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2 Gezien. Opleggen.
D2 19-9-'47

Gezien.Dossier voorlopig opleggen.Notitie no.21ï
deld beaohowd worden.
Afdeling C/1,29 Oetober 1947*

kan als af gehai

üezien in verband met PD 3892 .Geen actie genomen.
Afdeling C/1,13 Januari 1948. [ƒ **

Gezien,geen actie genomen. Gelieve nota te nemen van de mogelijk-
heid, dat het adres op blz 6 van stuk 10304 zal zljmBryanston
House, 4 Dorset street,London W I j tel WELbeck 7880.
Afdeling C/1,3 Februari 1948.

Gezien in verband met 00 4 5483. Geen acrtie genomen.
Afdeling C/I ,11 Sep 1948 .

Gazian in varband met CO \£l 1+5 8, waarin ondar maar von Sana r ganoamd
ward.Gaan act ia ganonan. i / )
Afdaling C/1,19 Octobar 19^8.U,

Ingezien i.T.m. 49535. Niet ter zake dienende* 4-1-1949. C 4.
Ingezien i.v.m. I'EESCHE. 24.3.49 L.P.//

Gazian,achtar gaen actia ganornan.
Afdal ing C/1,21 Juni IQl^Q. |£

Gezien n.a.v. CO 63811,echter geen verband.
Afdeling C/1,4 Augustus 1949 .[JJ

, i/.

J>/ j- y-ro-
Ingezien i.v.m. ACD 10304 (Dr Hamburger) / G 10, 21/4-50

3k^*^ L. v.
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iKotitie voor ACD.
Van KB. /

» • ' f' £/- & v t tf#

j Van een .Amerikaanse instantie te Ërussel werd op
$ 2Q-9-47 een aanvraag ontvangen om1" te doen volgen:

Dr .Paul SCKWARZKÖPF en zijn ev. reisgezellen. Zij
zouden de volgende dag per. yiegtuig op Schiphol
arriveren, komende uit Engeland.
Tevens, werd verzocht om in het volgrapport te doen
vermelden : contacten, adressen, telefoongesprekken n

etc., alsmede "vertrekdatum en t ij d, be st emraing,
vervoermiddel en reisgeaelschap. Een en ander n.a.v.
gerezen vermoedens, dat S. zich in Nederland zou
kunnen wenden tot contacten, via welke ev. door hem

, te koop aangeboden formules, procédés en/of fabricage-
methoden .in verkeerde handen terecht zouden kunnen,,
komen. ' • • • ' • ' • .

'.



Subjeett

inf owaation concerning
Paul Scbmarzkopf and
Martin Littmann.

'V-

On Mönday September 22 nd, 1947 at 1.45 p.m. ther© arrived by plane
frora Lngland (Manchester) at the airport "Schiphol" (Amsterdam):
Dr.Paul 3chwarzfcopf,bom 18-4- 1666 tPrague,An*erican, living at 691-Viest .
£47 3trest Itew-Yorfc 63, acconpaniejd.by Martin Ljtttraann, born .15-2-1&G7 at
Kozsitnara (ïïungary), Kungarian by crigin, living 4 BryanatreeU London ( « ) •

?heir arrival -as prepared soine days böfofe by the German Jev;
'{probably the sama person with whoin' Littraann had contact on löth january' 1947).

HO had booked a room for 3cte. and L. in Hotel Anioricain, datin£ f i-om Tuesday
2Srd Septerabar, probably for one .day only, but posaibly for a longer •noriod. • •

Ün vJundoj' afternoon '£lst -Jeptecibor Itunburger asked the substituto héad. of
the ruception of the Hot«'l .iPiericain by telephona if thare v;ould be acconodation for
the abovö-mentioned gentloitiön on Ibndaj7 2£nd oeptembor • as ivoll. .dthou^h tha
answer oi; the Hotel Araericain v^as confinaative the Hotel ^JTiericuln, for t-sant of
room, passé d the -request for antöciüatöd a.ccomodation On to tho latei de l'Mirope,
Kisuwe üoelenstr. /iiastcrdain.

At their arr4val at Schiphol och. and L. were taken by bus of tha Dutch ,
Airlines v.ith their lüggags to Hotel rimöricain, where they airived at £.40 p .m»
/A about è p.m. .they laft thü ïlotel and went for a walk in tho centre of • .imsterdötoV
and afterwards had dinner ia the restaurant ttGanterburyri,Teid;iclie Plöin. 4 4,20 p.m..
they vjönt back to the Itotai .jnöricair». iioanwhile they did.not nay, any viaits nor
had contact v^ith other persons, jibout 6 p.m. the y Ie ft the Cbtei .imericain, leaving;
a part of thcir 'luggaec bühinii,_ and wunt t o the Hotel de l'-.uroTw, -.vheie, they apent ,
thv, övening and the^nï£;ht. Thttt"'sam.j ^vening at 6«2b p.ns.. Jch. tolö-nhoned rir . l-;40eö ,
this büing the nuinber of i.illem^l^natz Corn^lis ^idolphus ILussell, born 4-7-16C7,
liottardam, dutchnat., r. -c. rsligion, married to Juanette ;.~ariu van .-tavbren,
profösaion héadrpurchasör o i' the iirrn of KreymbOrgjDiepenbi'OOK.straat Ló h. A'dam^
whosö son is called i. ilhèlmus i'atthias Josephus Russell . b- ; r r ^7-;f-ifc' \ssterdam,
non-iaarriod, profession barrister, office ^sizeraeraoht £5^ ;,;-st-ria'tm. 7on sahar,
ïiLo pi'öpai'ed tha arrival of och. ana L. on Ifcth Jsnuary It4?', visited this office
at that tizïiu. ' . . , .

3ch. tolö ris. j.ussell, v:ho spoke.with'him, that ht? had tï-'löThonou'.Rusaell'
from Ixandon to teil T-xmaell that hè -^nd L. \:ould stay at the Hotel /Xiericain. He
\vanted no% to correct .this stutüiaent and niade üaovin that theyvjöro ütaying now at - .
the Lbtel de l'ïurope. Hereupon t.rs. Hussel! told him that. ''ï'r.Kussell". wa,s not in
and shc askad bin'to telephone ïuf:ain at a bout L p.m. V.bath&r v'cfc. (or t,. ) has . _
telephoned.fr. Eu^sell for a secorid! tir.e or bss' spoken v:ith h in personolly is not
knov;ii. . .

Jch. and .L. spont the night a* hotel de l'iiurope. 2 oxt. rr.orniüg; £3rd Sept. at
7.30 a,m. they Ie ft iiotel de l ' .uirppc and went to .-.inihovöa (rhilirs löctories),
by train. Thore 3ch. hacl G .coureroucQ '.iih a nonboj;; -oi' .Mie board of ?Mlip3-,Ltd.
(conanereial) L. paid a visit to thö'aection ''ParchasG^. Later on hè joinei 3ch. «ai-V,-
ifürther" details v;ith.röferonce to these eonfei-üacas {thop cqnc--rJXud a t,ran:saction)
ss-ill bc furnished. ' .



They returned by train to Amsterdam on the same day. -t about 6.45 p.m. they
arrived by taxi af thti Hotel de l'Jairope. Af ter taking thelr luggage and
paying their bill they went again to the Hotel Mericain, xvhere they spent
the night. J£rom the Hotel Aroerieain Mr.Sch. sent a telegram to the Dutch
Ambaggador in Paris. The conteuts pf ' th is telegram are not known.

Nexi raorning 24th jptejnbar och. and L» departed by taxi to the airport
"Schiphol" from where they started to Brussels by plane OO.-AVC at £.15 a.m.

Information has reached us on good authority that Sch. and t. will be
expected back again at the Hotal .uaeriqain in the evening of Ist or 2nd Octobop,
and at Philips Ltd.,li.indhoven, three vseeks hence.

;:in inquiry ha a been made into the identity of the Geraan Jevi "Bambarger".
On the passengerslist of the .Dutch Airlines !'r. Jch. had been put down as an
American and &r. Ja» as Dutch.



"Inlichtingen betreffende:
P«al Schwarzkopf en Martin

> Littmann,"

Op Maandag, 22 September 1947, te 13.45 uur,arri-
Teerden met een vliegtuig van Manches ter (Engeland) op
het rliegreld "Schiphol" te Amsterdam;

Dr .Paul Schwarzkopf, geboren 13 April 1886 te Praag,
Amerikaan, wonende 69I-West.247 Street New-York 63, in
gezelschap ran Martin Littmann, ge b oren 15 Februari 1387
te Uezsitnara (Hongarije), oorspronkelijk Hongaar .wonen-
de 4 Bryanstreet Londen.W.

Hun komst was enige dagen ran te voren voorbereid,
door de Duitse jood, Hamburger genaamd (waarschijnlijk
de zelfde persoon waarmede Littmann op 15 Januari 1947
in telatie stond). Deze had voor Schwarzkopf en Littmann
in het Hotel Americain een kamer besproken, ingaand e op
Dinsdag &3 September j il,, vermoedelijk voor een dag,
doch mogelijk ook langer.

Zondag-namiddag, 21 September vroegnHamburger "tele-
fonisch aan de plaatsvervangend^chef de reception van
het hotel Americain, of het mogelijk was, da t voornoemde
heren op Maandag 22 September konden worden verwacht.

Hoewel hierop bevestigend in het hotel Araericain
was geantwpord.is wegens gebrek aan logiesruimte,dit
vervroegd logies van Schwarzkopf en Littmann voor een
dag overgegeven aan het hotel de l'Burope aan de Nieu-
we Doelenstraat te Amsterdam.

Bij aankomst te Schiphol werden Schwarzkopf en Litt-
mann met hun bagage per K. L.M. -bus naar het hotel Ame-
ricain gebracht, alwaar zij te 14.40 uur aankwamen,

Ongeveer te 15,00 uur ver listen zij het hotel en
maakten een wandeling door het Centrum en gebruikten
vervolgens een warme maaltijd in het restaurant Canter-
bury aan het Leidseplein.

P lm. 16.30 begaven zij zich weder terug naar het
hotel Americain. Gedurende die tijd hebben zij geen be-
zoeken afgelegd en zijn met geen andere personen in re-
latie getreden.

Ongeveer 18.00 uur hebben zij,met achterlating van
een gedeelte hunner bagage het hotel Americain verlaten
en zich begeven naar het hotel de l' Burope,waar zij de
avond/ en nacht hebben doorgebracht.

De zelfde avènd,om 18.35 uur stond Schwarzkopf tele-
fonisch in verbinding met het nummer 24085, zijnde het

, woonhuis van Willem Ignatz Cornelis Adolphus RusselJL,
geboren 4 Juli 1887 te Rotterdam, neder lander, godsdienst
R. K., gehuwd met Jeanette Maria van Staveren, van beroep
chef-inkoper van de firma Kreipaborg,aan de Diepenbroak-

/"straat 23 h te Amsterdam, wiens zoon genaamd, Wilhelmus
) Matthiw _̂ JM2lïïi5-SlMUill*Sfili 1
\, ongenuwdTvan beroepr .«-•-••-•™'~~i»-""-!̂ "---i»-""-!"?---^

haudfeéjeaan de ̂ izersgracht ,2̂4., te Amsterdam,
kantoor^festijdB^EÓör Vón Saher «a» bezocht, die

de komst van Schwarzkopf en Littmann op 12 Januari 1947
had voorbereid «

Schwarzkopf deelde aan Mevrouw Russelljdie hem te
woord stond mede, dat hij uit Londen naar Russell had op-
gebeld, dat hij en Littmann in hotel Americain zou loge-

ren



2.

ren.Hij wilde deze mededeling nu corrigeren en liet we-
ten,dat zij in het hotel de l' Europe logeerden.

Mevrouw Bussel! deelde hierop medetdat "Mijnheer"
niet thuis was en vroeg of hij om plm.8.00 uur nogmaals
wilde opbellen.

Of later de heer Schwarzkopf£of Littmanofde heer
Bussel! nogmaals heeft opgebeld off persoonlijk gespro-
ken ia niet bekend.

Schwarzkopf en Littmann hebben de nacht in het ho-
tel de l' Burope doorgebracht.

De volgende morgen ,£3 Septemeer te 7,30 uur heb-
ben zij het hotel de l' Êurope verlaten en zijn per
trein naar Eindhoven naar de Philipafabrieken gegaan.

Aldaar heeft Sehwarzkopf een onderhoud gehad met
de Heer Loupart.lid van de raad van bestuur der N.V.
Philipa(commercieel).

Littmann bracht een bezoek aan de af deling "Inkoop",,
Later heeft hij zich weer bij Schwarzkopf en de Heer
Loupart gevoegd.

Bijzonderheden omtrent de besprekingen (betrof een
transactie) zullen nader worden gemeld*

Be zelfde dag keerden zij per trein naar Amsterdam
terug,

Plm.20,45 uur arriveerden zij per taxi aan het ho-
tel de IS Burope«Ha hun bagage genomen en hun rekening
betaald te hebben,gingen zij vervolgens weer naar het
hotel Americain.Aldaar hebben zij de nacht doorgebracht»

Van uit het hotel Americain heeft de Heer Schwarz-
kopf een telegram aan de Nederlandse Ambassadeur in Pa-*
rijs verzondenJöe inhoud van dit telegram is niet bekend,

De volgende morgen,24 Septemte0r,om 7.30 uur vertrok-
ken Schwarzkopf en, litt&ann per taxi naar het vliegveld
Schiphol.Aldaar zijn zij met het vliegtuig OO.-AVC om
8.15 uur naar Brussel vertrokken.

Uit betrouwbare bron werd vernomen,dat Schwarzkopf
en Littmann in de avond van l of 2 October a.s. weder
in het Hotel Jtauericain en over drie we&en bij de N.V.
Philips te Eindhoven worden terug verwacht.

Naar de identiteit van de Ihiitse jood "Hamburger"
wordt een onderzoek ingesteld*

Op de passagieralij at van de KLM stond in de kolom
"Nationaliteit" de heer Schwarzkopf als Amerikaan en
de Heer Littmann als Nederlander (Dutch) vermeld.

Gesloten te 's-Gravenhage,a4 September 1947.

6.
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Bindhoven, 24 September IS J *

2 5 SFP W

Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-Grayenhage.

In antwoord op ons telefonisch onderhoud van heden het
navolgende: ' .

Op 23 September 1947 brachten alhier een bezoek de door U
X genoemde Schwarakopf en littmann. S. wendde zich rechtstreeks

t'öt den Haêr Loupart, L. tot afdeling inkoop.
Aldaar haa hij een onderhoud met den inkoper, den Heer

Wafelbakker, speciaal over een vordering, die heoa concern nog
0ou hebben "op ïhilips. Daar echter grondstoffen en metalen, die
door de Duitsnhers alhier ontvreemd zijn hun ter verwerking
zijn gegeven, is men' hier in beginsel niet geneigd tot betaling.
Hierover had L. nog een telefoongesprek met den Heer Jansen,
die de oorlogsschadezaken behandelt.

Vervolgens is L. eveneens naar den Heer Loupart gegaan.
Volgens afspraak komen zij over 3 weken terug.

p.
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Aan den RIJ

27 Maart 7,

GEHEIM

Hierbij heb ik de eer U eenige bijzonderheden te verschaf f en o«-
trent de reis van Ir. SOHAE2KOPÏ1 an LlffHAM.
Op 28 Februari J 947 gingen zij naar Eindhoven in geselschap van

den Heer F*J,I>. 7M SEE .ZEEREN.' 2ij hadden een beaiorfking aet den
Heer I»OÖPAE5 en verschillende andere technici van .PHIIiEPS. Toor
den oorlog stond PHILIPS r «ede in contact net £CK̂ R2SOPP0 Het doel
van dit bezoek was dit contaet weer op te nemen. In hoeverre dit
gelakt ia, is mij niê t bekend. Toor d«n oorlog koeht ÏHIItïPS
wolfraam «n JiOIiïtÖMUM en SCÏMJIZKOPF kochten diaaiant-trekBteen ,
van PHILIPS. TON SAHER was ook te Amsterdam «n ontmoette SCHARZ^
Ï9ï3py en HTfflttlOT. Hij besprak twee kamers in het Jüaerican Hotel
naar zij verlieten Nederland op 1 Maart 1947 en vertrokken per
achip naar Engeland. H€t Hoofd van deQ

CENTRALEIT VEILIGHEIDSDIENST,
V/d

(J. S. Crabbendam).



Aan den RIJ£Sf.RBEMDSLUfGE??DIK?fST^.-..... .

ÖEHSIM
mxaaass

Ik heb de eer 0 het volgende te berichten*
Martin LIÏTM4NN, geb. 15.2.1887, Hongaar, wonende 4 Bryan Str. LCD
den W. 1 ~ en -
Paal SCHffABZEöPP, geb. 13.4*1836 te Praag, Amerikaan, wonende
691-Weet 247 Street Kew-Tork 63» paspoort no'. 117354,
kwamen te Amsterdam in het American Hotel aan op 12 Januari 1947»

Toor hen waren kamers besproken door Anton' Eduard VfiH SAHEH,
wonende te Kew-York, Hederlandsch paspoort Ho, A. 55774.

In hua gezelschap wast Siegfriéd Hont AOERBA.CH, geb. te
Frankfort, 8.7.1836, Brit, wonende 1 Clevens-Houee Londen N.W.6.

Uit het politieonderzoek op 15 Januari 1947 bleek, dat zij
op dien dag niét in het hotel aanwezig waren. Eerst in den avond
kwamen zij terug. Haar LITTMAHN en SCHBAH2XOPÏ1 het hotel op 16 Ja-
noari 194-7 te 7.45 tfor verlieten, was er slechte korten tijd be-
schikbaar om hen te observeren.

Onderstaand volgen dê TïUamers der raenschen met wie sij ge-
telefoneerd hebben en de telegrammen,- welke door hen verzonden
werdent

LITMAUB telefoneerde op 13 Januari 1947 met»
liet gwitseraohe Coneolaat te Rotterdam
Mr, P.J.P. van der LKE3IKS, Ben Haag, Sportlaan. 163
het Ministerie van Boonomieohe Zaken

op 15-Januari 1947 aett
Br. Hamburger te Amsterdam.

, AUBEBACH telefoneerde met Baeel over een Switsereen visum.
Hij verklaarde, dat hij sedert 1938 in Engeland woon-
de én dat hij sedert 1933 SCHWARZKOPF kende, met
wien hij thans samenwerkte. Bazel antwoordde, dat
het visum naar Londen gezonden moest wórden*

VAN SAHEE telefoneerde op 15 Januari 1947 met Hiohel Willy
SALM, Nieuwe P ark l aan 30 Den Haag.
ÜSoen AUSHBACH naar Londen vertrok, bleef hij in het
hotel*
Op 16 Januari 1947 werd v. S. opgebeld door FBAHCO

Assurantie Maatschappij, Hokin 84 Amsterdam.
Hij sprak met den Heer EEÏÊANS jr. van deze maat-
achappij.
Op 16 Januari 1947 telefoneerde v.3. met den Heer
BAEBKR, stadhoaderekade 6 te Amsterdam. BABBBE vroeg
aan v.S.» "Iets bijzonders?* v.S. antwoordde* "Neen*r

Voordat AÜERBACH naar Londen vertrok, had hij een bespreking
net TOK SAHER in de hall van het hdtel. 2ij spraken over den prijs
van koper* en staalaandaelen0 AÜBHBACH beloofde aan TOK SAHER hem
te schrijven wannéér hij in Engeland aankwam0

Op 16 Januari 1§47 werd aan het hotel bezorgd een brief voor
den Heer LlTTMAIW van de "Companied Electro Metals Ltd1*» gedateerd
13.1.1947'en geteekend door Lolte Olaga, waarin medegedeeld werd,



dat nej* HERMII2A.ÖE geschreven had, dat haar vader overleden was.
Het adres van me j. HERMITAGE was 107 Centerbury Rd MAB0A5E.

Zij Verzonden de onderstaande telegrammen!
1» 12*1.1947 1245 hars Sühwarakopf

SCBWARZKOPP 691 West - 247 Street NY 6J
SAFKLT AJIRIYED. FEEI PIKE. STAUNG AJffiSïCAH HOTEL AMSTERDAM.
EISSES. SCHWARZKOPP.

2. 12*1.1947 1245 hr» Sittnann
Littaann Walbeek 7880 iONDOU
HAD VEHY 000» CBOSÖHrS. WUB 1KSOX2J Y001 TISII CQNSÜL&ÏB.
KISSES. 1ITTMAM.

3» 13.1.1947 2400 tos Schwarskopf ,

COJKIBAfGfLAfIQÏïS TO IÏEPHEW PELIX. NSaÖTlATIORS PROGRSESING.
TOHÖHRQW MBETIKQ ¥ITH BEOTHEM. J

4. 15.1.1147 jsehn«r*k0pf
BRUriïZKR. 220 Gabrini Jlod teî Iork
MANY HAPPY RETURNS. HOPHTCÏ ÏDÜ ARE AGEIN IN ÖOOD HEAL5H. PRO

SAO?ISPACTORY. PAUL SCHT/ARZKOPP.

Be Heer Lïf̂ MÜÏIT. oöhreef den Heer TAS BEK IBEUBJf op '19 Aa-
gofltue 1946 een brief, welke luidde als volgt» ;
11 Geachte Heer van der Leeden,

Ik ben van plan om naar Nederland te komen op versehil-
wlende zakelijke aangelegenheden te bespreken met ü en iset on*e
"klanten en ook om over de toekomst van onae zaleen te spreken.
w Ik aou het aeer op prijs «tellen als U bij de Hederland-
ffsohe autoriteiten een verzoek zouat villen indienen on een visua»
•voor mij voor verschillende reizen naar ITe der land. Hieronder vol-
ggen mijn personalia. Baar ik net een Britsch "ifravelling paper"
"reifi en niet »et een paspoort daort het heel lang als ik van hier-
*ait een visoa; aanvraag, terwijl het veel sneller gaat, als CT het
"aanvraagt. Ik dank ir bij voorbaat,
* tfw dw*«
« w.g. LITfMÉLHS. . ,
« Martin LITÏMANN
" geb. 15.2.1887
w voor den oorlog Buitsoher
* vloehttliiig voor de Sasl-activitelten
« Sedert 1938 In Engeland.*

7AIT DER LELDEN ging naar de Nedarlandache autoriteiten
en gaf ala reden opi "Wij vooraien verschillende Hederlandeche fir-
aa*8 van materiaal voor electrieche contacten Anct van electroden
voor eleetristshe weerstanden en zijn in het bezit van orders en
aanvragen tot een bedrag van verscheidene duizenden ponden. Buur
verblijf» ongeveer 3 dagen, doch het kan noodig zijn deze reis ie-
dere twee maanden te herhalen* *

Spoedig hoop ik ff aeerdere bijzonderheden over de MOLYBDEHUM
te kannen vere trekken*

Het Hoofd van den
CENTRAI.EN 7EILIGHEIISDIENST,

naaene destenf

(J". S« Crabbendaa).



C.V.D.

Aanvullend rapport O-D dossier No.121 betreffende
de N.V. MOLYBDENUM COMPANY.gevestigd te Amsterdam

Naar aanleiding van bekomen inlichtingen^ dat de heeren
Scfiwarzkopf en Littmann op 27 Februari 1947 wederom in-Neïïer *••>--

land zouden arriveeren,werd daaromtrent een onderzoek ingesteld
Hieruit bleek,dat bovengenoemde heeren op 28 Februari en

l Maart 1947 bij de Philips-fabrieken te Eindhoven besprekingen
zouden voeren,en zich daartoe in gezelschap van den heer F.J.P.
van der Leeden,wonende te 's-Gravenhage,nasr Eindhoven hadden
begeven.
Omtrent de door hen gevoerde besprekingen wordt verwezen naar
het desbetreffende hierbij gaande rapport.
Als aanvulling daarop kan nog worden medegedeeld, da t de besT>re-
kingen uitsluitend technische aangelegenheden betreffen.De daar
aan deel genomen hebbende personen van de Philips fabrieken
zijn allen zonder onderscheid,als volledig betrouwbaar aan te
merken.

Tevens was bij die besprekingen nog aanwwzig een van de
Commissarissen van het Philips-concern,welke eerder genoemde
S&fewarzköpf persoonlijk kende van vóór 1940,daar toen de Phi-
lips fabrieken reeds zaken deden met de N.V.Molybdenum Conroany
te Amsterdam.
Bij een te Eindhoven ingesteld onderzoek Is niet kunnen blijken
in welk Hotel voornoemde heeren logeerden,daar door de politie
Ite Tüindhoven geen controle wordt gehouden op de Hotel registers
Ook is niet kunnen blijken of eerder genoemde heeren nog be-
sprekingen hebben gehouden met andere personen,dan die,behooren
de tot de Philips fabrieken.

Wel bleekjdat de reeds eerder genoemde von Saher(zie dosxtoe
sier No.l21)in het American Hotel te Amsterdam twee kamers had ;
besproken voor de heeren Schwarzkopf en Littmann.Het bleek
echterede t de beide heeren de gereserveerde kamers niet hadden !
betrokken na beëindiging van de besprekingen te Eindhoven.
Von Saher had de directie van het American-Hotel medegedeeld,
dat de beide heeren Schwarzkopf en Littmann waren doorgereisd
nqqr Engeland.

Bij onderzoek bleek dat Schwarzkopf en Littmann op l Maart
1947 des namiddags om 10,15 uur met de nachtboot "Pra«fue"van de
Harwichlljn van Hoek van Holland naar Ingeland waren vertrokken

Verder kan .nog vermeld worden^ da t genoemde von Saher op
? Maart 1947 om IS,50 n.m.per vliegtuig van de K.L.M, naar
Brussel is vertrokken.Deze zal echter op 6 Maart 1947 wederom
naar Amsterdam terugkeeren en zijn intrek nemen in voornoemd
American Hofcel.Tevens is bekend,dat hij thans definitief op
28 Maart 1947 naar Amerika zal terug keeren per vliegtuig
van de American Overseas Airways.
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Eindhoven, 3 Maart 1947.

••4-

Nummer :

Datum:

Aan de Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68,

's-Gravenhage. . . -

t.a.v. den Heer van Dijk.

In antwoord op diverse telefoongesprekken bericht ik U hierbij,

het navolgende.

• Vrijdag n/m en Zaterdag v/m hadden de He eren Schwarzkopf, Dr.

Littman en P.-J.P.v.d.Leeden bij de • H.V.Philips besprekingen met de

navolgende personen:

l Heer Loupart, lid van de Raad van Bestuur der TI.V.Philips (commer-
cieel)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dr:Clausing, natuurkundige
Ir.Meerkamp van Embden, metallürg ;. .=

Dr.Idps, metallürg

v.Zuilen, ass. Dr.Lips

Heer v.Bijkden, verkoop diamant treksteen

Dr .Went,' natuurkundige -
Dr.Meyering, natuurkundige

Dr .Schultink, ̂wolfram en molgrbdeenfabrioage

Dr.Stegwee, ass. machinefabriek

11. Heer Noordzij, inkoop ( directeur)

12. Heer Lampier, inkoop ( inkooper).

'Voor den oorlog handelde de TI.V.Philips reeds met het concern

Schwarzkopf, wiere fabrieken o. a. staan: tfc\ Amerika, Engeland en Oos-

tenrijk. De vertegenwoordiger en directeur in Oostenrijk is Dr.

Littmann. Hoofdzakelijk bemoeit het concern zich thans met het ver-

binden van metalen door zgn. sinteren, niet door gieten. De bedoeling

was de oude handelsrelatie van voor den oorlog weer op te nemen.

De N.V.Philips kooht van hen wolfram en molybdeen, Vfij leverden diamant'

treksteen aan concern Schwarzkopf.

P.
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AMSTERDAM

No. LD.

Uw brief:

Onderwerp:

Bijlagen:

Geheim.

Iji

Volgno.

> Amsterdam,!2 februari 194-7

r --"fco D

Ten behoeve van den rechercheur VAN ÏÏE JK, (C. V. D.. )wordt
het volgende medegedeeld:

COMELIS ALBERO? JOHAH J O G H E M S. geboren te * s- G raven
hage,13 Augustus 1890, beroep advocaat, sinds l October
1936 inge schreven, komen de van Semarang, voorheen wonende
Jac. Ob recht straat 66, Amsterdam, sinds 23 October 194-6
wonende Omloop G 253 te Schoorl.
Komt niet voor bij Politie en P. E. A,

I-
HMDEIK ROELOF MAEIUS. geboren te Utrecht, 8 Juli 1912,
beroep advocaat, sinds 12 Maart 194-6 inge schreven, komende
van Zwolle,wonende J. J,Viottastraat 42 hs,Amsterdam.
Komt niet voor bij Politie en P. R. A.

1 EDOÜARD HM RE ¥QR BAUMHAIJER. geboren te Haarlem,10 Februari
1890, beroep advocaat, sinds 13 November 194-5 ingeschreven
komende van Ermelo,wonende Keizersgracht 294- hs,Amsterdam.
Komt niet voor bij Politie en P»E. A.

v HEBMINA JAGOBA JOHAMA ELBHUMK,
echtgenoote van E.H. vonTBaumhauer, geboren te Rotterdam,
4- Juli 1895» beroep advocate, sinds 13 November 194-5 in-
ge schreven, komende van Ermel o, won en de Keizersgracht 294-,
Amsterdam.
Komt niet voor bij Politie en P. R,A.

Verzonden aan C. V. D, ' s-Gravenha^e.

K-2.

1000-10,46



de\r E.von Sahfcr is op l? Februari 1947 naar
v«rïroiclcenfadraa oabalcand.^ou op 2 Haart 1347 veder om naar

Nederland terug fceeren,Hotel American,en op 5 Maart 1947 per
vliegtuig naar Amerika vertrekken.
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Uit doorgaans goed geïnformeerde broh vernam Ik dat

SCHWARZKOPF en OTTOANN de 27ste Febr weer in Nederland zullen

arriveeren»

Op 28 Febr zullen zij EINDHOVEN bezoeken om aldaar

BRDKXR of QRUNBR te ontmoeten.

SOHWARZKOPF heeft vander LEEDEN verzocht de noodlge voorbereidingen

te treffen*





5-2-47
\t deorgap.ua goed ge ïn fo rmee rde bren ontving Ik de volgende

byzonderheden ever

Paul SGff»ARZKOï>y en

Martin



The following is a summary of our Information about Dr.
SCHv/ARZKOPFj

"Formerly head of the N. V. MOLYBDEÏÏUM COI£PANY of Amsterdam,
a holding company throngh which most of the patents covering his
inventions ware controlled, This holding company had two subei-
diary companies, both operati'ng in Raette, Austria, namely MB-
TALLWERIC3 PLAUSEE, fo-Kmed in 1921 to maimfactare Molybdenam and
tangsten wires, and TITANIT 3. M. B. H., which made hard me tal
tools.

"In order to gain a wider distribation Paal 3CHVARZ1COPF ma-
de an agreement wit h DEUTSCHE EDEISÏAHLWERKB A. G. of ÏCrefeld,
which gave to this company a lic ene e for the nianufacture and
distribation of many. of SCHWARZKOPP « s inventions. All royalties
on SCHWARZICOPP1 s patens were. by agreement. paid into the N. V.
IvïOLYBDENUM COMPAWY. Later SCHWARZKOPF obtained banking assis-
tance in Holland from the RHODIUS KOBNI3S group, having been in-
trodaced by the Crown Prince of Sazony who, throagh the Prin-
cess Trast, was a large shareholder in DEUTSCIiS BJELS'J2AHLWERKE0

"In 1923 SGHV/ARZKÜPF went to America where hè formed the
AMERICAN ELEGTRO IffiTAL COI/DPAIIY (Delaware). From this date hè
travelled freqaently betvreen the U. S. A. and Barope,

"In 1931 DEUTSCHE EDELSTAHLV/ERKB arranged for its Swiss
sabsidiary, VÏÏHEINIÖIE EDELSTAHL A. (J. of OLARUS, to take con-
trol of the American basiness and an agreement was made whereby
SGHWARZEOPP received 50 $ of the Swiss stock in return for the
AMBRICAÏT ELECTRO MEITAL CO. (Delaware) becoming a sabsidiary of
the Swiss company, TEREIÏÏIG-TE EDELSTAHL A. G-. of Slaras,

"By August 1933 SOHVfARZKOEF wholly owned the New York Com-
pany called- the TITANItTM CORPARATION, which lent approximately
$ 250,000 to the N. V. ALG-EIffiBME GHElvIISGHE ÏÏAATSCHAPPIJ a Datch
holding company, which.owned as to 49 $ by Paal SCMARZSOPP and
as to 49 f° by Hago BASb, a Czech citizen.

"In October 1939 3CMARZKOPP incorporated in Maryland •
anather company called the ALIERIGAN ELECTRO -IffiTAL CORPORATION.
This company acqaired all the assets of the Delaware corpora-
tion, inclading the N. V. MOLYBDENUM COMPANY of Amsterdam. 1 1
also shortly afterwards acqaired from the N. 7. ALG-EIvEENE CHE-
3S5ISCHE MAATSCHAPPIJ 100 % controlling interest in CUTANIT LTD.
and STRATIT LTD., and a 50 % interest in CQMPOUND ELECTRO UB~
TALÖ LTD.

"On 5.6.40 the U.S. Treasory gave a licence for the
transfer tothe name of Paal SCHWARZKOPF 300 shares in N. V. AL-

ji CHEüHÖCHS MAATSCHAPPIJ.

"In September 1939 SCHtfARZKDPF sold his interest in the N. V.
MOLKBDENUM CO. to RHODIUS ICOENIGrS, who were then the principal
shareholders of that company. The terms of thé sale provided
for payment by 1946 by RHODIUS KOENIGS of ap to 700,000 ÊLorlne,
to be paid pro rata to receipts of royalties by MOLYBDENUM.
Owing to the possibility of royalties oeasing RHODIUS KDBNIGS
were anxioas to come to a settlement with the patentees, DEUT-
SCHE EDELSTAHLWERKÈ). .

"In 1937 Paal SCHV/ARZKOPP was President of the AMERICAN
CARBIDE ALLOYS INC., Pennsylvania. About this time, one George
B. ENAEPPER Was Chief Sngineer of this company. Information
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was received that hè was a fanatic DTazi and poss,ibly an enemjr
agent. It was reported that KNAEPPER was sending reports from
the U.S.A. to Krefeld, regarding work being done and machinery
in ase at the, B*ankfort Arsenal, ICentacky. It was also thoaght
that SCHV/ARZZDPF, as President of the company, was advised of
ZITAEPPBR'a pro-Uazi tendency, bat continaed to employ him. It
was alleged that SCHïfARZHDFF admitted that hè knew KNAEPPER
was favoorable to Germany, bat eaid that the was an excellent
mechanical engineer and wanted him to remain in the U.S.A.
SCHWARZKOPF forther alleged that SMEPPER was. not in possession
of any confidential Information which woald benefit the G-errnan
Government in view of the fact that the alloys ased for the
manitions in the U.SoA. were also ased for manitions in -Ger-
many., Srance and other coantries. Daring the v/ar, Hans PETSCHEK
and Paal SGIiï/ARZKOPF sold their partnership in the AMERICAN
ELECTRO METAL CORPORATION. An agreement was reached wheréby
SCMARZKOPF became, throagh the AMERICAN ELECTRO METAL CORPü-
RATION, the owner of two British sabsidaries, CUTANIT and
COMPQUKD ELECTRO tSETALS LTD.»

The following is a samrnary of oor information ab'oat Mar-
tin LITTMANN:

"Martin LITTMWm was born on 15.2.1887 at Nessitnaza,
Hongary. He became Csech by the "Ereaty of Trianon and a nata-
ralised German subject in 1930. He \ras edacated in Hungary and
at the Berlin High School where hè stadied engineering. Por
ten years, that ia from 1910 to 1920, hè was employed by the
A.E.G-. in 5erlin with a break daring the war when hè served
with the Hangarian Army. In 1920 hè set ap on his own accoant
as Consulting Engineer in Berlin, his firm being LITTLÏA1W and
EIÖHÜER'and hè continaed in sach capacity antil March 1938
when it was said that hè was forced to give ap his basiness
'by the Nazis„ Daring the time hè actaally was consaltant in
Berlin hè acted, Inter alia, as öonsalting Engineer to DEUT-
SCHE aLUKFADSN, which firm specialised in hard alloys, its
prodacts being sold ander the name of "Titanit", and It was
said that. hè was responsible for the manafactore of most of the
tangsten alloys and carbides ased in German indastry. He also
engaged, in collaboration with SIEMENS SCEUCKERT, in the pro-
duction of sparking plags for high speed aero engines, and be-
fore hls departare from Germany his company had delivered
1,000,000 of the special points ased in the sparking plags.

"Whllst in Germany, LITÏIvlANN pablished a book on
metallorgy at Leipzig. He also developed a new type of carbide-
tipped armoar piercing projectile which hè said were prodaced
in large q.aantities by KRUPPS. He first came to this coantry
in October 1938 'and apparantly intended. to retarn -to Germany.
The persecation of the Jews started shortly afterwards and in
faot hè never retarned. He worked as consultant to the firm
of MOLÏBDENU1 & Co., and also had an agreement with the ARC
MANUEACTURIKG CO. LTD^

"In Aagast 1939 LITTMAM paid a basiness trip to Holland,
for which purpoae the German Smbassy in London renewed his
passport for nine months with effect from 26,6.39. He worked
at MOMBDEmJM & CO. , antil his internment on 28.6.40. He was
olosely associated with Paal and Willi SCHvTAHZEOPP, who, at
that time, owned MOLYBDENUM & Go, Daring his internment, his
case was thoroaghly investigated and, as a resalt, hè \vas re-
leaaed in September 194-1. 1ITTMAM ia well known to aa as an
expert on the prodaction of hard metals. As well as being Ma-
naging Direotor of COÏvlPOlM). EIECTRO 1ETALS LTD., hè is techni-



oal advlsor to CÜÏAÏÏIT LTD., 2 Caxton Street, S.W.1. He ia also
a member of the Hard Metals TechnioaL Oomraittee, Metropolitan
yickers, Manchester, and hè is connected with the firm of lïn.
JESSOP and Sons, Sheffield".

Besides LITTMAÏÏN, Dr. SCHWARZSOPF has, during his visit to
LONDON, been in touch with Dr. F.BISNER, the london agent of the
Swise firra TUliaSTUlT and MOLXBDümiM & CO., and hès^pstrantly hopes
to meet Hr, BISNER's son Harold in Switzerland. We have nothing
recorded against BISKSR.

He has also been in contact with his former collescgues,
Siegfried AUERBAOH, Dr. Edvard von SAHBR, Gastav lENEE'and Willi
von HBUEAÏH, all of whom are known to as. We have no reason to
suspect these men ,at the present time.



Onderzoek betreffende
;. ~'*»l^ttmann en Schwarzkopf.
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3 U/W 1947.

Bij onderzoek te Amsterdam bleek dat de heeren Littmann en Schwarz-
kopf logeerden in Hotel-Americain op het Leidscheplein aldaar.
Hun juiste personalia zijn; '
Martin Littmann.geboren 15 Februari 1887,gehuwd met Menr.Antonie.van beroep
Managirig-Director,wonende 4 Bryanstreet,London,W.l.Nat.Hongaar. ,
Paul Schwarzkopf.geboren te ftaag,13 April 1886.ongehuwd,van beroep executor,
Nat.U.S.A .(voorheen Duitsche)wonende 691-West,247ste Street,New-York 63.
Baspoort No.117354.

Het bleek,dat deze heeren reeds op IS Januari 1947 te Amsterdam gearriveerd
waren.Hun komst te Amsterdam was voorbereid door von Saher.Dit is een Neder-
landsche advocaat,die in Haarlem gewoond zou hebben,doch bi j de komst van de
Duitschers in Nederland,is uitgeweken naar New-York.Zijn adres aldaar is 3 üast
88.Hij bezit het paspoort XYO.A.55774.Hij interesseert zich o.a. voor de üuitaehe
Nederlandsche Handeisbetrekkingen;Hij zou publicist zijn op economisch gebied.
Deze 'von Saher staat in relatie met achwarzkopf en Littmann.Ook hij 'logeert in
genoemd hotel.Voorts was er nog een derde persoon,die zich in hun gezelschap be-
vond. Deze is genaamd Siegfried Mont Auerbacfa.geboren te Frankfurt 8 Juli 1886,
van beroep Gompanu-Director,wonende l Clev«ins-House,London.N.W.6,Paspoort No.
311016.Nat.i'ngelsche.
Bij onderzoek bleek dat Littmann op 13-l-'47 om 15.40 uur telefoneerde met het
'Awitschersehe consulaat te Rotterdam,Jfcrklaan 30,tel.24004.Littmann telefoneerde,
dien zelfden dag met London No.7880,zonder verdere aanduiding.Voorts telefoneert!
de hij om 15.50'uur dien zelfden dag met 338829 te 's-Gravenhage.Houder van deze
telefoon is. Franciscus Johannes Bgtrus van der Ieeden.geboren te Eindhoven,13-
December 1898,wonende te 's-Gravenhage,Sportlaan 163.Deze is agent voor buiten-
landache huizen.Verder sprak Littmann met het Ministerie van Economische zaken,

' Bezuidenhóut 30 te 's-Gravenhage,(tel.720060) , ° •
Verder telefoneerde eerder genoemde Auerbach op l5-l-'47 om 10 uur met London,
Abbey 5391.
Toen het onderzoek op 15-1-47 te Anaterdam werd begonnen,waren genoemde heeren '
niet in het hotel aanwezig,en waar zij zich bevonden kon niet blijken.De nacht !

van 15-1 op 16-1-47 brachten zij door in het hotel Americain,terwijl op 16-1-47
om 7.45 uur Littmann en Schwarzkopf per k.L.M.van het vliegveld Schiphol naart.
Zurich vertrokken.Auerbach»bleef met von Saher in Amsterdam achter .Auerbach te-
lefoneerde op 15-l-*47 om 16.40 uur nog met Bazel over een visum.Hij motiveerde
deze met het feit,dat hij zich voor zaken naar Zwitserland wilde begeven.Hij
verklaarde sinds 1938 in Engeland te wonen en sedert 1933 met Schwarzkopf 4n
contact te staan,en thans met dezen samen te werken.Uit Bazel werd medegedeeld,
dat zijn visum naar London zou worden opgestuurd.

Op 16-1-47 kwam in voornoemd hotel een brief,bestemd voor den heer Littmann.
Een afschrift van dezen brief gaat als bijlage l hierbij.Verder werden door bo-
ven genoemde heeren «nkele telegrammen verzonden,afschriften van deze telegram-
men gaan hierbij.(Zie bijlage 2) '
Von Saher telefoneerde op 15-1-47 met adres Nieuwe Parklaan 30-,waarschijnlijk te:
's-Gravenhage.Aidaar woont Michel Willy Salm.geboren te Sittard,2-7-'91,van bes
roep koopman in granen en olie,tel,558300.
Littmann telefoneerde op 15-1-47 ook met een zekere Dr.Hamburger te, Amsterdam.
Nader adrea van dezen -is onbekend.Von Saher werd opgebeld op 16-1-47 omstreeks
11 uur dpor een zekeren HeiJmané.junior.tel.44800 te Amsterdam.Het gesprek kon :

niet doorgaan,omdat von Saher niet in het hotel aanwezig was.Gebleken is,dat
het telefoonnummer 44800 is afgegeven aan het kantoor van Franco Mendes «n Co •
assurantie maatschappij,Rokin 84.Voh Saher heeft op 16-1-47 gebeld met 82821 t« i
Amsterdam.Dit is het gebouw Atlanta,Stadhouderskade 6,Hij vroeg tóen naar den , ,
hear Barber.Deze was er niet.Hij sprak met Mevrouw Barber.Deze vroeg hem"la er
iets bijzonders?,waarop hij antwoordde"Neen niets bijzonders?Daarop vroeg hij w ;
waar d* heer Barber was,doch het antwoord kon niet verstaan worden,daar de teie-i
foon verbroken werd.
Auerbach vertrok om 14.30 per K.L.M.bus van.het Leidscheplein naar SchiphoJ.om '
met een vliegtuig naar London te vertrekken. v !

Von Saher bracht Auerbach naar bedoelde bus,en keerde daarop naar het hotel ter
rug,waar hij .thans n o g logeert. . i
Gedurende den korten tijd dat voornoemde personen zijn geobserveerd.,is niet ge- !
bleken.dat zij in verbinding hebben gestaan met de N.V.Molybdenum^ j
Voor het vertrek van Auerbach had deze. beneden in de hal van het hotel nog ean j
bespreking met von Saher.Dit gesprek,hetgeen in hat Engelsch gevoerd werd,batroÏH
hoofdzakelijk handelskwestles.Auerbach sprak over de laatste bam>snoteeringei|tj,>'
van de staal en koper-industria,en dat hij von Saher bericht zou' zenden,a!
in Engeland gearriveerd was.

alfc



Omtrent de M.V.Molvbdenum Compamr kan gemeld worde^dat deze gevestigd is te
Amsterdanijfeeizersgracht Tsi^eze N.V. ia een maatschappij tot verkoop en ver-
vaardiging van Molybdeenproducten.en heeft ten doei,het maken van winst door .
hand e Idr i j ven in Molybdeendraad en andere Molybdeenproducten.benoodigd voor de
vervaardiging van gloeilampen,radiolampen.Röntgenlampen en andere artikelen,hot
verrichten van al datgene, wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat,en
wat voor dien handel nuttig of wensehelijk mocht zijn. •

De N.V.werd opgericht 16 Augustus 1928,met als directeur Jan Cornelia Antoon
^e Kok,geb(l)ren te 's-Gravenhage,15 September 1885,wonende te Arasterdam^Keizer-
KarêTplsin 16.Op l Mei 1929 trad deze echter reeds af als directeur en werd in
zijn plaats benoemd;
Emil aaitschek,geboren te Br/ünn(Oostenrijk)17 April 1881,wonende te Amsterdam

""ïïillemspark ÏÖ5.
De navolgende personen vervullen-of hebben de achter hun namen vermelde functies
in de N.V.Molybdenum Company vervuld;

Ie Jacobus Hubertua Léenen.geboren te ïegelen,wonende of gewoond hebbende te NIJ-
• megen,Wilhelminasingel 8.Zijn functie was Commissaris,doch hij is op 21 Mei 1931

uit de N.V.getreden.
2e _Ing.Rudolf L6wittgeboren te Weenen,20 November 1900,Nationaliteit Oostenrijksche

"wonende te Barïijn.Charlottenburg.Daitzstrasse S.Zijn functie was directeur,-
doch hij trad als zoodanig af op .4 Juni 1929. '

3e Dr.Ing.mul Sohwarzkopf .geboren te Praag 13 Apr'il 1886,nationaliteit Duits'che
wonende toentertijd in üenthe(Tlrol)Deze P.Schwarzkopf ,welke de functie van
gedelegeerd commissaris vervult,is dezelfde als eeeds eerder vermeld,en zou

thans In New-York woonachtig zijn. Jf-tJ>t^> -£&~**^~«> a^m^n^t-**-^»-^,
4e -. Erina Ernst Heinrich.Hertog van SaoBiSen.geboren te Dre3den,9 December 1896,natió'

nallteit Ouitsche,wonende te München,Maria Dosyshestrasse 8.5"unctie commissaris.
5e ^ Kupprecht Freiherr von EcamBkh.geboren te Hormbre Seichesahall(D)27 Juni 1897,

T" wonende te Munohen,Ludwigstrasse 22.Functie commissaris,
6e Max Brinitzer.geboren te Brealau,16 Januari 1892,nationaliteit Duitsche,wonende

te Breslau.Hohenzollernstrasse 43.Funotie commissaris.
7e JTritz Strobl.geboren te Reutte(Tirol)4 Maart 1884,wonende te Munchen.B'unotie

directeur.
8e Alfred Flesoae.geboren'te Rheinbrohl(0)S4 Jiaart 1898,nationaliteit üuitache,

^wonende te Haarlem,Florapark 4.Zijn functie was commissaris,doch hij is op
16 Mei 1945 uit de N.T.getreden.

9e Pieter Sorgarager.geboren te Steenbergen,11 Mei 1900,nationaliteit Kederlandsche
wonende te Haarlem.Pijntorenatraat 15.Functie directetr.

10e Frans Wilhelm Koenigs.geboren te Eierbergli))3 September 1881.Vervulde de functie
"^van geaeiegeerd commissaris,doch is op 6 Mei 1941 overleden.

lle Hugo Baas,geboren te Kuttenberg(bij.Praag)5 Juni 1883,nationaliteit Tsjechische
wonenae te Lóndon.N.W.8-30 Stockleigh Hall,Prince Albert road.Functie was oom- i
miss ar is, doch is. op 28 Maart 1940 uit de N.V.getreden. • ' ''

18é Christiaan Wilhelm Frederlk de Vos.geboren te Amsterdam,4 December Ï902,nationa-
Tliteit Nederlandsche,wonende te Nieuwer Amstel,Catl.van Clevepark 60.Functie
procuratiehouder. ~

13e Roelf Everhardus Duin.geboren te Overschie 20 Maart 1888,nationaliteit Nederland-
^sche,wonende te Nieuwer Amstel,Noord l68.Functie commissaris. . • .

Verder kan. nog vermeld worden dat op lO.October 1933 het kantoor van de N.V. ;
verplaatst werd naar Nijmegen,Oranjesingel 36 en op 19 Januari 1940 wederom
naar Amsterdam,Keizers gracht 121.
Op 2 Maart 1940 werd als directeur benoemd de onder 9 genoemde Pieter Sorgdrager
welke functie deze thans nog vervult.Op 28 Februari 1940 werd als procuratiéhou- |
der.van de N.V.adngesteid.de onder No.IS genoemde C.W.F.de Vos,welke bevoegd
verklaard werd de N.V.te verbinden in alle aangelegenheden,wélke'den dagelijk-
schen gang van zieken betroffen»Deze functie wordt door de Vos thans nog.vervuld, j
Op 12.Januari 1938 bedroeg het kapitaal der N.V.Molybdenum Company f.750.000,
verdeeld in 150 aandeelen van f,5000.waarvan 108 aandeelen.waren geplaatst en
volgestort,terwijl de overige aandeelen tegen volstortlng zouden worden uitgege-
ven. •



Den haer Saaer voornoemd, wiens personalia yïf August Eduard von Saher
geboren te Haarlem 4 October 1890, nationaliteit Hederlandsche,van be-
roep advocaat en wonende te New-York,3 East 88 heeft op 16 Januari 1947

/fjl Vi<?o7 een telefoongesprek gevoerd roe-L-Ko-lpnel Hicola^wonende te Heerlen,
Welterjftaan 42,Tel. 3221. Een broer van deze Nico la, genaamd Jo Nicola zou .
in Amsterdam woonachtig zi jn.Tel. 24420 jjTevens zou Saher geregeld worden
opgebeld door het nummer 24383 te Araster dam, waarmede hij veel gesprekken
voert. Een en ander zal nog nader onderzocht worden.

Bij onderzoek ts gebleken dat het telefoonnummer 24383 is afgegeven
aan Mr.Frey.wonende Johannes Vermeerstraat 29. ï* Amsterdam.

Het telefoonnummer 24420 is afgegeven aan den heer jarjamer.jr.jF. wonend e
Rdsainistraat 1. Amsterdam.

' • -' *

Omtrent de op bladzijde l, vermelde persoaem,te wetea;
Framoisous Johaaaes Petrus vm der Leedea wet wie» Littma«.*,e».
Michel Willy Sa.lm.met wien Auerbach een telefonisch onderhoud heeft ge-
had, kan gemeld worden dat bij de P.R.A en de politie-admlnistratie en
de C.V.lJ.te 's-Gravenhage en het B.N.V.te Scheveningen.niets ten nadeéle
yan hun bekend is.

Mr.Anton 'Eduard von Saher, advocaat te Amsterdam heeft in 1935 op ver-
zoek van de Neder landsche Kamer van Koophandel in Duitschland bij van
Stockum te Ts-Gravenhage een boek uitgegetren, getiteld Neder land-DuitseV
schland,met als inhoud, handelspolitieke beschouwingen.

Secretaris mn deze Kamer van Koophandel was toen Dr.Metz.Deze Dr.
Metz is thans verbonden aan het Departement van Economische Zaken, Hij kat
kent von Saher goed en zou hem als een behoorlijk mensch, beschouweno
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Op 18 Januari 1947 zijn von Saher's handelingen nagegaan en kan daaromtrent
het volgende worden medegedeeld;

Omstreeks 9 uur des morgens, voerde hij in een in het hotel aanwezige
telefooncel 2 gesprekken.Met wie hij sprak kon niet worden nagegaan,doch in het
eene gesprek deelde hij mede,dat hij dien morgen naar de Firma Koenigs zou
gaan,en in het andere gesprek maakte hij een afspraak met een heer,welke hij
EHI'fcjT noemde,om dezen,dien zelfden morgen om half-twaalf te ontmoeten.

Om ongeveer tien uur verliet hij het hotel en wandelde naar het gebouw
van de Americ^an Overseas Airways,gevestigd op het Leidscheplein.Daar voerde
hij een bespreking over zijn terug-keer naar Amerika,per vliegtuig van deze
maatschappij.Hij deelde mede- in het bezit te zijn van een retour biljet,hetwelk
op 17 Februari 1947 zijn geldigheid verliest,en gaf te kennen voor dien tijd
naar Amerika terug te willen keeren.Hij gaf op in Hotel AmericXan te logeeren,
en dat eventueele correspondentie voor hem gezonden kon worden aan het adres
Johannes Vermeerstraat 29 te Amsterdam.Bij onderzoek bleek aldaar te wonen
Mr.Freij.Hij zou later nog berichten op welkendatum hij wilde vertrekken.

Vervolgens begaf hij zich per taxi naar perceel Keizersgracht 121,alwaar de
N.V.Molybdenum Gompany is gevestigd,en tevens de Rhodius-Koenigs, Handelsmaat-
schappij.Hij verbleef .in dit gebouw tot 11.20 uur en begaf zich vervolgens te
voet naar perceel Keizersgracht 294,alwaar hij om 11,40 uur naar binnen gimg.
In genoemd perceel zijn gevestigd; *
Ie. de Firma E.H, en H. J. J. von Bauhauer^.
2e. Mr.C.A.J.Jochema en Mr. Mariua.advocaten.
3e. De Amerikaanschè Kamer van Koophandel.
Om 12.45 uur verliet hij,Jngezelschap van een heer,boven vermeld perceel,en
wandelde hij met dien heer,drul pratend,naar "de Groote Clab"in de Paleisstraat
No.l.De heer die bij hem was,was ongeveer 55 jaar oud,en kennelijk het type
van een advocaat,zoodat kan worden aangenomen,dat hij met dezen,dien morgen te-
lefonisch een afspraak had gemaakt.
Daar "de Groote Club**slechts toegankelijk is voor leden,was het niet mogelijk
daar binnen te gaan.
Om 2.10 uur verlieten beide heeren'Me Groote Club'jen wandelden in de richting
van het Muntplein.Tijdens hun wandeling door de drukke Damatraat,konden enkele
woorden van hun gesprek worden opgevangen,waaruit bleek dat dat het gesprek
een zakelijk karakter droeg.
Op het Muntpleih nam von Saher afscheid van dien heer,en wandelde hij he't Rokii
af.Om 2.SOuur begaf hij zich in perceel Eokin 126,alwaar de kunstzaalnvan Lier'
is gevestigd.Hij bekeek daar e enige schilderstukken,en verliet öim::§.40 uur deze
zaal weer.
Vervolgens wandelde hij terug over het Rokin en ging de Nieuwe Doelenstraat in,
alwaar hij het aldaar gevestigde Hotel Kestauranfdes Pay s-Bas"binnen ging en
een diner bestelde,

In de buurt van genoemdchotel is daarop nog een uur post gevat, doch met:'h.
het oog op nog te verrichten onderzoeken,werd dit om ongeveer 4 uur opgeheven.

5.
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In verband met het feit dat von Saher een bezoek bracht bij de firma
Rhodius Koenigs Handelsmaatschappij,gevestigd te Amsterdam,Keizersgracht 121,
is naar deze firma esn nader onderzoek ingesteld.
Het doel der vennootschap is de handel in goederen voor eigen rekening,als voor
of met derden,en al hetgeen daartoe in den meest uitgebreiden zin gerekend kan
worden te behooren,zoomede het deelnemen in zoodanige ondernemingen van anderen.
De directeur Frans Wilhelm Koenigs.geboren te Kierberg (D) S September 1881,trad
op 25 September 1940 uit dé. .vennootschap en Walt er Albert Rhodius, geboren 18-
September 1850 is inmiddels.overleden.

Het kapitaal der Maatschappij bedraagt f^12.000.000 en is verdeeld in 12000
aandeelen,elk groot f.1000,waarvan 6000 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.
De- uitgifte van de overige 6000 aandeelen of eenig deel daarvan zal geschieden,
naat gelang daartoe door den raad van commissarissen wordt besloten.

Door den Militairen üommissaris in het District Amsterdam werden;
Roelf Eyerhardus Duin.geboren te Overschie 19 Maart 1888.wonende te Kieuwer^Amstei
Amsteldijk-Woord loeien .
Carel Adriaan Blazer.geboren te Kampen 27 Juli 1881,wonende te Amsterdam,Vondel-
straat ll^met ingang van 19 Juli 1945 benoemd tot bestuurders,met bevoegdheid van

»4 beheerder van de Rhodiua Koenigs Maatschappij,met uitsluiting van ieder ander,
' ' M die volgens wet of statuten,de Maatschappij in en buiten rechte kan vertegenwoord

digen.
. „ Op dien datum zijn de héeren Alfred Elesche .Adalbert ijelbuck en Dr.Arnold .gr e at
V als commissarissen, en Ludwjg Steinenbohmer als directeur afgetreden.

Op l September 1946 werden de procuratiehouders der Maatschappij W.Boelen
en P.Sorgdrager benoemd tot onder directeuren,en de hoeren H,Paitz,H.Bourgonje
en Th.Delbrucfe benoemd tot procuratiehouders.
Eerdergenoemde)rfPieter 'Sorgdrager.geboren te Steenbergen 11 Mei 1900,wonende te
Haarlem,Pijntorenstraat 15,is tevens procuratiehouder^der N.V.Molybdenum Gompany
welke eveneens in het zelfde perceel gevestigd is.In dit verband gezien,zou het
mogelijk kunnen zijn dat von Saher daarom een bezoek bracht aan de firma Rhodius
Koenigs,om met genoemden Sorgdrager een onderhoud te hebben.

»ÜJy
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Omtrent de heeren von Saher.Littmann.Schwarz^opf en Auerbach is bij den Rijks-
vreemdelingendienst te 's-Gravenhage een onderzoek ingesteld op welke gron-
den door hen een visum werd*-; aangevraagd .^airlfaaromtrenC^eirvolgende worden
bericht, •
Vbn Saher, welke de Nederlandsche nationaliteit bezit, kwam daar niet voor, even-
als Schwarzkopf .welke zijn visum heeft ontTangen van denConsul-Generaal in
Chicago, welke de bevoegdheid bezit om visa te ve\ee'nen.
Omtrent Martin Littmann was het voegende bekend;
Op de aanvraag voor zijn visum komt het volgende voor;
Martin Littmann. geboren 15 Februaril887 in Neszithaza(Hongarije^thans wonende

4 Bryanston House 5Dorset Street.London. W. 1. Nationaliteit bij geboorte iniit-
sche, thans otatanloo
Als referentie voor zijn visum-aanvrage gaf hij op eerder genoemde* van der
Leed en, wonende te ' s-Gravenhage ,Sportlaan 165.
Ais. reden voor zijn visum a anvrage gaf hij de volgende verklaring;
- We supply various Duteh firma with materials »f or electric contacts and with
electrodes for electric resistance weiding and have orders and enquiries
amovfting to several thousand pounds.Also for correspondence exchanged between
our agents and ourselves and customers in Holland. -
Omtrent den duur van zijn verblijf in Nederland verklaarde hij;
-Wants to stay about 3 days,but it will be necessary to rèpeat the trip
approximately every two mpnths-" •

Yérder. schreef den heer Littmann op 19 Augustus 1946 .een brief aan den heer
van der Leeden, eerdergenoemd. van den volgenden inhoud;

Dear Mr. van, der Leeden.

I intend to come over to Holland in order to discuss various pending
business matters with yöu and with our customers,and also in order to discuss
with you the future of the business.

I should be very glad if you would make an application from your
end with the authorities in Holland concerned asking them the grant me a visa
fot repeated trips to Holland.I give you below mij personal data.As l have to
travel with a British Travelling Paper(not with a passport) it takes a long
time if l apply for the visa from here,where as if you do it,it is comparati-
vely quick. ,

Thanking you in advance
Ypurs sincerely
M.Littmann.

Name.Martin Littmann
Born. 15 th Fenruary 1887.
Nationality before the wartüerman.

Hefugee from Nazi oppression.
In England slnce Nov.1938.

Omtrent Auertach was bij den Rijksvreemdelingendienst het volgende bekend;

Auerbach,Siegfried.Company Director,geboren te Frankfurt 8 Juli 1886.wonende
te London K.W.6.-l Cleve House,Cleve Road.nationaliteit Duitsche.
Als referentie gaf hij op;
de Firma Buma en _Co_,Postbus 502 te Amsterdam
de Firma Rhodius Koenigs HandelsmaatschappiJ.Keizersgracht 121 te Amsterdam.
Omtrent zijn aanvrage voor een visum verklaarde hij in Nederland besprekingen
te willen voeren over Bxport-problemen,en~hier 8 to t 10 dagen te willen ver-
toeven.
Tevens verklaarde hij ons land in 1938 en 1959 vele malen te hebben bezocht.
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Op 16 Januari 1947 werd voor. den heer Littmann in het Americaé Hotel
een brief bezorgdjafkomstig uit London van de Companied Eleotro Metals
Ltd. waarvan de inhoud vertaald op het volgende neerkwam;

Mr. Littmann 13-1-'47.

Hedenmorgen berichtte" Miss Hermitage, dat haar vader was overleden.
Iïr:belr.ïöo vrij 'geweest een krans te bestellen en deze mede namens TI
aan haar opsturen,met een kaart er aan namens de Companied Electro
Metals Ltd. en personeel.Het adres van de familie Hermitage is

107 Canterbury Road.Margate.
Verder heb ik de eer U mede te deelen/dat de Office'Commercial Technique
te Brussel in het vervolg op prijs zal stellen met U zaken te doen.

Verder hoop ik dat U een succesvolle en niet te vermoeiende
'reis mag hebben.

uw secretaresse

Lolte Olaga.
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De navolgende telegrammen werden van uit Amsterdam verzonden;

Ie Op 12-1^47 om IS.45 uur door Schwarzkopf verzonden.

Aan Schwarzkopf. 691 West - 247ste Street,Wew-York 63.

Safely arrived.Feel fine.staying Americain Hotel Amsterdam

Kisses, Schwarzkopf.

2e. Op 12-l-47.om 12.45 uur verzonden door Littmann.

Aan Littmann.Walbeck 7880 London.

Had very good crosaing.Wire reault your viait eonsulate,

Kisses. Littmann.

8e ( Op 13-1-47.om 2400 uur verzonden door Schwarzkopf*

Aan Schwarzkopf.691 West -247 ste Street.Wew-York 63.

Congratulations to nephew Felix.Negotiations progressing.Tomorrow meeting
with Beuthem.

Kisses. Schwarzkopf.

opgemerkt zij dat bi j onderzoek bi j de afd.bevolking te Amsterdam bleek
dat aldaar de naam van Beuthem niet voorkomt.

4e ' Op 15-1-47 verzonden door Schwarzkopf.

Aan Brinitzer.220 Gabrini Blod. New-York.

Many happy returns.Hoping you are again 'in good health.ïrpgressing aatisfac-
tory.

Paul Schwarzkopf,

Opgemerkt zij,dat de onder 6 vermelde Max Brinitzer,commissaris van de W.7.
Molybde'num Company,geboren is op 16 Januari,zoodat waarschijnlijk dit tele-
gram voor dezen bestemd is,waaruit dan zou blijken dat Brinitzer thans te
New-York verblijf houdt.

5.



N.V.J8ÖLYBDENUM COMPANY (Mij tot Verkoop en Ver-
vaardiging van raolybdeenproducten).

Opgericht in 1928. Oorspronkelijk gevestigd te Amsterdam; in
1934 verplaatst naar .Nijmegen. In 1940 opnieuw gevestigd
te Amsterdam, Keizersgracht 117.

DIRECTIE: J. Uhlenbroek.

COMMISSARISSEN: Dr. H. Gehm, Benoemd in 1936.
R.C. Kurtz, Benoemd in 1936.
Ing. G. Lentfetf. Benoemd in 1936.
Dr.Ir. P.Schwarzkopf. ftfkomaiig uit Tirol.
(Gedeputeerde).
A. Flesche. Benoemd in 1931.
Ir. H. Bas s-, Londen. (Afgetreden Mei/Juni 1940).
In 1941 benoemd als commissaris R,E. Duin, Uwer
Arastel.

DOEL: Handeldrijven en vervaardigen van molybdeendraad en andere
raolybdeenproducten, benoodigd voor de fabricage van gloei-__,
radio- en rSntgenlampen en andere artikelen, benevens van
soortgelijke metalen.

KAPITAAL: f. 750.000, geplaatst f. 540.000 (volgestort).
Aandeelen van f.5000.- op naam of toonder.

AFGETREDEN COMMISSARISSEN: ( in .1936).

AFGETREDEN DIRECTEUREN
E,

M. Brinitzer
J.H. Leenen ( in 1931).
Prins Ernst Heinrich Hertog van
Sachsen (vóór 1930).
Freiherr R. von. Prankh, München.
(vóór 1930).

Strobl te Reuthe ( + 1932). (Tirol),
Zeitschek (+ 1931).

Na 1941 geen nieuwe gegevens; dit houdt over het algemeen in,
dat geen wijzigingen zijn ingetreden.



14 Jamuari 1947
i

Uit doorgaama goad gaimformaarda brom yarmam ik dat
Paul 30H1TAB2KOPF am Itartlm LITTMANN lm Amatardam op 12 J»m

( zullam aamkomam am op 14 Tam zullam doorraizam maar Zurioh

3CHWARZKOPF ia Amarikaama burgar am MTHfAKN waaraehiJmli jk.
Zij zullam maar all» waaraohiJmlijkhaid da N.V.HOLTBDEïrülT Mij
ta Amatardam bazoakam,

T 3CHWAHZKOPF waa rroagar Duitaehar am ward im dam oorlog al*
j ombatrouwbaar Traamdallmg epgaalotam. Da F,B.I. achijmt ham
' mog ataeda mlat ta rartrouwam
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