
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

r
Aan Zijne Excellenti
Mré V.G.M. Marijnen
Ministeiv-Présidèrit
Plein 1813 no. ̂
's-G R A V E N H A G E

Onderwerp :

Agitatie rondom het
Carlisme.

Bijlage(n):

Nr .023 Afdeling
Bureau

Dudersplsntaoen

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie

als bijlage wederom een rapport te doen toekomen

betreffende agitatie rondom het Carlisme in Neder-

land*

f HET HOOFD VAN DE DIEHST'

Mr. J.S. Sinninghe Damsté

ivien gelieve steeds één zaak in één Ltrier te behandelen en bij Leantwoordmg nauwkeurig net onderwerp,
ae dagtekening en net nummer van deze LrieF te vermelden.



Behoort bij schrijven no. 7̂ 1.023

16 OKI, 2001
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Van bevriende buitenlandse zijde werden de volgende inlichtingen

verkregen.

Onder Spaanse Carlisten bestaat de overtuiging, dat de verloving

van Prins Charles Hugues met Prinses Irene de vooruitzichten van de

Carlietischë zaak aanmerkelijk beter heeft gemaakt, dan zij jaren

lang varen. Carlistische kringen verwachten dat Franco uiteindelijk

de Carlistische candidatuur zal steunen. Zij baseren hun optimisme

o.m. op het volgende:

a. Men meent te weten dat Franco bij voortduring van dé romance op

de hoogte werd gehouden, reeds lang voordat de verloving werd

bekend gemaakt. Men wijst er op dat Franco politieke en economische

voordelen voor Spanje zou zien in het huwelijk van een Spaanse

pretendent met een Nederlandse prinses: dit zou de Nederlandse

J tegenstand tegen opneming van Spanje in de EEG kunnen verzachten

en voor de buitenwereld een teken kunnen zijn van liberalisatie

van het Spaanse regime en een bewijs van grotere godsdienstige

verdraagzaamheid. (Prinses Irene is weliswaar katholiek geworden,

doch zij komt uit een protestantse natie*)

b. Prins Charles Hugues zou op voorstel van Franco de verloving bekend

gemaakt hebben in zijn kwaliteit van Spaanse troonpretendent.

c. Franco heeft Prins Charles Hugues onmiddellijk na zijn eerste be-

zoek aan Nederland in audiëntie ontvangen en later audiënties

verleend aan J/ '% hoofd van de C Carlistische)

Traditionalistische Organisatie.

d. /il zou de door het Madrileense dagblad "ABC" (dat voorstander

van Juan Carlos is) ondernomen aanval op het Carlisme, eerst na

overleg met Franco beantwoord hebben met een open brief in de

Spaanse pers.

e. Tenslotte putten de Carlisten moed uit wat zij zien, als pogingen

tot toenadering tot het Carlisme, ondernomen door de hoogleraren

van de Universiteit van Madrid, "/""" en
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De Carlisten zijn vast besloten deze voor hen gunstige

gebeurtenissen tot het uiterste te benutten. Prins Xavier zou

hiermee instemmen en bereid zijn "afstand" te doen ten gunste

van zijn zoon. Alle Carlistische propaganda-middelen worden ge-

bruikt om de persoonlijkheid, prestaties en afkomst van Prins

Charles Hugues in de publiciteit te brengen. Zo werd in het Car-

listische blad "Siempre" vermeld, dat door de Spaanse Ambassade

in Den Haag bij de aankondiging van de verloving de Carlistische

vlag werd uitgestoken.

k mei 196*f.


