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Aan C .12 

Van :KB' .4 

Betreffende: Gebrs.Gort 

r·rr:22� 1Ï.T, 1v ..... ..-j,... t 11·--· � 19:y� 

® 

Ï>Z·i J;r·•-:: i
Van de Gebrs.Gort werd d.d.29-10-50 een rapport van 

relatie Leo verzonden via Hfd.C. Bijgaand vindt U een aan

vullend rapport. 

Sahders(ex.B.N.V.)is,naar Leo bleek,eveneens geinteres

aeerd in de gestes van de Gebrs.Gort. 

20-12-50



.1.,L/FD. 

, . 

• 

. . 

,; 

Fa. Gobr. Gort. 

Handol in vlas en aard.appelen•, 

drooebedrljf, ol1enlager1j en 

graanhandel. 

. 
... 

, B 1, D H O F, V t D O.R Tl.

!fi�_mv VENNEP.

Sloterdijk Î261.

In aansluiting op ons vor: 

x-anport 1.:an met betrekking tot de Vlagfabriek ''l!A.1'MSTEDE" te 

Haamst,ede nog worden rnede,;cdoeld, dat daze zaek beheerd ,,.,ordt 

;... door de heer D.II.Tirnmers. een Behuwd man van ea·. 45 ja1•,iiti;o lee: 

tijd. 

Heli" bedrijf, dat se dort 

1933 bestaat, is van behoorlijke omvang en versc�aft emplooi 

�, ·aan oo. 55 man personeel. De resul·tatan welke worden verkl'&Beu 

zijn b�vr9digend en ook met betrakki� tot de 

gehoord. 

. '. Naar· wlj l1ebben lcunnen 

vaststellen zijn_ d� a�m7ez1p,e �edrijfsmiddelan voldoende en ,jor·

den vorp"iicht1nge� op een geregEÎlde wijze nagekomen.

Zie vervo1gblad No.I. 
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Er rest ons \liena nog enke
le BegE,vens ta verstrekken met betrekking tot nr. .Mayer tiïierom
te �.assenaor. 

1.1r. S1jo Popko Cerel Lodewijk
ueyer Wiersr.1a, werd on 

.16 April 1889 te Groningen seboren on 1'1
25 October 1946 easoheiden van Clasina .Antonette Helena V1>1ese1

. burg, waarna hij 29 Liaart 1947 hertrouwde met Bortl1a Pauline v1
do Loemkolk, öebora.tt te lJ�aknrta 31 Aue:;ustuo 1917; uit het eer
at,e huwelijk Zijn tvie, kinderen voortgekomen namel1jlc een zoon
en een ûochter, die niet meor biJ de \rader verblijven •

... 

•Bélonghebbende werd 30 Januari
1917 te Den Haag insesoh�ven, komende uit Amsterdam, ·woonde
ter plaatse jaren aan de Franoois 1,1aelsonstraot ;:>1. daarna \,aal
d(?rx,erwee, 43 en 1,erd 25 Jvnue:r1 1944 te ,.asconaar ingeschreven

Sedertdien is hij d-oer woonaclit1r, aan de Rijksst�aati.1ag 783,. aan welk adres zijn moeder reGdslanger T:oonde.

) ·  
· · Besprokene 1s van 'soede familie. 

. �, afkomstig êlî ,een �oon van ll?'. Klaas nr.:eyer .dersma • 4 .Auzustu�
1059 te P1ete1.Tijk Ge_m. Grijpskerk geboren •. naar men meen·t ··�r-
deza destijds rechter, ]:!etgaen echtor n1e·G mot zekerheid viel
na te gaah, daar deze réedo in 192'8 ia overlede� .•

. ' 

I8 zoon kraeg een goede o�le1d1ng
studeerde in de rechten en promovoerd? oum laude. Hij was ns
zijn studies aanvankelijk 1n de advocatuur en medewerker o;o het
kantoor van Mr. van Raalte te Rotterdam. Reeds vrij jong hoeft
hij de practijk echter verlatàn�en' kreeg toen een opleiding voor

... het bankbedrijf te �nsterdam bij de Amsterdamse BanH: N.V.

.. 

Zie vervolgblad No. II. • � 
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Toon do :Ansterdarlse Bank 1n
. 

. 
.. 1916 liet l:antot.>r -v.011 .de r1rr.e .1.J:.Brookhuyzçn te Dan llaog ovor-

uan en duur o ... n bijkantoor vo�tir;dè v,ard betrql::kene oengecteld .. 
als mode-d1roc'tour ""!an ,dö Aostcramtse Bank ta Don Hoos • 

lttj had hio3.� een ;09do TlOOitie, 

� · sar bOkwoam on blap� steods oon goed en hend1G bankior. 

�' lntoreuffijo�de hij zich öok �tOOd$ ?�O; internationaal

recht. 

r. };'Ieyor .1ers!",.E\ riem danrnaest

z1ttin� in divorsa &.v . 1 s on is ook: tliono. nQS :v-..oorz1ttor vru:i <io 

r.uad van compdseeriesen VUll do� N.v. �höbur :n�ustriel� en :.:..och

u1 soho Randol '"ij. to Dan mmr;. vaa :elke n.v. ziJn. zoon u�ocu-
�· 

rnttehouèlor 1s. Voort� is llij Godelegeard cornr.J.ssarlc tevons lid

dar dirootio ven. do II.V. · .uro-po,;rncha Truot. � .. lj. • lid van de :raad

van boótuur van -ëà n.v-.. rt:an<lol en ,è!.n1l11strat1e iJ. Uoidoorn,

· do. U. V.� Irandol en i:drl1n!st rat ie , .. ij. De '\.oot er. fScheldo, o onr.,1 ssa·

ris 011 secrotaris van de räod ven toezicht van da n.v. Staten

Hy'l<>thookbonk an s(3oretarin en r,eêl<:Jler.;oe?'d beotuurdor van do u.v

•1::-G1·aven110ogse 600m- en Daêlinri"chting oon .de �urit'akàde te Dan

llaag.

� is hij. zoals �roods· be, 

kG'nd. is, gotntorotJsçmrd bi3 do n.v .i.o. t!ij. ·tot 'L'Xplo1tàt1e van 

do Schee-nor.erf- an r:aollinefabr1ek llolland-Hmttic .11.io Ito(irlen. 

:Belanghebbende liaa als di,reoteur 

van de .Ao:::itor4amae Dank (.V. een çocde r1oe1t10. Zijn salaris r;or« 

Saachöt on r.154)@Q;.- -par jear; 1.aarbiJ dan n08 zijn tantiêm�s lrnl• 

.mon. Op 60. jsr3.re� laef'tiJd ,-::ard. 1113 oµ 1 . "ei 1949 in hot gonot va 

Z1o vervolgblad No�IIl. 
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penaiQen J;estelël., oollc penoioan volzm a do be:r,al1n::;en van het 

pena:l.oanto11ds .van· de 1\nt:terd�oo OOnk sJ.oohto F.4.000;- bedraagt 

Ot.l dit to vèrliogo.n r;0r(t hij na zijn nansioonnering als odvisour 

aangostela on msn schat zijn inl{omen nu nog op co. rr.7.000.- par 

joa,,., althans zijn inkom.on v.a'n de .Amsterdam.Ee Bnul:. 

'Uear verluidt zol i'ir. tieye1. .. 
·""' 

.. tersraa voor dp no�l.�m<l-Iinutio eon zakenrai� ,fLoon ohdornomon 12;1

r.e at-Iud-iü. ' 
.,. 

.. 

llat oordo�l om�re�t boop-roko

. :, 

. · no i:ts gunsyig. Hij ls e�n. botrom-;banr nan, zeiap hand16 oo acherr . 

'\TOn geost, zoda.t.hat st"811-en v.an scho-rpe condities wol aan:bètJ. 

li)le. vor<lieut • ' 

t • 

nr. J�eyer "1erscia bezit eiiig 
. . 

,reJ;"lllogen en kwom zijn verpilohti�en stE:: · cln op aon corl'Ooto uij. 

�o na. ook heden ton dti!Se 11ordon d:1.onoan��ando goon kla�]lton ve1 .' 

- nomen.

De heer i:.Gort 1a oomen' net 

.J. Oosterm.jk,�.onande 
"
mm de .• 1l1on Duytetwchstra�t 191 b tr'1!-,_

.( tordar.i, ncm opr1ohter ganè •at van da M.v. t iJ. tot. het uitvoere.i:

van Snhes�:rt.l'ansuorten en Berginçar,01.�ken"JIOLIAND", gevestigd as1 

do Spa·arnd8tlser-.pg 120 te uaarlem •. 

tltend bij 

,qcte van 20 Januari 1950, verleden ten ovorstoan wn rlotoris Jm · 

Dra:pern t� Onpolle aan:ac-,n IJssel. Hodoel(1e nc·te \terd 24 Februm 

, 1950 m1n1Öterieel �oed Gekourd,on sapubltooard in ·ao Noderlandst 

S�aatsoourant van ll Aprll ä.a.v., no. 70, bijvoegsel 546 •. 

Zie vervolSbl�u No•tV• 
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. , oo 11•:V.• zotelt' te uaarlom. is 

aangogoan voor ,oabopaald-e .ti.jd on hooft t,.en d_ool de uitoofoning 

van het r"'der.ijbQd:-i,it, het verzo1·�en van schc pstronsr,orto11, 

het uitvoeren van borgi11gouorkzetmlhodcin, àlmlodo �Jat kor,on, 

kopen en èf.e br,vrachtine van !'1C!1e JC_n. 

BiJ de oprichting dor &.v.

1.er tot d1rvoteur benoemd dé heren aortus Oorool1s I.r1a van don
. . 

Oeve:r an I:c. EVart vou lti.eren. óenoot1de heron \'3rd 1•esp. 24 z.ro-

. vembar 1915 te Kr1�on aan do w� on 16 Juni 189� te ln!!steréio1;1 

68öoren. Zij \-onon onder.scllo1denlijlr "'"o Voorbu�, :.ark LOi U'oon

berg 4 ep lto 10 1�le!!, �oorndat."'lt:i.)l'ieC-1.2.0. 

In de raoà von coromiosarisG�i 

hobbon. zitt1ng de horen uornoliu Gort, u ro •ds bekend, Jan Ooo

tormjk• · 28 Januar1 1915 to Ouderl::erl� oon d� IJssel ceboran, wo-
' 

� 

nende 1illGn nuy:towochotroat 191 b te Rotte�dom en llerm. Holtko, 

ö' ool: raods bakénda nonon.ae aan de llee\10& 14 to .vord-racht • 

. Alo procuimtiehouder net onb1 

:po�kto voln.noht :1o tn .:functie de hQ _r Uo:?.9f!lQn no,. lof l>Oflin�, 20 

Jw.1 190::r te Botterdao go'boran, 1.one11d ..iorn ... r10.r van "'iola.erveldii- • 

rX>l?;·68 te U1jmogqn. 

Hot iliüotnohoppoiijl: kopft-nnl 

aer.u.v. bodraa� F.150.000.-, �erdo 1� ih 300 aan toonde� luid 

do �endel,•A -oik-�n�·trot-1)'.500.�. Bij de oprichttnr; warden à par1 

geplaai;st en gêhool in oontonton volc(}stort 200 aand.el·n • .ce he 

ren e.Gort on J.Ooo�erwijk portiainourden elk met F.50.000.-. 

,.. 

De n.v. in ki,dStia 1s to b� 

schom,en ols aon voortz.!Jtting van é 4n deel vau de zaken 

�ie vorvoJ.cblad uo."V. 
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dor Gé�-Oille !'àe u.v. Jtollend-mmtic on io ool: op l'!et totrein 

van dozo laattltO 11.v. c�1.motigcl. 

Uiteraard kunnen, gezien da 

nril1o �eugd van dozo niou\'Ja croot!e, noc 68Gn steekhoudende se-
. . '

covens or.it:ront de ·ganij von zaken en de 1"'eropeotioven ,.ordo� ve� 

sti-ek't.. ,Jit zul:f.'do geldt voor Ge liqu1ditoitsl)03it1è. ûver da 

bctoul\�1jzo worden évem'iet go .. ,11 kloohten vez·nomon •
.. 

..ij vei1·trom,en u met deze aan

vullendo �adodol1n�on-uo;f van�dionst te Z1jn ga�oest. 

F�. Th.c.Vriesondorp, 

· Loon van Maorde�"'Voort 126,

DB'l n AG.



RAPPORT van iG3 
voor H. 0. 

Nr. : ltJJ� 

OI...T: -� 

�: � 

·---' .,.;...____, 

,-22 NOV. 950·

Betr.: wapenvoorzienins Israël 

Bijl. : één 
'il-Y. 

© 

KB, 20 Nov. 1950 

Uit betrouwbare bron werë vernomen, dat 
7• de Gebrs. GO.IT te Bad.hoevedo:r:p (zie bijgaand

rapport van relatie "Leo n ) betr�lc.:en zijn geweest 
in de wapenvoorziening van Israel tijdens de 
oorlos in Palestina 1947. 

Door de poli tie is destijds een �:lein 
vasxtuig, li�gencl.e voo.::::' het silobedrijÏ "De Vrede" 
te Zaandam, �eiscndom Gebrs. GORT) inbeslagsenomen, 
nadat i;eoonstateerd was, dat dit schip .mp ens 
bevatte, bestemd voor Palestina. 

Bij het verhoor van de Gçbrs. GORT ont
:..::enden ë.eze oo:% maè::X iets met deze zê,ak uitstaande 
te hebben, maar later nerd van intieme l::ennissen 
van de Gebrs. GORT het te5endeel Ye .. ::nomen. 

De uitbebreide financiële transacties 
der Gebrs. Gn�T na de oorlo: hebben sterk de 
aandacht getro'±en en worden verJ:laard door de aan 
hem toeGedachte waucnhanclel. De nieuwe financier 

- van de Gebrs. GORT is de N.V. Continentale Handels
ban1:: te 2..m.ster&am. Deze was vroeger hoofdzakelij�
betrol:J.:en bij een Duits kaliconcern.
Ook SANDERS (ierste Nederl. Instituut voor
Sociologisch en Criminologisch Onderzoek)
interesseert zich voor de gebrs. GO�T en is van
mening, dat zij betr9.�en zijn geweest bij de
wapenhandel met Israel.





A 

1 
. LJ.,/'f''JJ. 

.. 

• 

.. 

� 

. . 

. . 

. ' 

lfa. ., Gebr·« lcrt t · Uortdel in Vlas 

en .Aardapl){flo11� Droógbi:..driji\ Olma-

alticor1J on Or9anhando1. .., 

.. 

. 
.,. . 

[J;t · 1924 mrt! a.oor :dt
.r-

-
• 

heren -C •. an R.Gort opsor1.çllt d .... 1ti.1.lli"l0öiicefü"1r onder· ti!'r18 Gebr � 

Oort, tta1' d09cl ilohbbndo a Mnèiel in vlon en oor<I�r>:P len, a1n-. 

modè het uitoat·.en n v�n w: lo;tûböutb drijf;. In Jw1i 193.4 nerd 
da doalstëlline u!'tseb1.·:�td door tOf;i..vo '"�1ll8 von oen---=a'.roo-c.t1nsttL .. -

iétie on(itJr dó noo1!l !'V' ii.vr.�A.11, te1R ,r,.unlt gev.esticd 1.s eon de 

. �otur,. g 307 te. Ooêîhooveab�p .. 

:ûl ir l 194.2 uer<1 ,. d roo tot 

t:iitl:>re!.ding ovor�cieaen .en \, l door 01/.{)rnaiu 116!1. de N';v. Oli.esla 

ordt thans godr •vun onae- · r · bon.amin" "D� ·y,A sr�. 

qorno11a ,jort t erd op ll � '0-
. . .

brunr1 1903 te 611 :1c".lrecht gebo� .. n, ia 1n gono· nno�ap von goo.ëio:r 

,Cehu ,d én 'behoo'rt çVOUSls zi'jn broar t-ot do thd. lt0rvorntlo Xerli 

i v rvolgbloü no.I. 
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Zijn broer,no-lor Gort�evon 

eon:;. iU :ge-J!!.6silsohsp van eocdcron t:ohuwa;. �EJrd op 7i Oct"obor !� 
·. te. Oliadrcoht geboran n in gadon�oil1oerd aan do Sloteri. og 12( 

to !Niem:-vçnnop" 

' ' 

DO Gebr. -OOrt hioldon �ich ·· 
.. 

· :aanvank<,l:ljk ·b1.,zt� llll .... t (le exolo1-tatie vcm voo1�noómdo bod�jv:êif, 

:.oarob&or oen tu.te-.:brei<l boamnb·di�1.1f. in do Uaorlçmm.ormocr. Da 

resuitnten
.: 

JO:lko .zij hiomo(le �ve:rkrègen v.nz,0n ov-- r hel
i 

al.Sórneen 
.. • 

1 
"' • 

• T • 

, }tiet onbe,r1.·éë11gónc! ën ·;voors{ tt'jdano ?o oorlog �rit:i�n m:J uul 

.. 

" .. 
1 

• 

·z1oh bezie net_ h t ,Q.�?BOU van .8r8D: ldmrl\r; landtiou"got.:f:ll'-,sen, 

b1etënklovër, ;flardonpolon Lil auilc rbi ten on ,rnnr�h�e� n!.!·t on.,,' 
" . 

b V1'adig<tnd? Dit k lrde ·ltén g,.,zegd �ordén van d'J. t� · �oiw�rh.ilrs---
,. ._ . ..� 

pt}l geveEtit;do Olï sJ.a��ij �n Grat;inhsn�el "D G .ASP''. l);lzc bo-

vindt zich aiin he:t Znndpaèi. t,-.5( t�r 1>laotat·. 
l 

De �aok t.x:,d oz,.� VOO""' 15 jaor 

�eledcn opgericht door ao hoor l'r' 1êlo1.�11t 1.ko1hor en îJOrd bllJkonn 

pUbl1catio tn do ,• de'.t'landse steotaoouren� .van 23 !faart l9l7 OI!r
i 

,- . . . � 
geset in e�u USamloze.Vennootnohap, wo;i�an �Q o,rtohtar; do hoár 

� 
.. 

.. ? .. 

-_�&oril: Eil:: .. lhQf;. oîls dire�tour Gi,ne oribrudeti .. - In J.942 tred de
.. ' 

N' .v. in l.iquidá'lrte t,0(1rna het be<lri Jf- h�t eif.!enáom ... er.d von do

Gob.r .- Gort.

� 1 

1 
Da olteslaeorij on oraabhondel 

t1):s J.AAHp;' :ta van bohoqr11�ke be�ol00.U1o�ie noono!l oo a�n opdr.aoh

. ten is óp lu,:t osonb,11k. geon sebrek. De Gebr. Gort hobben 
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z 1ch OVlrieens niet.alleen b1j·het �andbouab�drijf en\1at daartoe 

behoort gehouden en heb ban zich b
0

1j versol1illende NJderlendsa 1n" 
.

dustriuan gointQres�eerd. r·o zijn zij comminsaris van de u.v. Kwe 

c.=.=�__,,_-c;.....��l;er-ij 11DE OUDENDAtr', gevestif;d aan de Hiti;.èg ·te l,1ln1s. 00 op-. 

r1ohliingestatuton van de.:;e n.v. kunnen ,,ij t rug vinden in de wo-

derlandao Stoetacourant van 22 J;Goomber 1927,_no. 249, b1jvoeene 

2753. 

Zij heeft ten doèl de uitoefe

ning .van het kuek�i..�ijbedriji' ,.· het k-.'i�ktm en vorkown van bloom,)n, 
' . 

blo3mbmll!3n, fruit, groente, blhm.e,n en véldger:cssen. 

Het. r:�rTtooheppolijk kapitaal 
� � t 

bedraagt F".5oó.ooo.-, ,marvan geJ)laat� ,en f,eiBtort F.250.000.-. 

. ' ' 

,...nig· directeur is do heè.r . iÎ• 

h9lmus. UartinU\'3 Johan.'180 Voorn� tgt Uilihoorn geboren op 19 No·..re�-
. . 

ber 1915 .en on )ll<l,e te ilnis. '!",rosidont-oommissaris is Adnanun. 
:&' • • "" t Ij • •  

· Jouann�s da Goey te 1�ill�skop gebore11 op 31 Oc'lïob$r 1889 on �� 
.

.. 

J ' • f 1 
.. 

nende te Hohti'oort .Á. 259. cowsoariss�n zijn vervo�gens' de Gebr. 
���---=���_:_--=--e��====-c=--=��=-·-·-=� . 

Go en T-'8:'rue t.'1art1:nus �e;i.-1.e-v.d. \ieyden• 41& op 25 Mel: 1905 .tG 

�-

. ' 

Nïeuwkoop. ·�.;ër wcirèld lrnarJ �u iu· '513n ceboort'enl.auts gedoniic1l1ee�

: -�s aan het
"' 

Odre-� .A •38!f;_,
' ' 

Hot betreft hier oen zaak va� 
bohoorlijlco omvang, t.elke �dan ten dagé emplooi verschaft aan q
50 man pêfsoneel. 00 rentabt.11.teit \Jas i� d.G loop der jaren ste,. ' 

vr1 j sunst1g en ook heden ta'n ··dage. lcan van eon lonende
t,orden gesproken. 

�ie vervolgblad No.II!. 
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. 
.. 

•·.

... 

,,. -· 
· 'N'a·-1:r .t,1 ve.rnemen boviadt hot 

gejelo aandolé}llcap1taol zich pr�ct1sch il.1 hsn 

Na9r ·.11J vórnemn b:;)v1ndt' ho1 

g mel,, ,PeUd,<Lonko,.,jj;-cwl z1ah: p�oti�ch !n handen ven dè.. Goor" 

""0015t. j. zijn do porso1ien dia het iu de r.o ondern(,.)min5 voor he1
. . 

DG hor;.1; Cornelio Gort io voo:x 

nog· r,oiut �ess�er� bij do Viosfabrio�jnart-enborg �e L::ur. Deze 

zaol::· ,v,-erd op 1 S1pt0mb.1r 1940 op$erioht en h'.�ei't .sis· vennoten • 

dë hoer 11-or·t; Johánnvà .van .J.ieo, setoren t Rj.isoord?op 4. <îcto-
.:i: • 

. b1.:r l898, Dirk 'BE1rllh te 's-Oravondeol g�,boron op 6 Hoert 1900 
• 

• 

on ,.."'J.tfter -?ooobus Du1jzo te Gebt te boren op 9 Januari "1901 •. D� •. 

he:ron ·�an Uoo" Barth en Buijze 1.1onen ond'" rsch·eidonl1jlt B.181 t-
� "' & .. • ,. 

•• 

R1Jsaorll,· GJll d9 �idsueg 4 te 's-Gravonaael en aan do l<·r1-jgslar 

28 to Q:.3nt • . . 

·;

ian d� �cte van�vennootschop 
. ,. ... _ .. 

0�1tl9nen ,.ij j aat alleen de ven.uoot trohan'nes :«an tio.à bGvo�gd 1t. 
' . 

� voor c1e vo�100tso}10p ·to ll611do.len, en tè 
. . 

der d&zo� oudernomi 
' 

cémbor 19o6. Ook hier zijn dF Gobr. Qort �egenen die hot meeote 
. 

.. 

f"' • • 

kàni�uol g fo�J;teord. hebbon en·· a.ue o.o� de ,;eeota maoht he"bben • 
. . 
. 

De Vieafa�r1ek �ortonbar3 
. . .

î'1olko in X,Sovcmbo::r .1941 door brand t.erq géteisterd ia in J:iosr 
f. 

branche niot yen potekenis ontöloot on er werken op het OG)4blik 
- . . 

80 personeelnludon. Aan r;erk is goon g�brek en naar tij ven be-
.,. ' 

voegde �ijde ve'!'!loman is do vonnootachop randabe1 • 

.. 

pê heren van Nes" Barth en Buij. 

·�el:lfeten aan gun3tigo r.epu1;at1e en· otaa:3- b0kopd al_s aatii:3Ve �n

. ' te vervolgblad No.IV. 
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bot r,put.bare zok.:Jnli.eden. 

.Dvo.nala dit bij de m e:kêr13"
Cud,endam"to , .i1It1a· nert ·eeval...-bl1Jlct <pa ziJn zijn ook do aan\1/eM
so ba<ii"ijfstni.ddelen von do ,Vlcaf'bbritik tJa:i:tenber� voldoencJ.o el'l
ih ovoro ... nstotmn1ng M.orrn;;de vindt 4.et .o.a.l 1:v.en van ·vorpl1ohtinge
op ce� rono1ma�is_c r.1jza plaats.

� De Gebr. Gort blijken ook e;e
intera�s9erd t·c zijn bij do Vlaa;i'(lbri:et "Dé !fa9ri1sto_de" ·te }Ta§fllo ·. 
do on zijn e�goncar van hot Silobedrijf ".DE VRRDS" te zaanaam.
net SilobedrJ.Jf "nr i\'R :m:n tierè'!.. dooi• do hoÇtr c·.uort na 4e bevri
ding van ons land gckooht voor ee� bedrag van f.�·500aOOb.�. H1 .
.. ae vän plan oe+1 geheL 1 m,eruwo itndustr10 -va� kuns'!!l!,à't'"s .en plas
t ic-'f:� hri CO{.;Q 1:.fi ba;1nnen �.aervau oolltGr nie-t a �B ge1:omen" Rot
kppital-9 pand nordt nu scdevltelitjk vop.b.uurd aan s{ê u.v" Koo;t.-, 

. 

· ep. ·vt:iesh.uis 0!)1{ · r 1}SOJI.1v,3:-n. te .Amsterdam, wellc<3 .onderneming or·
.•. eon kool-- on v1•iosbt1driJ:t 1ti g ttest1ga haoft. -" 

1 

Van 

,.. ,., -

. �

.. , "' • Dé ruiel" C .Gort i1oot't zich ·VOO}
ro�01U.ng dar ra. Goor. Go:ttt ��interèasserli .i.n het bèdl"ijf van

. do zioh in �t��t van teill1scenent· bov!ndendo N.'V. Hollènd-Uaut:
een scheopc,,erf� en· mschine.tabriek, e:e1test1g:d aan de Sp�nrndamse
woe na...120 to naa:rl.em. 

> 
. 

· l>3ze w.v. k\,am in 1941 tet
stond, onfü.r doaln�me van (le B:jr.'!.iJnse i'hcluatriaèl. G" sa�llennbor�.
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én Ir. :t.Sch't.en t<; Heoms·tr:,da. Dè opr1c�tinaacte, eapubl1ceerd. 

in de Nede�landee Staotooourant van 15 Bartqmbur 1941, werd enke, 

le maanden late1' _nigszins gerntjzigd. lkd, mantschopp�l1Jk kapi

taal ad :F.625.000.- nerd ,gelledl 8&plaotut an· go stort. E;lneezi�n 

de directie der .N.V. vrij\,el geh�al uit- Duitso1·� bo�tÓnd, .,erd 

h�t b Jdrijf na do oorloa ondor beboer e�steJ.d: D:., enige dé1· voor

molig1:.1 fl'ircot�u.r�n dit· i .... i'uncrtie bleef, lïEW do h er LoGoth3to

pouloo, een arm de Spaarm'laösut.ag 20 te 1.'.laarlem �iotwnde Griek • 

. .. 

Dè li.V. nou bij hnor 9tiohtins 
. . 

dt1,-exp101_tatiy op zich van de- op dat roOt'l'J1ït. reods vel4J jarén bui•

ten bedrijf" ziJn.da werf f!OOlffii\D'' • Uaor aotivit-èit k. am uit t1Ei m 

dex_zaok g�h�el ton go�d& �on h�t .Duits1 oorlogc-notentieal. In 
, . � . 

_, d b:.1�-att�?,CDtiJû i:ïerden b_·1larmr:tjJm t.insten gemèekt
!. 

i.aarvsn çol
. " ' 

to.r !lil tfo QOrlog n� 't O 'OY&.rbl�ef" 2.'0..:D. dè kri jgsv�rioht lll GOll-

OEl'ill to" oyn 9inde ,,ar,en g komiln ·duurde. liet n1ot 1:.inr,, ot op dui• 

:fü lijke: 1d.jz.:: .. k :am aan. h�t licht 1 dat d� fi11ancial>o_ boa-ia ván de 

Uolland,,.lfaut1o on!1e--rcraval �.sa. f.:r Gingc.in zi:ch moetlijlmc.ilen " . ' 
" . 

�oordoan b1J het n�konjn van verplichtingen, in vórbund taarmeao, 
.. - . \, 

�di� 194.� �eh ve.rzoekochrift t'ot, llt;;t vorkr1J$en vnn surmfance 

.. :..:.1Jtif;;:�.c:1l�-wë�·�bl!.�JEJB:tlCe-i!7$rd-? 111: 

lopig "n 9 Poveblbè� c1aoraanvolgend de!'ii'.liti t verieana.. Dit b1eoli 

e-0�ter ml!l.or uitstel v�n ·ex:�utie tè z1Jn, \\ant op 9.!rugustus· van 
. � 

het vor1�e jaár werd de'N.v. in otaa� van �a11l�ss�me�t v�rklaart
, . 

D:L1l f�illisosnent, 1:Ïrnrin als euretoren ontreden 1::r. I-!.J:.Fot; Ke-' . 
nnupark _36- é� Ir. Il.1� ott de 'Vritio, �acém,og · 64 ·te Uaari0 m, l.oo:t;, 
. . 

,._ . 

D3 curatoreµ blijk<·n 1nm.1ddel� .1 

Qtaat _1se zijn. geooeat, het bedrijf nigermete té S8l1'1l':Jll 1 do.ordet 
. ..

' 

,41j erin slaaedan, e�m hY:[)othe kochuld va11 ong v�cu·· -,.5 .000.000 ... 

io vervolgblad uo.vr. 
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v,-ellc9 door Dui tsars werd gevorderd, to doon afboeken.· 

. . 

Rooda..betr�ei�k kort na 

he� uita)?.rekèn van hot f,a11lis�:.-sr.ian·t werden ond·��handelingen ge-

-·

. . 
voord met eo�. r.;roa:n 'kapitaolgevera, wao'.l:'h.ij �-'?' b doel1ng voo:r_-

zat, dat na aantral::kin� vnn nfo u� .kap1 taol, <1,e oude N ,,v" in 11• 
. . 

q_ûidati� zuu tred.en ,en hot befü.:-l jf zou t"?rden .. voortgeuat. door
' � 

oé.u. ni'"-.u· .• öYJ te rioMien it.v. áan �,;� plannon y1er� tniJer va�te 

:vorµ 0 teven cl.oor liet _fel"ti, · d�t de oprichti11e��cte :v.an dó nieum 

ij.V •. '"tff \'j�tcn dê u.v. Maatsohap)>ij t,.ot ll1.:ploitat1e ye:i de 

Sohe·�pst,a:rf- on tftlchinofabriclk. HollSl:).d ... Na��±o" 1nmitidels in ga-

" -pa�s •oi'd. De =rüinistariale v-0-rk1Eu�1ng v.a11 ·ng<:;en be.�TI�ar" iQ tot

)-1 ... dan, not� lli!)t. ofgeko1nen� maar kan �. ·1 15' .. lÎl'lenk�rt · 'v:ori!en vbz--. '•
\,:SOht .:

f"' 
·' • 

. Dé ae.nsDt"akel1jkJ p��sonen 

Zijn. Op-het. Or,st-'!l,bJ.i'k d� hè�en C. çll R.üo1•t eii Yir. S.C.ri.t"M�-
� 

ijer 1er$�B tD assoneer, oud-d1recteur�van het pljkentoor dei 

Anote.rdEllilao Dank· tl. V. t_e .Dan Haae. :;;zt , c 1llhclu , • Jah" • 1;," 11• .. 

'i 

bedraagt blijklilns do on·l,rier.p-i5totutan· F.l"000.000.-, doch hos-
. ,, 

veel hiervan f;J:ai.ort en geplaat.st z�l ii;orden, 1s nog niet pre-

ciés b::ken.d. 

Da Rolland-Nau.tio, a1thans. 

het n1euu� br:idrijf. r.or�t hoofdzak ... l1jk g�de!ld door Ir. H.Hölt

ke11 fi""·l:i lijkt ons niet ondienstig om v-.an !deze fig':lur.. iets meer . 

t.e vértellen. 

Ir. Earm füJltke word op 7 J 

n.1 1895 te Del:t'zijl geboren on woont mcsmenteal ten huiz.1 van i:

,ie vervolgblad No.VII • 
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sohoolll�osdor a�n de Eeev.eg 14 té Dordrecht. van 3 octobGr 1933

of àreur hij e�n a,ent�ur- en oommissiehandel 14 technische 

artil.:-=len.. r.e�e hem .een behoorlijk bast..aan opl9verde_. Deze. zaal;

àet:d betrokkene 1n 1944 ovér toan hij alá vurig N.ê,.B.".'Jr be- ... 

noamd Tierd tót burgomeoster v� �orinchem, in nelke functie 

.. . hij zich heo:f:t misdragen.� Na de oorlog, heeft hij daorvoór t·ol 

mo�te n .bata.I<an .en t01; @1n 41versè kámpen doorgobrao�li. T�en

is hij t'erugg�koriLJn iln 'h, ft hij zijn ouderöoroep weer. opgevat. 

.. 

... .. ... - . . ,i1jn zaak i•s echter maar van 
' tl- 1 • 

z:3i.;r \S1,;;i-nig bêtekenis en staat niet bij het Hanclel'::.,registor in-

goschràven, daar zij� inkomen doarvoor�e laag ie. 

Bosprokone is momente l zon

der middelen van· betokl:lnis, .. lUj beoohilctl over ·.valdconnis in zijn 
. . 

bronolie" heeft f;3en go�d -voorl;omén on 1s beapi:aakt. ·DÏj hem die 

. ham l-:enuen, is hi;;J echter niet getapt • 

. ... . . 

\ ' . n1j heeft eun zoon die s.s.-e� 

en 8t;tll doohiier die bij d& jeugél.stom Yta.a.· De nituatie is o het o

ge11b11k OV' r1gens zo, dat do Gebr. Gort door hun :t'inanciel<? in-

. terease de ooQtrola O'Ver de nieu�e liollend Nautic hebben. 

Het nfeuue bedrijf heoft op 

het ogenblik voldooude orders, doch ·;n hoeverre va* �een lonende 

exploitatie kan worden gosprokon is onder da huidige ómatand1g-
- � .• 

heden zo r moo111Jk ta .zeggen. 

De leid ingsevende personen

• -
:t1 jn ataeds zeor ontirnistinch gestemd geweest en sproken over 

ciillioenen ... ordeJ."a, doch de ervaring heeft St:laerd, dat van dez� 

Zie .vervolgblad No.VIII. 
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nillioanen-ordero tot dusv�J;"ro n113t veel .tereçht 1s g<:11:comeq;. 

zo versch�AE'RI{ nog niet zo lanc geleden. in de deebladen �n 

barich� i..aar1n vermeld i.ïerd, dni. eon _de ...Hollend-Nautit;; d"or 

de Indo�es.ischo Uoge�ing 8( n order r,a� eeguiid voor he�ü bouHen 

van zeesohsnon �ot· eëri .• aarde ·van F.14"500.000 .... .Dezo qc.nepe.u 

t,ari:.;n da11 bestemd voor do kort g 1l'eden opg\:t"riohte Djekarfjil• 

� \�li,terar is dezo order op niets uitgelopen,. 
";

., 

Men houdt zioli op het ogeh

blil;: OOk 'in bèaChl.:lidon JM.lte bozig met ,dá' OS1"08S(irdlabouw·van, · ... . ... � .. 
w�lke afde1.ine echter geen hOSt: verhsob.tingen i1;orden seko-,nterc � 

. - ... � . .. � -
Aanvslll-�el1jk lae hetin. de bed�lin� de carosserie'bom, ·te begin• 

l ... j .. 
.. 

nen 1n samhn,,êrking met oen bekonde· en van ·go�de naam zijhde 

., ·Haarlêruse f�aragehouder en.autoha_ndel-aar de heer Ä.Rosen�art. -· 
.. � ' • .. �i - • .. 

· De�e heofi II voor ae· nieuw 01) te rio.ttte1:1 ondernJmin?,.,, een zàl;en-

. reis näer .c..wedon gemaakt ornaat rp.e.n ... ,'Jeedse mot·or.�n wilde hebb�n

De opsi,ollinr.; _dór contracten 11as. eohtor niet µaar da .�in ven de 

h�e� �Qs�nhärt. zodat deie ziéh �vol:gona sornmig�tijdig) hee:ri 
. � ' 

starlll met de te �msterdam gevestigde N.V ... ogenbouw i.o. 

ondernem1nG overigoun niet zo•n beste r�putatie �:,0n10t. 
t .. � 1- , ,. ,. 

+ 

. . Dit bedrijf te Amst�rdam, dat 

c;ovast1.cd 1s aan de :r.o. Uoo:t"tstraat, zou naar Haerl.em tiordan o-
. . ,. 

vergebraoht en ge1nst�lleerd worden in de fabr1ok ven da Jiolland 

Uautio. Dit .zijn allenachter nlanneri :mulrvan D1oet uorden afge-

�acht of' zij Op dé duur bewaarheid zullen v,orden. 

1: 

tti' men �et . � 1 Over het :olg.:Jmaen 
:-trakkins tot de toekomst qor nieuwe ondo1."neming,de nieuwe liollon, 

. .  

L'lautio dus, niet· zo ot>t1in1stieoll üést.emd •. ij hebben kunnen vaat� 
. 

Ertellen, dat de aan ezige bedrijfslli1ddeJ.1;=.1n niet b1jzondor ruim 
\ � . . 

�e vervo�blad No.IX. 
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. . 
z1·3u alo govo'1 � tiaarv ,n het al enkole mal:in 1a vooi·eekoro.on, 

d�t levor..ancioro <110 hun ged�ld torioron voor do incassor�ng 

vQ� och���$�alligo _poaton de huln voh de�den inriepen •. r zijn

zt1Benkr1ngen 1n Haarlem Ote zover sami· door te be�eren dat de 

· · ·!lollana•Nautiè aJn hot e· r:;;tvolg<mdè i'àil�issoment toe ia,
.. " 

" 

. "'- " 
óng�eäi) Óoil. j��r·geledon 

zijn de Gsbr. Gort in contact E,;akomGtl Jle't ··o::in t·okare ... B.J. do 

J'Ong, een èlOll d1o oW?�V:r,er 20 _jonr uerkzooru. ic geneest in Bo� 
\ • < 

... neö en 11\ 1940 als N.s.B.:er �ard Goin"tornë..,.rd. Deze heor de 

• .,. Jong 1héd ·zioh renas.· tot vo1•acblllanêle zekenuenaan in Hearlein 
. � . . .

ge"ona. mot hot"-plan om ooo hondalsonderriemi�'1 te vqstigen, ge ... 

\.· 
..... 

.... 

. .. '. 

.. 

no lieè r de Jong b1•aoht met 

ol\1ze van 'llezo loden ut111 bo:zoek non t'lo Hollsnd-?�uti9, o;;aorover 
� � . 

-� trom,eno nog publicatios zi Jn vorscll:enennin de Uoderlandse ners . 

. � 

... 

Bij aête van 10 November 

1949 verl.edon voor nol.arts 'J .è.J. von Brumnt 1cn te .Amsterdeo 

,1ard onder -doolnocinr; van de heren Horn.an .-Johan v.d. Oudeweeter. 

'én corn dis ,Gort, op;:;eri<:ht d-e N.V. nandol. �j. 0Hoéi1gon11
, r.ell;:c 

govest1$d 1'8 aan ae Spo�rnaa6setJes 120 te JT..aerlom. -De naam val;\ 

dé ho�r de ;one; t,ordt b1j- êle oprichting niot aenocmd on ook · 

vintleb'. i.i j .hJm ·ni":Jt maer t'erug-"bij de le1d1ne�gl,;)'IJ'i.mde Jl{,roonen • 
.,, 

. � Da' figuur van tle- Jong bli3kt 

.aohteraf ers teeon· te vnll� en d� man llt,:r..flt GGM andere oapao1• 

��e1teu <1a'n aon rijko f'antäp1e •. 

Zie v�rvól�blod No.x. 
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· De opriohtingssto.tuten van
. 

d(;1 -."Hodigon" tr-,aff'�n wij aan in de Noderlandno. Staatocourant 
. -

van 10 februari 195 o, no. 30. bijv-oegs�d 139. -De:i..ye-nuoot sohan 

zetelt to Haarlem en h�ort ten, doel het arijv0n·van 1mport-
, . 

�xnort en oo�iss1azaken en het varvaardigon van 1rtduatrie_pDr,.,; 

�uot�n; zowel vobr eigun re�ening p�s voor rekening van darden, 

en al hetgeen àaart� in do ruimste zin des woo�ds kan 0erokend 
.,.

v,ordon to behoren, �et deelnem:m in ondóra ondernamingen met 
. 

soortgeatjk ot aanverwant doel, daaronder begrepen. 

,. 

Het maataèhs_ppe�jk kapitaal 

bedraagt ®•foo.ooo.-, verdeeld in 100 aandelen, elk g�oot 
"' 'lil • p 

F.l.ooo.-.- Bij de oprichting ziJn à nur1 genlaetst· en 1n · contan•.
• • •<j • • • 

·ten vol-gestort 29 onndalen, in wolk kapitaal door ieder der op

richters werd doelgenomsn :v:oor Tï'.10.000.-.

.. -

de heren n.J'. v.d •. 
' .. � 

,. -� 

T-ot diraoteur werden .. benoemd 

Oude,,e tering on Ir. }I.HOltko te Dordr�oht 
� . 

: 
. . 

van .yie '�ij U reeds spraken· bij, de RollenÖ;-liautio• terwijl 

missario !_VGrt�o h-0rell c. Gort en Ir'. E. von Dieren __ • .,._ _ _..,. ___ ..__ __

. IIs.rman Jolien v.d. oudev,\3ete-� . 

ring werd 4 .Junir _:1914 te Amsterda111 �äboren. ·Hir is ó,en zoon ven
�-

Johann Jionèlr.11é v .'a. · Oudewoetering �n diens oobtge!J,ote Hé.rmina 

da Jong. 

�ijn vader heeft indertijd. t 

Mnsterdam a�n de st. l'ieterspoortsteug 20 e .,,n si�arenfabriekje 

gedreven. onder do naem n, ILL 'tl B.Mh.NDSZ" • 
' 

v.a.oudoweetering 1 die nie t 

a� kerkg-.::nootsehap bohoort; is gellu.wd gcnïet:1st rnèt de op 12 Mei 

Zie vervolsblad No.XI. 
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1926 te'Amsterdam geboren Mejuffrou� E.c. v.d. Ridder. 

bintenis werd evi.;1n,.e1 op 1.traart 1946 door �ohtsehe1d1ng ontbon

den verláaard / 

fürli rokk"ne , die een eenvoudi 

ge onleidi� heeft �enoten» bcgo.� nu vele jare.n geleden aan de 

van llallstraat ll3 te .Amsterdam ·een 1iechniooh� bureau van bosohe1 . . . 

(ien omvall8. Dit �aakcra woru later .v��leatst naar de cara9ao-

straat 51 on V(;J,1.'Vol,censmar de $pui straat 225. Op �5 April 1941 

Icre e;, het de naam van �loctro Technisch Bureau· Atisterdam en \'lerd 
'

het" ondergebraèllt aan de Albert lleuhuysatraat 5t$, van,1aar het in 

:l.944 naar do ,.il.l�)llspark\,eg .56 ve.rhu:l.sda. 
" 
. 

. . ' 
• Il," • ._. .. .-\ 

Intussen had de haér v.d. 

0udet1a,ri.ier1ng in vereniging niet d� heor Ru\'�s.rd gedurende korte'
. ' � . .. .. . -

t1jd,ook een.aenn�w.)rsb�drijt.

• Belsriehebbende, di� mat het

ui tvot?r13n -..raq üerkcn voqr de J)ui tse weer�acht flink' verdiende,. w · 

de laqtste ogrlogsmaanden belleerdèr, in diverse grote bedrijv·en, 
"'< . ... 

... .,_ 

o.a. de .Acsterdamsohe Handel Hij. '"I!��1
" de N.V.. 

11
BONNE'l'EBIE" 

enz. In _verbond hiomode trok nen·.z1.1n politio�e bétrouwbaarheiê(
. � . ' 

1n tw.1j1'ol, al is de man dan c,ol;, � � � 
' 

v,001 ... zover vlij .hebben kunnen .

vaotsteJ.len, .s��ori · lid ge,,eeot "van cla Ii.S!!3•. r:e hoer v.µ. Oudewea 
� .. "I 10, ... :: 

. . 
tering wo� verder. no(t directeur van de N.V � Techniaeh Bureau .Suy 

ve� & .noosen , docll ia d'i� nu niet meer. Ook he rl hij ge n con

tact· mee:,: met de lleor 'Rmi&rd .en bbhoort. hot. besti een van het .leo 

Technisch Bureau tot ·net verleden. . -

• C 

.,; 

Behalve directeur. van de 

"Hod1gon" moet hij ook no� gevolmachtigde zijn van de re5ds eerd 

genoemde Djakarta-Lloyd. 
• Zie vervolsblad No.XII • 
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D8 heer V •de 0Ufünveetar1{j,g 

\vordt, zouel 11at zijn i!;evansgedrag als b9trou\�baarheid aangaat, 

verschillend beqordaold.'Hij kan nu niot dir�ct gerakend worden 

tot de categorie der first-class zakenliedèn • 

; De NV na.�del Mij u1.Tod1gon":lt • .. � ,.al • ,ui ,:;, 

1s·es!n zelfst'andige verkoop�ani�tie, welke o.a. als togenpree• 

tatic v oo? de ·huisve?ti�ing do verkoopsbel�ngen van de Holland-
' 

Nautic behartig!;;. Nog niet zo lèng geleden vertrok de directaur 

•, 

;v:.d. ouaev,eetering naar :tndonesiOr;\. waar hij zowel voor. dé Hol-

lsnd�Naut!qals voor andere ondernemtnge� o.m. voor suyvor- & 

Roosen cottt�cten cing trach�an at te sluiten • 

• 

.. ' . 
· 1.anv.onkelijk ,1Srd gemeend .• dat

de 1!Hod1gonn raeer eez�en moest \1orden a�s een voort�ettinz van 
.. 

Bèkk,3rs' Xoolr..ast-anbedrijt • Jwelke op 13 Oot ober 1949 in .staat v�n 

taillissonent werd verklaard. Deze m.enitig ,ia�. echter onjuist, al-
� . 

.hoewel er noz ,.el een ralati� bestaat me1, enkele vennoten van de 
. -: 

gefailleerde ·onderne'ming •. 
. . 

De heer c .Gort· oteat namel.1jk 

in ralatio m.e�\i de heren · G.Á.Akkeirman te 'Londen en ·C.Gmits t·e 

Schieb.roel, 1 die na liat fai!tiissemant van nikkers• Koolkaatenbe ... r • • • 

drijf, uaBrN"an zij,-vennoten ttaren, mét de curator in het :f'aillis-. 
. 

sein.ent een contract hebben gevloten, � ·art!j zi
0

j de pc::tenten in 
� 

eigendom verkregen en zioh o.m. verpliohtten ten �äh.oeve van de 

failliete boedel e�n royalty tè goven yoor elke door hen geµrodu-
.. ... 

. -

oê�rde. lfoelkost. De haren .Aklterman· an Smits zochten vervolgens 

cont�ct met de heren. Gort en. v .d; OudàW0et0ring on zijn thans 

!o· ,.._. "" ""·-- ,;,. bèzig-eerl:��oel.iw.&t·"te vefrvàardigen, hetg� n geschiedt in oomenwer 
. .·•.... . . \ .;.;; '. v '(i.:....S�� ...i..i!';�\ 

"' �-'. -:-..-.e >#". k:ng me"'&i het �jks 1Ujverlie�as La"horato�iurq. 1te�N.V ."lîod1gon"
• • .r ....._. l,.,... ">.i,. ·� ' ..,_, ·""- ",,. " --� '1- .,..lil,. "'°''\,.. • 

r .. ........_ ��.,. ::,,....-J i\--='."-
.. "'I; • ......,__ , ... �__....,., � 

�,.' .. voert dezi:t: werken uit •• -· · .. � , �· ·..i· --;.· • .. .,, � .... $ -

V:" ....t.c::-....... .. 

�1e vervolgblad No.XIII. 
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Van de activiteit van de ItffoclJ ; , 

.. 

gon" zolf ·.fs .tîo,% niet ve l te ltertellen, maar \',al kan worden ge-. 

zegd, dat de �;!.geul1Jke 9'.11pet,nam�li�Jk die ven oo.ti handelsonéler· � . -
------��--:-�- ' . 

neming op Indonesië niet geha4clhaafd kon blijven.;:en schijnt 
. ' 

nu het ooG ·gericht te. hebben op Dtd:�aland in r.elk land de heàr 

liöli,kè over z�er goede rolot ies be sohi1tt • Of men nu meer succes 

zal hobben îo 00;1 V�Q,,m \.i�araohter i'�1j slechte ·een vraesteken 
P'.öt ;) • "."f1. • • • • " 

· ki.mnen plaatsen. :en bra11ohQkr1�en is men eo.titèr·niat bijzoude1"
.. lf 

� . 

optimistisch gestemü.

· ., .. 

. .. � eero.or· tenoomde Ir. van . 

Dioreri, dié bij de <?P�:tcht!ng oommi..ssaris werd der''Updi.sonn 

b11jkt inttiddels:.niat.meer aan··aa zaekverbonden.tè zi;Jn. . � . . . 
verluid"!; }iooft hij 1n liovige mate onl3niglle1d gebod met de 

*( 
• .. • • :,, 

Ne�r 

A 

,Gort, dié �aarop de be � van.Di�rsn de·toegang tot.het bodrijf 
.. "'J'. ... • • '" .. .. 

h�o1""t outzeg_d.: Ov l!i.iéns ·bei.aart men o'Var dez?.i. -päloicr&volutie 0 
. .., ., . . . " 

zoals éûn sn ander i??, UaQr.lJLl bet.1telu ,,ord·iï, ... eeb. l1a1'tig at11-
. . -

· z-vii.jsen 1:1n :io hét juiste van de z�ok moeiliJk te achtè1'haien. 
� li • � 

. ,. 
Uit de gegevens we1lm van vo: 

z1.jn, kan e ohter '&Orden ged1e

till.o rd, dat, de zu::L ver gehandhlà hee.f-li 

m::..t de ontvangen o�racntç�, en éleze ZOU ,hObben.�illen plaetsen 

bij zijn oigon onderueming t. :. de u�v. "Interschip'". oveneens 
. , ' 

.sev\istict1 te 'HaorJ.em, �n OJ)g;r1oht Qp 18 Auguotus 1950. . . ,: 

. � 

T�n�lotuo �lijkt de heer c. 

Gort van de c.v. Teer ... en Asnheltfabriek "T.A 
.
• Ji'.." aán èle aarde

VJ3g 23 ta lif.WrleM teZOfltlJl tflt)"t; de he�r- P:t,,_t, r J;,ln:1 "l 1l1jlchu:1;s be 

't rènd vennoot to. z�jn. k..� -� ..._ � -- --. 
� 1va d; � � � �,c�..,. .... � 

()«

0

4/;,-�� ��L r�. ,:?'�. e:..,8 �c-., 
/J-�---- �...L.L �-.::;:_� � . .A>-:� 
/ ""- · · ---r- · 1 1 r'VO "'blnr: iC. "IY • 
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On 31 Januori 194t is de 

N.V. ontbonden, uaarna het �dr;j� door dp hei;; LJlotboo� voor

eigen rekening H·r(I voortgozet. Ho de be:vrijèing lCUlm de zeak

Qn�er. be� r. en r. Kit ·nes �:pgenevcn is �101.:boom do zaken wa r
. 

gaan voortze,tten, t9tdát hij 012.18 Hov�mb ·� 1947 in otaat veu

i'ailliasQment \;.erd :ve�klaard.

� . 

dat µ:anne,3? het op ·éen deugdol:iJku wijze wordt l>êheei-at zeer ze-... . ,.. . .._ 

ker.goqdo per.srectievon in zich be�g�. �en e&rste·vareiat is dan. . . 
eon.to,:,, \;$1 .een -tl'lles�1ns · soli da f,1nenoiele hesi s en hiéraan ·ha-

' . 
wrt nol.: nu . \1leer he·t aên ·nn ander. Ib_t ip óno UtU'll3 lijk bekCJid1 • 

dat ,h�t nal$VO!l VQU 
0

VGrI3lichtin$�1}..1liet ol:tijd l.1V6ll vlot plaat S 
•

-. 
V .. ..., • • - • tl "" - -

,,. 

vindt. In• liet beg,.n :van a1·lr JilG:r· ·r;erdon grot\;j voorraden grond• 

a�or:r�n ,i,ng����n· �am �n· c�� 50 man iJ.) .... rsonoei asn. Het �r 
• \ ... 

,, 
,Ç 

1001) der zaken. -wa{l io:t duqverre piet ont;uust1$, rloÓh r:Qgons � 
• J ..r. • .,r· .. 

, 

no$ t·e korte� vq_ct1.g1ng :ven liei;· btlàrijf 1s o� he� ogoilblik nog 

coon sto. khoudond cpr(l,o l t,3 gevon o-,jo� ha�� .,;.-.antabllite;.1, • . ' 

. 
'!l.1 h·3-bben in :het vooitgaan-

.�e d� verscti1lio�de 

ieder �r.,zonderiijl.: _bo.s;iroken om u oan volkomèn du;a.el-iJk beeld 

�e �ovori van.4e omvang an aa�d &:ir bedrijven VJaorbij zij z1ch 

e;e1nter��v ar.d neb�on" Hu t,ij di.t godaon hàbbert zullen Vlij om-... 

trent_ibaoordellng_ en ·lililft t',l.na'1Q1el.o po�it�.-0 moor vor:tollan. · .Lnun 

• 
li Ur,re-rst u:.f.llen .•ij oJm1€!r,-

ken, Qat. zij al.s govol.$ yan het i'ott. dat z�j verdacht oordon vau 

oollobo:t"at'10 met d�_ vijand na de-..bevr1,jà1ll8" se�nt:erneerd wsrden, 

!'elke in�ornërin'� ·9vor1sens n1ot van: lange duur .,as. , el stond 

hot b�arijf tot 31 octobe� 1945- onder bohoer an hebben zij ean · 

�behoor+tjko _se�dboete�gehad. 
' 

' -- i • 

(' 
. iia vervolgblad No.Ä'V. 
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De Bebroeders staan bo�end 

als zakenlieden, van wie alt!ld veel activ1t�1� ui�saat, hebben 

ook r:al. goede oo;m: e.l"oi· � · e1�0nsolî�pen. doch over hun M.ttdolc-
•• 

• !.:.. 

mor3liteit is J.'a.Ûg niet ie.de� ov�n goed to spreken. Ook·. is ge-

. :JJloken, da·t; zij zich niet altijd aan Somaakta af_sprokan houden. 
' . 

Voorts 1s eeblol::en>· dat zij bij cle uitbrè;id1ng van hun belangen, 

e:f'eer te veel hooi op hun vork hebben [tanomt:1n e11 de vré s be-
,t- ' • 

ateat dan ook� dat de verschillende zakoll \,aarvan de G�br. Gort 

�i-gonaa;i.- zij" of' waar1n .... z1j f'fnanoièel 1ntereasé hebben op een 

gegeven� ogenblH: ials een zeepb.ol uit elkaar barsten. 
:..·. 

.. 

' f � 

de laatste t.ijd:ÓP'�ta gr6te vost en ts8!'lt niou voort met. het in-
.. . V ... l 

·. voat�ron von duin�ndep. guÜ!"'11..1 :'.11 .nieutw zf!ken. Dit b(r�ekeniï ec.

• ter ·· het vê�rào:i.QU v.an ee·\ �"' .::aarQchtar �ohter geen dag'.

, _: 1.ijk bOU\��órk' ;S opget;�pJdw 1·l�,,.t'kU.Ost en Vliegwork tracht ·men·
- . .. ..... .. 

de zaak op het ogenblik nog op g.ing·1.� .houëlén, doch da vrees be,

staat, dat ·dit niot veel auocrns zal hebben. Dezê mening wordt t: 

. .• ., 
verst�rkt aoor liet feit• dat ons va� verochillendo zijden be

r�ohten boroih."'ten �li"...Gi or·� .WiJzen, dot hpevu�J., aanvanke;:tjk

oen bel.angrijk e1sen veiI.'mor;en aen\1E1ztg 1.ses
T
. de pl.ar;tto gehad heb 

bende uitbreidingen w boge eisen hebben gesteld aan èl.e l.iquidi· 

· teit V'Ein l1et couoe�n; mat als onvermijdelijk gevois een telcort 

0011 lfocb:1Jfsmiddolen, hêtgc:H..m zich man'.tï;ésteart in ean minder 
.,...._ . . . 

.. 

vlotte bétoal:.,;i jze. Aanvt'ffil.:elijk had men: acm belangrijke :roke-. . 
.. ,r .... ''c· • 

J.ling lopen bij ao nollandse Bank'Unie u.v. ·té .àmsterdem, dooh 
' 

dez.e· r!Jl"'..en1Il8 is op het ogenblik van geringe betekenis en men 

1'1:: :,..,, •lthlms :voord() u.v. 1:aatsoha_pp1j tot '.lJmf,üoitatie van . � 
-do "'"..1c. ... pm1eri' - en:!!:achinorabrielt Holla'nd..:N'áutio i.o • .., in oon-. · 

táct getreden met dd Continentàlo Hándolsbank N.V. te A�sterdam 

.. 

. ' :Aan het voJ>engaande moet nog· 

�orden toegovoegd, dat aan de f1nano1�le positie van de he

Zie vorvol�blad No.XVI. 
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rem ook zmn·e eisen nerd goGteld door· !'1aca1-e heff'inaen alo 

g volg von ox�ra vordi ns�on t1Jdonc de be� tting. 

! ••
Voorts l\ebbètl \:Jij ku.nllfm . 

vastatollén, dat �ij vo�eohill nde 11h4ft!M���-1 lke betol1ng 

hobb�n tie iloon of haddoo to doen atm du Gel_• ;.)rt üoo1• eon ze" 
-

ko.ilban Uit ,tn.'lste1>don oonsérvatoir bonla�� t:erd sulogd, .in v�� 
· · bond not �011 bolancr!.jke v.ord.erinct r:t 11:è hij op de !ior"11

. 

-Lcc-rt en t:aarvoor. bij geen ba�aling t:an v.erlcrijgqn •
'll 

�ij voor one vindon hat oo� 

gt n gunst1gö factor dat vevsch1.llendá van aa �erso.ûen �nar�. 
. 

' 
do lieren Gort in nou .. cofi·�sct• staa_n O!l'll ·t\:ij:tel• ·. 11.·, - reputa ... 

tie çenièton, vooral op poli tiok ee.bir,êi1 ter,.iJ .. � ·� .o on«a"r ,. ' . ' ' 
. . .. .. ,. 

hen Gw et_,;, dO 1l01'lámng Van C�UTIO:Wi el avont:ur�. ""' i.r::>;lgenè onze 
. . 

.be:.:aicht_COW?'S Zf3:r Z:.iker van tOOJ'.)8sS1b� ic. 

!: • • .. 
ton dát mon ovar het al.gorneon' van ooniu.g, itr, dat . ' . ' . . .. 
v;oJ.:2,omar niei do. bedoolille( hob hQn .gohad ,0nju!.oto 

do Q,abr. GDIJt · 

zokan 't �oen, 

6h at zi 3 z!!.o!:1_.-t1:: VG�i hoJ,b ·..t .L:'.. .. � 1..:. •À....i;_'\. "'1't" , ,. ·:o 
����"-,c-y 

S"'iegolin,gen op çrokonscbied i.. � , 1: ·- 1._ � hot 

seheal niot thuis r.oren. Voorts he�bon zij ia hun. 1Jvo:r.- 'bm het 
; ,• ,.. a t • • 

tot sroot inàusti-leöl ta �nson kennslijk· ve1"dPr &:�snro�,;en dm_ 

·hun stók long v.as.

.• lJlWlOOr t,ij .het totnàl aor v•

sèhillendo gegevens nog e .tna clo revu.o loten _i,a�aaron aon c..ruigt 

Zich Ö.G :COllOlUSi � naar Voren, dat btj '.hÖt 6nnknopan VQll ÇGJ'l rel) 

tie do nodige ,v-0orz:tcht1eho1d uio·t ovorbodig ia on het voorts 

aanbeveling r.an vordien:m oo voor tinanoi(1le tranoact1c,s van be• 
" 

tekonîo � t1: rl101a ta vc-rlilngen. 

.�8 vervolgbled No.XVII.
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, J?O':ister .. ordt non1sevroff-0i1.. · 
• J, 

� ... �·A_•,,t· .. �� "t,.t· ..... � � 

� 

111' • --

va. Th.n"Vri aentlQrl'\, 

Ulon von l!eedervoory, 1.26,

Dil!i lAMV. 

:..:wt is vo.rt .b.ot ;rootstp· l:i$let1g over ·adrosso.n 

,001·� do e n bl1jvcndo r�lti'bi� � ordt o� r:--

hou�oo. ,àanhoudend �g. ori@YG ;rd.. t� crdc:i.011;..· 
·-

• zë n. o.J.).-�;i.�t:>oh�e-, ,, �1,� U:Q an.nv��� .• cna�

•· t 11ordt toogozonëi�,· ver'l/taarb do r'lo'l �u;i;hi:-:$.d

• 

. � ;, 

. .. . 



Uit : OD 788

.Voor : OD 1787

Ag. nr:.89790 

Aard van het stulc Rapport 

UITTREKSEL 

Naam: HOLLAND-NA.U'l'IC 

Naam: Firma GEBROEDERS GORT 

Afz. : C XII 

scheeps.Yerf 

Datum: 22-7-50 

Gèèr.GORT ziJn bij ae volgende ondernemingen bet okken: 
a. f .Ge,)r.GORT, te B�dhoevedorp. (handel in vlas en aardappelen)
b. Grasdroogrichting "Veevita" te lJadhoevedori.-
c. N.V. Olieslagerij en groothandel 11D.8 GAA.SP" te Weesperkarspel.
d. Vlas abriek Zws:btenberg te Etten Leur.
e. N.V. ICwekeri j 11D� O,JDSNDA:1111 fe Wilnis. 
f. Vlasiaorieken te Zevenbergen en Haamstede.
g. Silobedrijf 11îS VR.:;DE" te Zaandam.
h. fr-:v. Teer en .c\s"haltfa'n•iek T •. �,. �. te Haarlem

• 

Uitgetr. door: E • J • 

Datum:28-2-51 

Op aanwijzing van: C IV 

� 40060 · . 49 
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Uit :on 788 

Voor : OD 17 87 

Ag.nr�565 

UITTREI<SEL 

Naam: HOLLAND MlUTIC 

Naam: iIR'ilA GEBR.GORT 

Afz. : l3 IX 

scheepswerf 

datum: 27-6-50 

Aard van het stuk: Rapport 

Sedert enige tijd staat H. J. van de Oudeweetering ,in zakelijk 
contact met de bekende Gebr. Go�·t te .Haarlemmermeer. De:,,e heren t.w. 
Cornelis Gort en Roelof Gort zijn e voornaamste personen uit een 
groep, die kapitaal hebben gestmken in de N.V. Holland 1�autic, Scheeps
werf en :.iachinefabriek, Spaarndammerweg 120 te Haarlem. Deze firma is 
in J,lli 1941 te Amsterdam door Duitsers o:1gericht. 

Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Haarlem d.d. 9-8-49 
werd de N.V. Holland 1-lau.tic in staat van faillisse•nent verklaard. 

Bedoelde h,V. v1::rkeert nog steeds in staat van faillissement, 
doch inmiddelà is er door een groep personen, waarvan de Gebr. Gort 
de voornaamste zijn, nieuw kapitaal in deze onderneming gestoken om 
het bedrijf weer tot nieuwe bloei te brengen. 

De Gebr.Gort zijn in diverse handelsondernemingen betrokken. 
Sedert 1�24 hebben zij �en handel in aardapvelen en vlas en oefenen 

zij het landbouwbe.Girijf uit. Sedert 1954 zijn zij eigenaars van de 
grasdrooginrichting 11Vevita" te Badhoevedorp. In M:ei 1942 hebben zij 
de olieslagerij "de Gaasp" te V/eesperkarspel overgenomen. Sinds 1 Sep
tember 1940 is Cornelis Gort samen met Dirk Barth te 1 s-Gravendeel en 
P . .J. Buyze te Gent (Belg.) eigenaar van de Vlasfabriek "Zwartenberg" 
te Etten-Leu:r (Nr.Br.). Voorts zijn de Gebr. Gort grootste aandeelhoude 
en Commissarissen in de f!. Y. Kwekerij 11 de Ou.dend�" in Wilnis. Verder 
zijn zij noe 0etr0Kk:en in een vlasfabriek te Zevenbergen en een derge
lijk bedrijf te Haemstede (g) • Tevens zijn zij eigenaars van het 
Silobedrijf "de Vrede" te Zaandam. waarvoor Cornelis Gort kort na de 
bevrijding 1} millioen ga.lden heeft betaald. Tijdens de oorlog in Pa

lestina is bij dit bedrijf een bootje met wapenen in beslaggebomen • 
De Gebr. Gort zouden bij deze wapensmokkel betrokken zijn geweest en 
-.olgens ontvangen inlichtingen zouden de heren Hem1emans en ',linderop, 
beide directeuren van het Koel- en Vriesha.is "De Weegschaal" te .Amster
dam, hiervan meer weten. Deze heren hebben nog een �roces lopen met 

de Gebr. Gort over de huur van bovengenoemd Silobedrijf. 
C. Gort is met .t. D. Dijkhuis, beherend vennootvan de C.V.T.A.F.

(teer en asphaltfabriek) , Waarderweg 23 te Haarlem.
Voorts is Cornelis Gort co!'.lllJri.ssaris van d.e N.V. Hodigon te Haarlem.
Als 2e commissaris treeJ.t op Evart van .Dieren, geboren 18 J:mi 95 te
.A.lnsterdam. wonende Spaarnda.nmerweg 120 te Haarlem. Het maatschappe
lijk kapitaal bedraagt f 100.000.-, waarval" .;epla1:ts en volgestort
f 20.00Q - (f 10.000.- door Cornelis Gort en f 10.000.- door betrok
kene) •

Voorts wordt de naam van Cornelis Gort nog benoemd in yerband 
met de U.V. Wagenbou\7 in 01

JrichtiA,'\• Deze N.V. zottin Juni 1949 opge
richt zijn.Zij staat echter niet in het handels .. :egister van de 

Uitgetr. door: E.J. 

Datum:28-2-51 

Op aanwijzing van: C IV z.o.z.

� 40061 · '49 



Kamer van Koophandel te 1\nsterda111. ine;eschreven. Als ke'rl.toora.dres wordt g<,!noemd o. C. liooft
straat 33 te Amsterdam. Het doel der firma is het ontwerpen van en de handel i:n arttotech
nische constructies in de ruimste zin. Nader omschreven zouden dit moeten zijn vuilnisau
to, s en rioolzuigers. Deze. zonden gefabriceerd moeten worden door de l!oll,:,nd- 1T�n1.tic en 
verkocht door cle 'l. V. Wagenbouw i/ o, welke la. tste firma eveneens ·een kantoor bij de Hol
land-Uautj c te Ha·�rlem zou hebb.en. 

•

• 



• 

• 

Uit : OD 788 

Voor : OD 1787

Ag.nr: 89.499 

UITTREKSEL 

Naam: HOLLA.ND-N.A.UTIC 

Naam: 1 IRllIA GEBR • GORT 

Afz. : B IX 

scheepswerf 

datum: 27-6-50

Aard van het stufila!)port 

k�B 
N.V. Holland-Nautic scheepswerf te Haarlem. 

De if. V, Holland- Nautic is sedert Augustus 1J49 in staat van faillisse
ment. De voormalige directel.U'.J, N, Loeothetopoulos en de destijds door 
het Eeheersinstituut te Haarlem aangewezen bestuurders zijn ontslagen. 

Het besti"tur wordt gedurende het faillissement ui tslui terui gevoerd 
door de curatoren. 1:t', U:, J. 1Jot, a·.vocaa.t en procureur, V:enau.,:,ark 30, 
•.ic:.a,1•lem, en Ir. H. T. Ctt de Vries, Vlagenweg 64 te 1Iaarlem • 

De eandelen van de Holland- Nautic zijn in handen van de N. V. 
Eerste Nederlandse .Patenten .Iaatschappij te Haarlem, waarvan Logotheto
poulos directeur is, doch aangezien de �.v. �olland- Nautic door het 
faillissement automatisch in liquidatie is getreden en er ;;een uitke
ring voor aandeelhouders zal overblijven zijn de aandelen waardeloos, zo 
det ook van e; en enkele invloed va.n de zijde van Logothetopoulos resp. 
de E,3,P,.,i, sprake zal kmmen ::>ijn, 

Het bedrij :t -Vb..n de ., • V. 'folland<ifautic zal t.z.t.· in een nieuwe 
I:r.V. worden ondergebracht. Geinteresseerden in deze nieuwe in oprich
ting zijnde n.v., zijn de Gebr. C. en R. Gort, Sloterweg te !1ieuw-Vennep 
I.leze hebben, door a.nkoop van het tot d.e 1folland-Nautic behorende 
rend goe{1 een belangrijk be1re.g in het bedrijf gestoken, 

De lopende en nog te verkrijgen orders zullen t.z.t. or de 
}T.V. oirergaan • 

Uitgetr. door: E.a.

Datum: 28-�-51

Op aanwijzing van!:! IV 

� 40061 · '49 
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