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HONDERD JAAR SPAANSE AMBASSADE IN BELGIË  
1921 – 2021 

  
EERBETOON AAN DE HISPANO-BELGEN:  

 
DHR. RODRIGO DE SAAVEDRA Y VINENT, EERSTE 

AMBASSADEUR VAN SPANJE IN HET KONINKRIJK BELGIË  
 

RECITAL VAN ESTEBAN MURILLO 
  

            
  
 

 
• Op vrijdag 17 december vond in de Officiële Residentie Ambassadeur 
Markies van Villalobar de slotceremonie plaats van de herdenkingen 
van Honderd jaar Spaanse Ambassade in België 1921-2021. Om 10.45 
uur zal de gedenkplaat worden onthuld die op de gevel van de 
Residentie is aangebracht ter ere van de heer Rodrigo de Saavedra y 
Vinent, eerste Ambassadeur van Spanje in België, bekend als de 
"beschermer van de Belgen" voor zijn diplomatiek en humanitair werk 
ten behoeve van het Belgische volk tijdens de Eerste Wereldoorlog.  
 
• Er werd hulde gebracht aan andere illustere Hispano-Belgen door de 
eeuw heen, zoals Josep Carner i Puig-Oriol en Francesc Ferrer i 
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Guàrdia, en tot op de dag van vandaag, met de uitreiking van 
onderscheidingen aan instellingen en personen die hebben bijgedragen 
tot de versterking van de vriendschaps- en 
samenwerkingsbetrekkingen tussen Spanje en België. Het boek 
"Spanje en België: een Europese geschiedenis. Honderd jaar Spaanse 
Ambassade in België 1921-2021" werd voorgesteld. De afsluiter van het 
evenement was een recital van de flamencozanger Esteban Murillo, die 
exclusief een videoclip getoond heeft als voorproefje van zijn volgende 
album Poeta flamenco. 
 
 
Op vrijdag 17 december vond in de Officiële Residentie "Ambassadeur 
Markies van Villalobar" van de Ambassade van Spanje in België de 
slotceremonie plaats van de herdenkingen van Honderd jaar Spaanse 
Ambassade in België 1921-2021, als eerbetoon aan de Hispano-Belgen: 
de miljoenen Belgen en Spanjaarden, burgers, instellingen en bedrijven die 
banden hebben met beide landen en er een gemeenschappelijk leven leiden 
en die in de loop der jaren en in hun dagelijks leven een gemeenschap van 
gedeelde belangen en betrokkenheden hebben doen ontstaan die de relatie 
van vriendschap, solidariteit en samenwerking tussen Spanje en België 
vormen. 
 
In de loop van 2021 hebben we de honderdste verjaardag herdacht van twee 
mijlpalen in de bilaterale betrekkingen: de verheffing tot ambassade van 
zowel de Spaanse diplomatieke legatie in Brussel, met de daaruit 
voortvloeiende benoeming van dhr. Rodrigo de Saavedra y Vinent, II 
Markies van Villalobar (Madrid, 1864- Brussel, 1926), als eerste 
Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België (21 januari 1921), en van 
de Belgische diplomatieke legatie in Madrid (24 januari 1921); en de reis van 
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van België naar Spanje, van 1 
tot 4 februari 1921, die in de Belgische en Spaanse media uitvoerig 
besproken werd en waarbij de aandacht werd gevestigd op de hartelijke 
ontvangst door het volk en de hartelijkheid en harmonie tussen beide 
koningshuizen. 
 
Dit jaar hebben wij, samen met Belgische en Spaanse instellingen, hulde 
gebracht aan vooraanstaande figuren in beide landen, zoals Josep Carner, 
de "prins der Catalaanse dichters", met de oprichting van het MAEC-AECID 
lectoraat Spaans "Josep Carner - Emilie Noulet" aan de Université Libre 
de Bruxelles; de pedagoog en vrijdenker Francesc Ferrer i Guardia; en 
aan de meer dan vijfduizend kinderen van de Spaanse burgeroorlog die 
door Belgische gezinnen en instellingen zijn opgevangen. 
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Dit jaar kende ook twee belangrijke mijlpalen in de versterking van de 
bilaterale betrekkingen: de ondertekening, op 2 juni in Madrid, van het 
Memorandum van Overeenstemming inzake politiek overleg tussen de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk België en het Spaanse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking; en het 
bezoek, op 18 oktober, van de Eerste Minister van België, Alexander de 
Croo, aan Madrid, waar hij een ontmoeting had met de Eerste Minister 
van Spanje, Pedro Sánchez Castejón. 
 
In woorden van de Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België, 
Beatriz Larrotcha: “De viering van dit eeuwfeest heeft vooral gediend om de 
waarde te benadrukken van de betrekkingen van vriendschap, solidariteit en 
samenwerking tussen België en Spanje, door mijlpalen en historische figuren 
te herdenken met een hechte relatie die meer dan vijf eeuwen heeft geduurd 
en die naar de toekomst wordt geprojecteerd met de ondertekening, op 2 juni 
jongstleden in Madrid, van het Memorandum van Overeenstemming inzake 
politiek overleg tussen de Ministeries van Buitenlandse Zaken van de twee 
landen. Zoals de meer dan 2,5 miljoen Belgen die ons elk jaar bezoeken 
weten, is Spanje een gastvrij land dat traditie en moderniteit combineert en 
dat, naast een gemeenschappelijke geschiedenis, met België een 
uitgesproken europeanisme deelt en een actief multilateralisme ter 
verdediging van de rechtsstaat en de mensenrechten in de wereld, een 
weerspiegeling van de geavanceerde sociale en culturele waarden die België 
en Spanje delen”. 
 
De Ambassadeur Olivier Belle, Protocolchef van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België 
benadrukte het volgende: “Het bezoek van vice-eersteminister en minister 
van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en de ondertekening van het 
Memorandum van Overeenstemming tussen onze twee landen afgelopen 
juni, alsook de uitwisselingen tussen Eerste Ministers Alexander De Croo en 
Pedro Sánchez in oktober in Madrid, bekronen dit eeuwfeest op schitterende 
wijze en leggen de grondslag voor een vruchtbare toekomstige 
samenwerking tussen twee diep Europees gezinde landen die een 
gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur en waarden delen.” 
 
EERBETOON AAN DE AMBASSADEUR MARKIES VAN VILLALOBAR 
 
De geschiedschrijving schrijft aan Villalobar toe dat hij duizenden levens 
heeft beschermd of gered door zijn diplomatieke en humanitaire acties tijdens 
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de Grote Oorlog, voornamelijk via het Belgische "Comité National de Secours 
et d'Alimentation" en de Amerikaanse "Commission for Relief in Belgium", 
waarvan hij mecenas was, samen met zijn Amerikaanse ambtgenoten, 
ambassadeur Brand Whitlock, en de Nederlandse gevolmachtigde minister 
Maurits van Vollenhoven. 
 
Niet voor niets werd hij in de publieke opinie van die tijd "de beschermer van 
de Belgen" genoemd. Hij was het onderwerp van talrijke eerbetonen na de 
Tweede Wereldoorlog, waaronder de benoeming van ereburgerschap of 
soortgelijke onderscheidingen door grote Belgische steden. In de Belgische 
Senaat staat er een borstbeeld ter ere van hem en er zijn in België 
verschillende openbare plaatsen naar hem genoemd of aan hem gewijd. 
 
Met de installatie van de nieuwe gedenkplaat ter ere van hem zal, in 
aanwezigheid van Isabel Saavedra Silvela, zijn achterkleindochter, de 
Officiële Residentie van de Ambassade van Spanje officieel omgedoopt 
worden tot Residentie Ambassadeur Markies van Villalobar, en aldus 
bijdragen tot de instandhouding van zijn nagedachtenis en nalatenschap. 
 

                        

 

                                                     

 
 
Isabel Saavedra, dochter van D. José Saavedra y Ligne, IV Markies van 
Villalobar, zal haar vader en de rest van de familie tijdens het evenement 
vertegenwoordigen, als toekomstige erfgename van het markiezaat. Haar 
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professionele loopbaan als ambtenaar van Europese instellingen op het 
gebied van vrede en veiligheid belichaamt de humanitaire waarden van haar 
voorouder en geeft getrouw het huidige profiel van de Hispano-Belg weer, 
zoals zovele andere Spaanse beroepsbeoefenaars die in Brussel wonen. In 
haar eigen woorden: "Wat vandaag belangrijk is, is niet enkel de verdienste 
te vieren en te erkennen van hen die ons zijn voorgegaan, maar ook een 
bewuste en voortdurende inspanning te leveren om hun nagedachtenis te 
bestendigen, om voort te bouwen op wat zij zijn begonnen.” 
 
VOORSTELLING VAN HET HERDENKINGSBOEK 
 
Dit eeuwfeest heeft vooral gediend om de waarde van de betrekkingen van 
vriendschap, solidariteit en samenwerking tussen de twee landen te 
benadrukken, door mijlpalen en historische figuren te herdenken met een 
hechte relatie die vijf eeuwen heeft geduurd en die verzameld zijn in de 
publicatie "Spanje en België: een Europese geschiedenis. Honderd Jaar 
Spaanse Ambassade 1921-2021”, uitgegeven door het Spaanse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking, in het Spaans, 
Nederlands en Frans. Het boek, gecoördineerd door Luis Martínez Montes 
en Sergi Farré, is het werk van verschillende Belgische en Spaanse auteurs 
uit verschillende disciplines en bevat getuigenissen van verschillende 
Hispano-Belgen van dit moment op gebied van politiek, handelsbetrekkingen, 
kunst en wetenschap. 
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UITREIKING VAN OFFICIËLE ONDERSCHEIDINGEN  
 
Burgerlijke verdienste, Ereteken:  
- Spaanse Vereniging van Weldadigheid  
 
Medaille voor verdienste van de politie met witte badge: 
- Commissaris Gonzalo Vega y Laruelo, Vast Comité van Toezicht op de 

politiediensten 
- Commissaris Nina Rasschaert, Federale Politie Gent 
 
 
RECITAL VAN ESTEBAN MURILLO: POETA FLAMENCO 
 
De flamencozanger Esteban Murillo, geboren in 1995 in Charleroi, zal een 
recital geven met een repertoire dat hij gedurende zijn hele carrière heeft 
ontwikkeld, begeleid door Anthony Carrubba "El Carru" (flamencogitaar) en 
Federico Ordóñez (flamenco en hedendaagse dans). 
 
Esteban zal exclusief een videoclip tonen van zijn volgende album Poeta 
Flamenco, dat in zijn geheel zal worden voorgesteld op de volgende editie 
van het Brussels Flamenco Festival, in het Paleis voor Schone Kunsten 
van Brussel, Bozar, in maart 2022, gevolgd door een tournee in België, 
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Spanje en Frankrijk. Met een combinatie van muziek, zang, dans en poëzie 
brengt Poeta Flamenco hulde aan de grote Spaanse dichters die hun 
stempel hebben gedrukt op het flamencogenre, zoals Federico García Lorca, 
Rafael Alberti en Antonio Machado. 
 
Esteban Murillo is een Spaans-Belgische flamencozanger geboren in 
Charleroi, die de kunst van de flamenco leerde van zijn grootouders, die in de 
jaren vijftig naar België emigreerden vanuit de gemeente Peñarroya-
Pueblonuevo in de provincie Córdoba. 
 
In bijlage vindt u twee foto’s terug van het evenement 
 
Voor meer informatie: 
 
Link webpagina 
 
Afdeling Cultuur en Wetenschap 
Ambassade van Spanje 
Tel.  +32 2 235 26 95 
emb.bruselas.ofc@maec.es 
 
www.spainculture.be 
Facebook 
Instagram 
Youtube 
 
  
 
 
 
                    
 
 
 

Brussel, 17 december 2021 

mailto:emb.bruselas@maec.es
https://www.spainculture.be/es/region/bruselas/homenaje-a-los-hispanobelgas-esteban-murillo/
mailto:emb.bruselas.ofc@maec.es
http://www.spainculture.be/

