25-3-'47 bli .ikt mij,dat de Cubaanse Gezante :Mejuffrouw DIAZ 
PARRA DO haar zuster als secretaresse in dienst heeft. 

Omstree~s de de zelfde tijd,za~ ik in een ge!llustreerd 
weekblad een foto van de Cubaanse diplomate met haar zuster,die in 
Nederland aan wal sta pte. 

Ik moge U ver zoeken mij de personalia van bedoelde secre
taresse,die ver 2. eden jaar bij Uw Ministerie nog niet geregistreerd 
werd,te wi ' len doen toekomen,zo mogelijk onder vermelding of deze 
al dan niet aanwezig is. · 

23-3-'48 

E.v.d.Noordaa. 
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CUBAANSE ~GELASTIGDE 
HOKT MET RUSSEN ROND 

Informant K. van BZ stelt mij ervan in k 
nis, dat de Cubaanse Zaakgelastigde Mej. Dr F. 
DIAZ PARRADO gisteren in hotel "des Indes" gesigna
leerd werd, waar zij in de hoek van de eetzaal zat 
te smoezen met 2 lieden die Russisch spraken. 

Heb mijn bron verzocht het signalement van die 
Russen de achterhalen. 

den Haag, 3.3.1948 
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--- ----- -----------------------------------------------------
Adres: BQitentof 18 
Tel.: 
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Pers~~el der CUBAANSE Legatie te ·~-~r~y~nh~. 

Adres: 
Tel.: 
------------------------------------------ - ----------------------------
Naam en 
voornamen: 

Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

----------------··------------------------------------------------- -------
DIAZ-PA.RRA.DO 
Juf. Flora 
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