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Sirkka Hell vi SAVOLAIN~~. 
~eborcn 23-11-22 te Vnsa (F1nl nd) 
nationaliteit: Finse, thE: ns ~onende; 
v . Bo ~ . . 11· en 10 .la.ssenaar . 
~~-~------------------~-------------

Sirkku Hellev i S.I'.VOL.Hl'nN , is 23-11-2 te vasa in Fin
I end p,oboren. Zij heeft de ~~nse notion liteit . 

Betrol<kene Foonde voor ha Lr komst na r N derland in 
Stockholm o) het öres Bnne~rç-utan 10 , alwaar zij werk
~~aam wns blj do Chile nse Zaakgclasti r-de, ~ , nuel nianchi. 
1\anvo.nkelijk had zij het l!~ins pcspoort No . :3827 a r::r ~ ··ev n 
te Helsinki op 29-4-47 en peldi p.: tot -1-1 - ')0 . 
Het tweed paspoort is 3-2-50 afr"a"' ven te ~-Gravenhage 
en eldip: tot 3-2-55 . Het is tl'enu.mmcrd U. E. 00778 . 
Ze heeft een verhlijfsve1'.Nunninll' voor Nedorland p aeldif; 
tot 13-2-ól . 

Betrokkene IDl&m op lJ-3~49 , Nedorl( nd binnen . Zij ha d 
voor binneP~orust in Nederland, een visum v r n de i ed . Consul
Gen r u· l te Stockholm . Zij meldde zich op 1-4- 49 bij de 
f: fd. Vra smdelinvendienst VEn do Politie te Wassenaar . 
Ze was kinderjuffrou l i n dierist bij de f amilie i [ nchi. 
Vervolfmns was zij in cl huishoud inl.! vt~n do Chileense 
Gezante in lederlAnd , wonende o, de BUiGenplaats 
"L<-<nt.. nhorst" , Rijksstraatueg te Hass naar . 
Toen deze ~?ez8nte het vori;;o jarr met vacantie ner r het' 
bui ttmlDnd ~"in"', kreeP" S . H. SAVOLAirTENha '"'.r ontslElR"e 
omstr ·lm dezelfde tijd v; rd zij ziek· n werd ope7enomen 
in een ziek,nhui~ te Leiden . 
oor clezo toaenslE. • kre zij eld abrek ~ Dit wos mede 

het ~evol~ v·n het optreden Vfill d butler v~n r noe~do 
Gezante . Deze butl r is vt..n .l!.n lse nationalitel.t . Hij is 
een Schot en heeft Jtlt betreft het Ei'doen van de R ld- a n
'-"Clo",.onheden , en !J'oedo nnum bij het personeel . 

Gedurende. de tijd dat etrokkono in Let ziekenhuis \'/&S 
o~._.ononen en l<ter ·tijdens ~H periode (lat ~J 1.n een 
vrouwentollUis [ t:n het Nesteinde te ' s - Oravenhaee vms , 
wrr n haar koffers met bezittingen onder obrncht bij <le 
tuinman W . BrocldHlus , wonende Kerkehout ;_t3 to Wassenaar . 
Deze we.s d tuinrum Vf- n "Lannenhorst" . ijdens de p riode 
~ t ?.ij in hot zioke1luis verbleef, hoert d ze tuinm·n 
hoer een bedra~ van f . 60 ,-, ~eleend . Zij heo~t dit tot 
hed n voor 2/ 3 weert ,..uvlot •• lcl o 

Toon betrokkene weer voldoende penezen w s , zi~ is oen 
asthnn- lijdster, is zij in dienst pekenen bij de familie 
w.c .. Ladd , wonende Blo mcf)mpla~n 26 te iassenaar .. 
Ze is hier sl nhts eni!2"e '1t inden P'SHeest . Deze di erwt 
viel hé· r , 1 .de in verbLnd met haar zwakke -"'ezondheid te 
VJvaero Ook zal de factor düt deze familie zeer Blecht 
persone 1 ue.:b te houden, wel een rol vsspeeld hebben . 



. , NIEUW1E GEZANT V A~ I 
CHILI 

De heer~a.rl a Morla Lynch 1s be
noemd tot zant van Chili in ons 
lapd. De , er Lynch w hiervoor ge
zq,nt van ·Chili in Stockh~lm, 

Hij vqlgt madame Car\nen Vla! de 

I Senoret !lP• die _.9Pi'!tngs afscheid heeft 
genomen~ 



tJj::> ,, 

Nieuwe Ch"l · D 1 eense gezant 
e heer Carlos M 

noe':';d tot gezant vanorla ~~eh is be• 
S HlJ volgt mevrouw ~~1 n ons land. 

enoret, die onlangs f a ~en Vial de -. 
heeft, op. De heer La sch ld genomen 
van Chili ·n- Stoc:Kh 1 ynch was gezant om. 



~ '" . 'i, '~-·---

'--------------------

Chileense gezant in 
Den Haag 

De Chileense gezante In Nederland, 
mevrouw Carmen Vial de Senoret, is 
benoemd tot lid van çle Chileense dele
gatie b~i de Verenigde Naties. Mevrouw 
de Senoret, die reeds ~p.i~e tijd afwe
zig was in verband met Vacantie, ver
toeft reeds in de Ver. Staten·. Gedurende 
haar ai~ezighel zal de eerste secre
taris va11 het )J!'!IIeense gezantschap, de 
heer Matw.eVBianchi, als zaakgelastl/1 optreden. 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

~ ,;9'1 

'S-GRAVENHAGE, de .... .. 18 .. :!VI~?-.ê-r.t. ....... 19 49 

~~ Kabinet en Protocol. 
No. 19953 • 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief ·dagtekening, nummer 
en af de I i q g' nauwkeurig te verme den 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blijkens 

een van he t Chileense Ge zantschap hier ter stede 

ontvangen schrijven d . d~ 21 Feb1~ari jl., No. 18 , 

- de Heer Manuel Bianchi Jr. benoemd is tot eerste 

Secretaris aan voornoemd Gezantschap, in de plaats 

/"'\ van de Heer Zuni ga . 

De Heer Bianchi is g ehuwd en heeft drie kinde-

ren van 3,4 en 5 jaar .. 

Hij woont aan het adres, 5, Teylingerhorstlaan, 

'N as senaar. 

1 
DE CHEF VAN BET KAJ3INE T 

VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN , 

f)fJ. ~~

é'· ·IJI~? ~ 

Aan het Minister ie van Algemene Zaken 
p/a Javastraat 68 
DEN HAAG . 



Ma 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Kabinot en Protocol 
iER.k-mx ybt3lf ;, 
No. ······· 982·0)- · 

• 

• 

Aan 
het Ministeri e 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n 

'S-GRAVENHAGE, de ....... 17 Sep't·ember 1.948 

.._..-.--

;,E,?. r~i wor~t verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, num~er en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te 
delen, dat het Consulaat va~ Chili 
te Rotterdam met ingang VM l Sep

tember. 1948 is opgoheven en dat de 
werkzaamheden voortaan door het 
Gezantschap van Chili hier ter 
sterl zullen worden \le.arget.omen. 

De Consul te Rotterdam. 
x_ j de Heer A. Somavia., zal Nederland 

begin Ootober verlaten. 
I~ 

De Chef van het Kabinet 
van de Minister van Buitenlandse 

voor Algemene Zaken, 

h a g e. 



VIP. 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol . 
~· 

No. 9.1.1.0.5 .•........... 

J 

I\ heb Je eer U made te dclen,dat 
hot Consulnat ~~ Chili to 's-Gravenha6e 
met .i.ngang van 12 Au .u.stus 1948 is 

'/,.. op:;:/3hcvo .De HeeJ.• R.I~.Verbcek,die sedert 
1916 honorair e nsul v:·m Chili hier ter 
stede wus,ls met ine,a.ng v n dezelf\le 
d~tuu van genoo de f 1 cti nthevAn. 
~ 

• 
Aan het Mi nisterie 
van Algemene Zaken , 
p/a J av astraa t 68, 
Den Haag . 

De Chef van he t Kabinet, 

c{J!~-
. ...._,.. --



AA.N: 

VAN: 

• 

Dr A.M.STUYT 
E.v.d.NOORDAA. 

Ter voldoening aan Uw mondeling verzoek, heb ik de 
eer U het navolgende te berichten: 

Erwin Walter Siegefried VON HOLLE, geboren te Valpa
raiso, 27 Maart 1910, van beroep directeur van de N.V. 
Holtrans Handel Maatschappij, gevestigd Herengracht 289, 
te Amsterdam, nationaliteit Chileen, kerkgenootschap 
Duits Evangelisch, ongehuwd, wonende van Ereestraat 127 
huis, Amsterdam. 

Betreffende het gedrag tijdens de bezetting konden 
geen inlichtingen worden verkregen, daar VON HOLLE in 
Mei 1940 naar Santiago vertrok en later, tot 26 r.1ei 1946, 
te Bern verbleef, waar zijn moeder thans nog woont. 

Hij laat zich nimmer uit over politiek. Aangenomen 
mag worden, dat hij zeer zeker niet communistisch is ge
orienteerd. Hij staat gunstig bekend. 

Hij is geabonneerd op he·h dagblad "Het Parool". 
Na8r aanleiding van het bovenstaande, bestaat dezer

zijds geen bezwaar tegen de benoeming van meergenoemde 
in een Chileense consulaire functie. 



POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

OPGEt.EGO 

Nr. l.O. 8993- 1 4'7 • 

Uw brief: CX. 21810. / 
Amsterdam, 3 December 194'7. 

, \,/u!;\:.t. 

j - ---·-·-----""...,..._ 

Onderwerp: E. W. von Holle. ;~a o~~ 1~ f ~ • I 
Bijlagen : 

GEHEIM. 

-· 

Aan 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven 

194'7 kan het volgende worden bericht: 

~ ( u/2~'6á' 1 ) 
d.d. - 6 october 

Blijkens de administr8tie van het Bevolkingsregister, al

hier zijn de personalia van E. W. von HOLLE als volgt: 

Erwin Walter Siegefried ~HOLLE, geboren te Valpara iso, 

2'7 Maart 1910, van beroep directeur van de N.V. Holtrans 

Handel Maatschappij, gewstigd Herengracht 289, alhier, 

nationaliteit Chileen, kerkgenootschap Duits Evangelisch, 

ongehuwd, wonende van Ereestraat 12'7 huis, alhier. 

Betreffende het gedrag tijdens de bezetting konden geen 

inlichtingen worden verkregen, daar von HOLLE in Mei 1940 

naar Santiago vertrok en later, tot 26 Mei 1946, te Bern 

verbleef iVJCaar zijn moeder thans nog woont. 

Hij l_aat zich nimmer uit over politiek • .Aangenomen mag wor

den, Qat hij zeer zeker niet communistisch is georiënteerd. 

rtij staat gunstig bekend. 

Hij is geabonneerd op het dagblad "Het Parool". 

Hij komt niet voor in de politie-administratie, alhier, 

noch in de administratie van de P.R.A. 

-----------------------------------------------------------
Verzonden aan: Hoofd C.V.D. 's-Hage . N. 2. 



• 

ex 21a1o 

vd.N. 

E .\! • 

Aan 

J 

6 October 7. 

N. 
GEBED! 

von Holle 

Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen in.
lichten omtrent het gedrag tijdens de ~ezetting en d~h~i
dige politieke oriënterine; van de Cr...ileen Er'.'7in '.'.'al ter VOJ.~ 
HOLLE wiens voorlopige erkenning wordt gevraagd als honorair 
Consul van Chili te Amsterdam. 

Tevens zal ik ,:;"J..arne in kermis YiTOrdell gesteld van zijn 
personalia . 

Het Hoofd van de 
CENTIU!.LL VEILIGHEIDSDIENST » 

namens deze , 

He Heer HoofdCommissaris 
van Politie L. L. van r..~aere . 

te 
k MSTE RDA M 



C>< ZI810 

( 
Afschrift, aangeboden aan de Heer 

I E. van der Noordaa, 

xxxxxxx · Kabinet en Protocol 
87632 

. ' 

Javastraat 68, 
r s -GRA VENHAflB. 

\ 
2 October 1947 

\ 
\ 

I I' 
I\ 
\ ' 

\ 
' \ .. 

Ik heb de eer UHoogWelgeboren 
mede te delen, dat blijkens ontyapgen 
schrijven van het Chileens Gezantschap 
hier ter stede de voorlopige erk~nning 
wordt gevraagd van de Heer Erwin \ · 
Wal ter von Holle, die de Chileen,se ~ 
nationaliteit zoude bezitten als/ I, · 

honorair consul van Chili te Amsterdam. 
Alvorens aan dat verzoek g~volg te 

geven, zal ik gaarne vernemen, 9f er1 
naar Uw oordeel tegen die voorlopige \ 
erkenning bezwaar bestaat. \ 

1 
f' I 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Voor de Minister, 

De Chef van het Kabinet, 

Aan de Commissaris der Koningin 
in de Provincie Noord-Holland, 
te HAARtEMt 

!I• ' 
I, 
I 

' 

\ ' , I ~ 
I '. 
•/\ 
'I 
\ 
I 



I.D. 
D E N H A A G. 

Doss.l09/237. 

Volg.rtc. _j 
~ 3 1 JUUi~H7 

G E H E I M. ~ -=~ - ~ - - -

~.: l_'_{!ft!fL ~ 
Naar aanleiding van een schrijven van de Centrale 

Veiligheidsdienst No.C. X.l2072 d.d. 18 Maart 1947, kan 
he~ volgende worden mede1(e&ee l d: 

In perceel Groot Hertoginnelaan 54a. alhier, is een 
afdeling van het -Chileense Consulaat gevestigd. 
__ Het consulaat van Braziliä is gevestigd te Amsterdam, 
~eizersgracht 632. Met het uitbreken van de oorlog zou de 
Consul van Brazili~ Nederland hebben verlaten. 

Verzonden op 29 Juli 1947 
aan: het Hoofd van de c.v.n., alhier • 

• 



18 Maart 

OX.l2072. 

v . L •. rm. ( 2x) 
GEHEIM. 

Conalllaat van 
Brazili&. Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen in -

lichten omtrent het gedrag tijdens de bezetting en de huidi
ge politieke ori@nteering van den consul van Brazili~, die 
aan het adres Groot-Hertoginnelaan 54a te •s-Gravenhage woon
oohtig zou zijn. 

Tevens zal ik gaarne in kennis worden gesteld van zijn 
personalia en, indien hij thans als consul optreedt, verneme 
welk personeel hij als zoodanig in dienst heeft, eveneens, 
zoo mogelijk, onder vermelding van hun personalia . 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST 

f.J t>- Namens de zen : 

. Aan : 
Den Heer Hoofdcomm. van Politie 
te ' s - G R A V E N H A G E • J . G.Crabbendam. 

Coll: &?, · 



' . 
Den Haag,l7-5-47 

Aan .:Dr.A.u.stu,-t. 
Van : E.T.d.Noordaa. 

" " -~ . ' 
;· ., · . Naar mij bericht wèrd,tunse.,rd• Yooi- de ~ 

~e'ttJing de Chileen VEGA als consul voor zijn land te Rotterdam.- - · 
Zijn .opvolge•LPalao~BATE,geboren te . Valparais~~ de Chili op 4-10-1900, 

. verblijft sinds 5-4-1946 aan de loleckelenburgl an ll in voormelde ·gemeen-
te. · 

L Eusenio 

., ·.· 

• 
'v 



CONSUIDAIRE A1ffiTENAREN VAN VREEMDE LANDEN,GEVESTIGD IN 
NEDERLAND, NED. INDIE, SURINAME EN CURA.CAO. 

21.2.1947. 

® 1 

====================================================================== 
OHili 

================================================================== 
Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

==================================================================== 
1 s-GBA.VENF..A.GE 
Adres: Groot Hertoginnelaan 54a 
Tel. : 330350 

VERBEEK consul 
R.E. 1916 

ROTTERDAM 
Adres: Kalandstraat 5 
Tel. : 28169 

PALACIOS 
E. 

cons-gen. 
1946 

I 



Adres: 
Tel.: 

• 

• 

13.2.1947. 

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

Van Lennepweg 5 
555845 

========== ===--============-- -==--==-==~-=====-~====~=-=-=-====-~= 

Naam en voor
namen: 

FLmctie: Adres: Tel.: DtitJ.r verblijf: 

====~=====--=~=-====-==~===-- =======-=====-==~=--===---============ 

VA.LENZUELA. 
Luis Renard 

DE V A.LENZUELA. 
ge b . MA.GALHAES 
AtJ_gus ti na 

MONTT 
G. 
Santiago (Chil) 

VIAL DE SENORET 
Mevr . Carmen 

SUIVf.AYVIA 
Alfonso 

SU:MA. YVIA. 
Mevr • 

SENF 
Pieter geb . 
Delft 29 . 9. 93. 

Gezant • • 

echt.:Gez . • • 

Lt.Kol. v.Lennepweg 2 555845 ~.le.+é-1 . 4.47. 
zaakgelastigde 

Buitengew. Hotel des 15 . 4. 47. 
Gezante Indes 

le Secret . " i5 . 4. 47. 

echt gen . " 15 . 4. 47. 

chauffeur · Kathesiusstr . 59 15. 4. 47 . 
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