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. APR 1952 
2 April· 1952 

IiOCHHE.IMER GEH:EIM 
J • 

1 

In antwoord op Uw schrijven Kabinet en Protocol 
van 18 Maart 1952, No. 24551, inzake da _voor1opige erken
ning van d~ Ueer Georges HOORHEIMER als honorair Consul 
van Mexico· to Amsterdam, diene het volgende: .. · .. 

· De lleer Georges HOOffiiE:ntnm, geboren "te Antwex-Pen 
op 27 October 19.06, .is een zoon van S .S .. .J ft fiOCHHEIM.ER, ge
boren te Elber:f'eld op . 6 Maart 1874 en r.~ucie OLFF, gebo
ren te Brusael op· 12 November i882. Het gezin .is van Puit-

· aa- origine, maar vas~igde zich,lomende uit Delgiä, in 1919 
te ~steraam en werd eind 1924 genaturaliseerd. De familie 
is zeer kap i taalkrachtig en geparenteerd aan da warènhui
zen TIEPZ, de Bijenkorf en GROSCH & GREIFF. De vaçler was 
va.'l 1913 · - 1919' Consul van Chili te ·i3ru.asel. · , 

In ;Iederla.nd richtte H00111:IEI11H::R S;r. de 1~~ V. "TR ;g_ 
AIIDIU~" Han~el Mij. op, die wederom een twintigtfl.l N .v.' s · 
opr~chtte, waarvan IOCUUEIMER directeur of gadelegeera oom-
missaria was.· . · 

Al deze N.V.•s gingen binnen enkele jaren xn an
dere h~den over ef werden leeg verkocht; zel~s werden zij 
in voorraad opgericht.· Een en ander schijnt te zijn gebeurd 
in opdracht v.ah. kapitaalkrachtige J.)u.itse :firma' e, die ech
ter onbekend bleven • . .In 1939 ·viel deze gang van zaken op 
en werd bij nieuwe aanvragen de Koninklijke Bewilliging 
niet vérleend. In de laatste ja.reu van deze periode trad 
som;_·a Georgès UOCHHEIMER na."ilena zijn vader op.' . . 
. Waar de familie HO'C!U~I~ va.n ·Joodse afkomst is; 

trad de directie :van. de N .V. "TRArn IDI~~'' op ·14 Octo'lrer 
1940 ui~. In AugustUs 1945 erd George~ HOCUHEIMEH benoemd 
tot directeur. , 

· BOCHHEI.tJER ~r trad voor de oorlog op de voorgrond 
in het maatschappelijk leven van · Amsterdam als 'lid van de 
Burgerwacht, de Maatschappij .voor de erkende fitand, Lief
da<Ughoid .naar Vermogen, de Maatschappij tot Redding van 
'Drenkelingen en als steunpila~ van enkele liefd,adige ver--
enigingen. . -

, · .In. l942 slaagde hi~ er. in, naar Chili te ontkomen, 
waartoe door hem ~vermoed.elijk aan imtloedrijke Duit-s. rs 
R.M. 10.000 is betaald. ,Zijn gezin l;iet ~iij in rederland 
acbter. Itet is' -nie~ volkomen duidelijk, of hij bij zijn 

· vertrek z.icll verbond én heeft, . om de ~i tae regerirJ.g econo
mische en politieke inf~rmaties uit Zuid-Amerika te zenden, 
of dat de lieden, die h mftielpen, dit als voorwendsel ge
bruikt hebpen, om van de Duitse regering de uitreisvergq.n
ning tê v rkrijgen. In ieder gev~ gelukte het hem niet 
zijn familie te .laten. emigrerep.. na een kl.acht van de .Duit
se inl:i,chtingendienst · omtl"ent het ui tblijvcm van be~ichten 
van HOOlhiEIMER Dr uit Ohili, schijnt Zijn soo11, Georgee 
HCCifiE]MBR, zich to~ een in Nederland gevestigde Duitse 
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econoom gewend te. hebben. ·Deze ve:r;.vaardigd~ · uit open bron
nen èen aantal berichten, die 15ogenaamèl ' :vanuit Obili door 
H. waren gea·tuurd en. door \ia Duitsers hoog !'farden ge~álu€)erd. 
Na de oorlog bewaarden allo betrokkenen, d t HOC.ftllliiM.ER Sr 
hierv3n niets heeft geweten. Met zekerheid valt dit echter 
niet te a on trol eren~ . · . · · 

De familie sohijnt OV r ~ kapitaalsmiddelan, 
aowel in 1:oord- als ±n .Zuid- Jneriká te beschikken. .. 

. . 
Ik meende U bovensta _denbijzonderheden in grote 

-lijnen ter .kennis te T.loeten brengen, teneinde U in staat te 
• otellen, zelf .een oordeel te ;vellen ·over de wenselijkheid 

Georges UOCHHE!MtR de gev.raMàe erlt-enning '' .. ls Conrul voor 
Mexico te verlenen.' . . ·· ·'· . , 

. M.ijnerzijda meen ;ik hier:a.á.n :te . kunnen toevo~gen, 
dat; gezien de huidige om~tandigheden, hiert gen geen .bezwa

~.- · ren uit een oogpunt ':van, veilihêid beet aan. .. ~ . 

' . 
. · 

Mr. K. E. BRESCA;U 

Aan de ·Hoogedelgestrenge Heér X"r J. VdaserJ 
Direc·teur van het Kabinet n Chef .Afd. Protocol 
van het ·,unisrteri.e van Bu.itenland:'3e Zàkon 
.Plein 23 
• a-Gn V -mt.A.GE 

: 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

~AFGEDAAN 

············· ·· · · · ·~··· · 
Afd./Soc<., e c. A( D,.,, # }'. fl P>c., ~>L ···· ·· ·········· ............. . 
Interne aanwijzingen AC D. 

I 
ACD. Dat.: Par.: 

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

C!t.t. Y!h f . 

............ ~.? .............. . 

-:5-- ....... .... lc .. tt: ... ~.;gé? ···· ··~·· · ·.·· ··· ·········llfr:;_;;.=,:••············· · · ······· ··· ···· ·· ·· · · · ·· ·· ··· ·· ········.·· ·· · ···· · ········ · · ......... J.,d, ... ~ ..... R 

• 
E i 

...... dOp . ..8.8 .• 51.. werden .. aan S. 
11Î!.Londer . hrie.f .nr .. l1.444.6/CB.S/97.l,. de . 

gevra agde i nli chtingen ~er strekt, n.a.v. de nota van CLR aan 
. ···KA-RAd.d.2. 8 .51 . nr . 114446 . · ··· kA~RA ~· v~H~ · 13.9.51. 

~ 10 192- SI 



NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 8.8.1951 werden aan Spil onder brief nr.114446/ 
CBS/971, de gevraagde inlichtingen verstrekt, n.a.v. 
de nota van CLR aan KA-RA d.d.2.8.51. nr.114446. 

13.9.51. v.fL , 





B. 
D.A./1-067 /\1.1051. 

~r. 2//./ 

' 2 3 JUU 195 I 

I A CD/ (I 4 q q 6 r 

Il nous intéresserait de conna~tre 
l'identité ou tout au moins les nom et prénoms 
du titulaire de la voiture portent la plaque d'i 
matriculation CD. 261-NL. 

Le 12 juillet 1951. 
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Nieuwe 1\o:Iexicaanse gezant 
Tot gezant ~- MexicQ, in 's~Graven

hage is benoe)nd de hèl\,r . Jo~é Gorostiza, 
die thans eep hoge. f~.mct~ bekleedt. aan · 
het Mexica~nse muustene van Bulten
landse Zaken~ 



' In antwOOrd. op .Uw s~hr1jven ~ss. l3/5à7 dd. 14' Ju;;.i l949 
omtrent de door de 2a ~ secretaris van het. Merlcàanae Gezantschap h. t .• .s . 
varloran porteteu1ltJ.6 'met'' 1nhoud', deel ik u mede,. .dat lJl!jkens d~; re
sulta~envan een dasromtr~nt ingest~ld onderzoek,~ zich daarip. gaan Rus-· · 

' si'sch paspoort heeft bevonden, · doch slec·hts een vèrgunning het' Russische 
grondgebied te betreden ter aanvaarding . vruï Räow•s nisuwé 'diplomatie- •. 
k~ functie . ' ' . · . . .. , . · · .,. ·: ' . 

Sltjkèns mededeling ~·het ·Mtni~te!ie van Buite~landse Zak~n 
heett betrokkene bereids Nederland verlaten. en zijn nieuwe · 

·: Moskou e.~nvaard . ..,. · 
• A ' 

HEl' liOO~ yi\n. DE DIENST, .. 
"N~ens daze,. · 

··~ .. 

' "ii: . . 1 . 

De Heèr Hootdeommissaris. van Politie 
te ~' s-GRA'V'llmtA.GE. . 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

AFDELING Kabinet en Protoe ol 
No. 6.9..3.6.0.~.6.5.8 8 G. S. 

Geheim . 

'S-GRAVENHAGE, de . . 19 Ju~Ll949 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagt~kell'iug, Hfrmll'rer en 
afdeling nauJke~,y~elden 

!_ ...... ---( 
I 21 JUU 194m· 

CP (--;:-n 1 z 6 v ...z. 3 
Met verwijzing haar Uiv/~'cil~ i ju · • 

6 Juli 1949, no . 64~66, heb ik de eer U 
mede te delen, dat de Beer G.L. hennow, 
die tot voor kort tweede ~ecretaris 
aan het Mexicaanse ~ezantschap h.t.s. was, 
thans is overgeplaatst naar Moskou. 

Voorzover mij bekend, bevond zich in 
de ve1loren portefeuille van 6enoemde 
Heer niet een :1.ussisch paspoort, doch 
-=en vergunning het hussische grondgebied 
te kunnen betreden ter aanv&.arding van 
zijn fuctie aldaar . 

De Chef van het Kabinet 
van de 

Minister v·n Buitenlandse Zaken 

Ministerie van Algemene Zaken 
Javastraat 68 
~ravenhage 

1(91 ,..6'4--t--· 'I 8 -
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M I N IS fE R (Ê V A N B U I TE ~,...A-!N-- J:\~P--"9'--nt 
Kabinet·en- Protocbl 

Jdt:R~i~ 
No · 69381 

deze brief dagtekenIng, nummer 
en afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, 
blijkens een van het Mexicaanse Gezantschap hier 

· ter stede ontvangen schrijven d.d. 7 Juli jl., 
a d No 0.618, Dr. Roberto Casellas Leal, derde secrè
.. ~' taris aan voornoemd Gezantschap met ingang van 27 

Aan 

Juni jl., tot een andere bestemming is geroe
pen. 
ft'( 

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. 

@ 4-46 78 ~ ·-.a 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

XX~Mft Kabinet en Protocol. 
No. ..~.6..'±.6. .. 1 ......... . 

'S-GRAVENHAGE, de .............. 2qQJ ....... .. ..... :t.9.~ .

1 ···no_ 

Men wordt verzocht bij de··aan:lmling-van-
~ deze brief dagteke i g~ I~MJIW\~ . 1 

",) j?/ afdeling nauw~e~-~~!~~ ·-- : 

l A([i/6 V S't9 1 T 
Ik heb de eer U mede te defë:ö;-äat · 

11 z1jne Excellentie Generaal R . E . ~elgar om 

IJ~ gezondheidsredenen zijn functie \ l s bUi ten

gewoon Gezant en Gevolmachti gd Mini s ter 

van Hexico heeft neergelegd en met zi jn 

gezin Nederland heeft ver l aten e 

ifD-b~~ De Chef van het Kabinet van de 
/W,~~' Minister van Buitenlandse Zaken, 

IJ é' ~lrt, ../ ~!L~ 

Aan het Ministerie van 
Al gemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e • 



WP . 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kab inet en Protocol. 
~~ 

No 60214. = 
Volgn 'S-GRAVENHAGE, de . . . l6 .. J.uni .. 1949. -
: 18 \U 11949 

AC fól/Jlf -

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief da gteke nin g, nummer 
~n af de IJ n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, 
blijkens een van het I1fexi ca anse Gezant
schap h .t. st.ontvangen s chrijven dq. 

X l l O Juni jl., No 0536 , de Heer Germán L. 
Rennow,tweede secretaris aFln voor
noemd Gezants chap ,tot een andere 
bes temming is geroepen en Nederland 
heef t verlaten. 
~ De Chef van het Kab inet van de 

Minister van Bui tenlandse Zaken , 

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

@ 44678- '48 





Verbinding: No . 12 

Doss. 13/587 

Onderwerp: G. L. RENlifOVi 

G 8 H E I M. 

Datum 14 Juni 1949. 

· ;-, JUNIJ949 

-- ----

'f...l Op Joensdag 9 Juni 1949 deed G.L. RErmow, wonende 
·.x. 
Balistraat lOl te ' s -Grav~nhage bij de Centrale Re cherche 
aangifte, dat hij vermoedelijk in een taxi te •s-Graven
hage een bruin lederen portefeuille is kVJijt geraakt . 

De inhoud bestond uit: 
4 bankbiljetten van f . 100.-; 
40 Zv~eedse Kronen; 
40 Duitse ~arken; 
25 Dollarbiljetten; 
1 cheque groot f. 52.50 ten name van aangever - inbaar bij 

de Rotterdamse Bank - alsmede een te zijn!?n name staand 

Russ isch paspoort. 
RENNOW is in dienst van de mexicaanse Legatie, geves

tigd Van Lennepweg 47 te 's-Gravenhage , telefoon: 551078 
en 550232. 
~ijn huistelefoon is no. 556440 (einde). 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~t~n~ Kabinet en Protocol. 
No4·2459r 

'S-GRAVENHAGE, de 29 Aprill949. 
Men woràt verzocht bij de aanhalfng van 
deze brief dag te k e n In g, n u m me r 
en a fd eI In g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, 
dat, blijkens een van het Mexicaanse 
Gezantschap hier ter stede ontvangen 
schrijven d.d. 22 April jl., No. 0339, 
Dr. Fernando González de la. r.~oza be
noemd ia tot tweede secretarie aan voor
noemd Gezantschap tevens belast met de 
leiding van de Consulaire Afdeling. 

De Heer González de la Loza is ver
gezeld van zijn echtgenote. 

Hij logeert tijdelijk in Hotel de 
Wittebrug. 
1 

DE CHEF VAN HET KAB INET 
VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

~(IJ ~ ;,._...... -../ t fl) 't.j ~ y 1:: 
• ~ e ·0'/,. .../I y;.· L'_~ 

Jëna het Ministerie van Algemene Zaken. 
" Javastraat 68, DEN HAAG. 

® 44678- '48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~81 Kabinet en Protocol 
No ... .3...... . ........... . 

'S-GRAVENHAGE, de 

deze brief dagtekening, num 1~er en afde l ln ~PR~~l~tg v-;z 
~- -~··-·- ... V 

I ~· 'v / ' 0 V ~ 1l 
Ik heb de eer U me e e delen, aat , 

blijkens een ontvangen bericht van het 
Mexicaanse Gezantschap hier ter stede, het 
Mexicaanse diplomatieke paspoort no. D-97, 
afgegeven door het Ministerie van Buiten
landse Zaken van Mexico d.d. 14 Maart 1946 
ten name van de Heer Dr. José Calera, 
destijds derde secretaris van de Buiten
landse Dienst van Mexico, ongeldig verklaard 
is. 

Genoemde Heer behoort thans niet meer 
tot opgemelde dienst. 

1 
De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

~~~ ~~· 

e ;_ft;;,~ , 

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

@ 44678 . '48 
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U I TTREI<SEL 

Voor ..... .... .. . .... OD ... 643... ...... ....... u u Naam VERTEi ENV.rüORDIGING I N NEDERLAND VAN IvJEXI CO ............................. ... .............................. ..... ..... ...... ............ .......... ................ ............. ... ... ......................... 

Origineel in ............ PD ..... 6.2.o.9 u Naam ......... 1::-.~ ..... 413. Swaan 

Volgnr . .... 

• 

• 

. ........ Ag.nr . ....... 5632~ ...................... Aard van het stuk 

•••••••••••••••• ••• •••••• •••••u•••••u• uo u •• Mz . .. ... u OU ••••• u,;s. • • • z .. •u••• ••u ••• uuuoouuo •• u • u uo • ououuu•••••uu u•••• ••uuuu •••• Datum 25-2-49 

Onder verwijzing naar mlJn schrijven van 24 Janu~tri, j.l., Kabinet en Pro
tocol no. 2942 , heb ik de eer U mede te delen, dat op verzoek van de 
Mexicaanse Hegering, de erkenning en toelating, op de voet van Neder-
lander, van de Heer leman de. Swaan als honorair Consul te Amsterdam, 
voor de Pro/vincies Noord Holland, Groningen en Friesland, _met ingang 
van 5 Februari 1949 is i ngetrokken • 

Uitgetrokken door . Sch ... ............... Md./Sectie ... APP ... 4:.9... . .. ......... Datum .. .... ~:?:::4:::4& .. . 

Op aanwijzing van 

@ 5030- '48 



UITTREIZSEL 

.. ... ........... ..... Naam VERI'EGB!\1WOORDI GI NG IN 1\ EDEF.L.4}J) V J'J:J llf.EXICO 

Origineel in . . :P:P S.?.f?~ ............................................... .. .... Naam .. . ............... ~~ .... c:l.~ .... ~i'l.!:l~P.: . ... ..... . ............................ . ........ .. . .. .. ...... . 

• 

• 

. Mz . ...................... J?. .•.. ~L. . ...... Datum .. ... ?1o:::.k.<!o.~ 

I k heb de eer U mede te delen, dat ingevolge Koninkli jlce 
machtiging de Heer Leman de Swaan is erkend en toegelaten, op voet van 
Nederlander, als honorair consul van illexico te Amsterdam, voor 
de provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland • 

,, 

Uitgetrokken door . Sch ...... .... Md. /Sectie .. . ACD 4 C .. .. Datum .... 23 - 4- 49 

Op aanwijzing van 

@ 5030 . • 48 



CUNSULA.IRE A ':!WP~. JJlliN 
NEDERLAND N:iilD. ------------------------L-----

I!JEXICO 

21.2.1947 

VAN VREE:.I>E LANDEN , C-i.V JS1I1D IN 
I tf.DIE SUIU.~.E.::;::; .LN CLIT •. A.CAO . 
-----~--- ----- ----------------------

-------- -·~--- ·· .. -·--~---~-- .. ·-- ___ .... _____ ., _ 

CUPw\CAO 

A ~r es: 
Tel .: 

Naam en 
voor r.,amen : 

CHU • ..::IJ.:..CEIRO 
B. 

I 

Functie: 

consul 
1946 

Ad:t>es: Tel . : Ductr v :.. rblijf; 

-------~ ------------------------

• • 



EL. 

NETHE RLAND FOREIGN OFFICE. 

' s-Gravenhage 

:;~, !JJÎid (" ::: ~'1: Maart 1948 

V '7 - ... ) 3. MRZ. 1948 
~~ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE 

Kabinet en Protocol. 

No ...... 2.5l7.2 ........ . 
~~·. J/~5] 

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

• J Roberto Casellas benoemd is tot Derde ~ecretaris 

aan· het Gezantschap van Nexi co hier ter stede. 
A 

De Chef van het Kabinet 
van de .~ 

Minister van Buitenlandse Zaken, 
Voor deze, ·· 

• 
Aan de We l EdelGeboren Heer 
E. van der Noordaa 
Kabinet van de Minister-President 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 



Adres: 

Tel.: 

• 

• 

13.2. 1947 • 
. -Î ~ \ 
\~j 
~ 

Personeel MEXICAANSCHE Legatie te 's-Gravenhage. 
==========================================~===== 

Van Lennepweg 47 

551078 

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

Naam en 
voornamen: 

Functie: Adres: Tel.: 

================================================================== 
MELGAR 
Generaal Ra
fael E • 

MELGAR 
mevr •. 

MENA 
Dr . Anselmo 

RENNQ';f 
G. L. 

KLEYFF 
I sabel 

ARANQULA. 
Jorge 

GORDON 
Ricardo 
Alinnuza · 

Gezant 

echtg. Gez . 

jur . advi
seur 

2e secr . 

vertaalster 

secret . 

handelsraad 

v . Lennepweg 
47 

Idem 

• 

Balistr . lQl 

Zeestr . 65 

• 

551078 
550232 

Idem 

• 

556440 

• 

• 

1 . 10 . 46-

1.10 . 46-

1. 10 . 46-

1.10.46-

1.10 . 46-
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