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MINUTEN BLAD 

DOSSIER No. ... 
OD 7 91 

NAAM: ..... �Q��.!.'î .... ��.Qg.i:r. ... N •.Y .. ! ............. ............... ................... ....................... .. 

• 

1. OD 791 op 15 �P gevormd op verzoek van den heer Ludolph. Met
PD 334 te zijner controle • 'U;. .. 
AUD, 16 /:iep 47. Il rY� , 

2. Gezien en geheel accoord.
KB, 16-9-47.

3. Aan KB.
C3 vraagt inzage. Gelieve contact op te ne�en.

76> 

ACD, 0 Juli 48. �-. ""' 

4. Gezien in verband met de C0 1 s 51121,,s,�4 en 4n12,.
ACD �elieve de bijgevoegde visumaanvrage in het CD te voe�Rn.
Geen verdere actie genomen.

·· 

Afdeling C/I,8 Jovember 104s.
S'. ,t{.�,'·"'""--�VA., d�--��W�-J<µ,e�;�� 

rtA--. �...;��u.�Z..46., .r�, . .re.c,.

b. i�. 10 � lh4A., k1 � n �� �· .J� rfM1 
� lfhv� : �J ....,t/,,..,,l'a-- A � 

�/ �� /IU-ll'� rr L � 
C/ � u,t�s ��

tz/ 1,j'-.l· /?h-

7. Aan KA/RA (t.a.v. Hr •• Ludolph),
Met verzoek aan te 'willen geven of dit OD gederubriceerd kan worden.
ACD/PA, 2 Maart 19�

1.( 0.... J' d.v.,.,. .e ,.-l.e,. ol W 9'. cû.. . lt YI / Jen,, . � · 1 _,,., 'y-
9. Op verzoek van KARA gederubriceerd,

ACD/PA, 6 .3 .51 "i;:-,

41 .... 'J'. . 7· ,�, . ..f.-. ,s/�o,l. - Ci././..l!C-4-'foi'""'-. 

il. Lll\,e.z:e:,, ':v·""'· �n"'S\'A'l305c G..,e,...�oc�. \'»&�'l-,/C"l'\76 .,_1/tf/�3. 

IJ/ j..l'l.. - /,..),-.aa /9Sr5?}6 - CZ./L..2ä- 1'�9;�--ó" 
13 V,oo.r zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen)

aanwezig was dit bijgevoegd. 
het schutblad 

aug.
? 
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- li. 15 Mei 1952. 

···�1;{��;!�Di 
.. 520éi6 �on.f . CONFIDEr 1TlEEL

Ot1d.erwerp: "G1•enspassage G.A"KOCH en 
. ...  B.Il.VERA.ART". 

AAN; Hoofd B.V •. D. 

In vouwe dezes gelieve 

U aan te treffen eeh·uittreksel uit 

een veiligheidsrapport,opgemaal{t 

door Z,naar .:ie inhoud waarvan kort

hei.ishal ve 1wrd. t verwezen. 

S.T. 

t.a.v. De Heer Hardenberg�

typ. : 4. 

coll.: ,i,



· Uittrelrnel .. GRElJSV.tGLIGBEIDS-RAPPOR: .. co . FJDENTIEEL
8 Hei 1952. • "J; 

� Datu� van hat bericht
Rapportaur 

-Van vlie is het bericht af1:omstig
.!.)e trm.,:c·• baa1°l1e i.::1 va� je be:-icht6ever 
BeL..,ouwbao.rheid van het be:richt 
Welke acties zijn o:1;ier.nomen 
Het. wel::e inste.nties word.t samenge'.'?erkt 

Ond.er::erp: KOCH,. G.A •. en 
. , . V.8RAART, B.M. 

• 
.. 
t 

. 

� 

-

Eigen bericht" 

- - -

Gene •. 
Gene • 
- - - -

R. :Rap:'._:'ort dd.19-L�-' 52,.,
BE R I C H T. 

On;ier ve:rï1ijzi1g naar het in de margine vermelde rapport, 
bGricht ilr U,dat de daarin genoemde peI·sonen: KOCH,Qregorius,, 
Adria?J.us, geb. te Rotter;iam, 10 October 1902 .en VERAART,, 
;13er!'.lard lJarie, geb. te 's-Gravenhage 5 Augustus 1917, Gp 8 
hl.lei 1952 te omstrcelrn 14.00 uur, uit Kopenhagen per K.L.lli.
vliegtuig op Schiphol arriveer1en. 

typ. : 4.

coll..: ,!.J

Beid_e personen varklaar:ien in opjr2.cht van het Ministe
rie van EconÖ�ische Za�en naar Polen te zijn geweest. 

8 1i.1€i 1952 •. 



t;:;Gr:;.D.520636 Conf. CQNFIDENTIEÉL• Bijlage.n.11. 
Onderwerp:. "Grenspé!-Ssage G.A.KOCH ,L..7 _ ,,,/ .IA.._en B.M. vgRAART " .. �r, "' 

,p.�/ 

• 

J? i- �� .JJI __ 
(/ \ _J 

· �2 2 APR. 1952 �l

In vouwe dezes gelie
ve U aan te treffen een uittrek
sel uit een veiligheidsrapport, 
opgemaakt door z, naar de in
houd waarvan kortheidshalve 

wordt verwezen • 

S.T. 

AAN: Hoofd B.V.D. t.a.v. de Heer Hardenberg •. 

•• 

typ. : 4.



Uittrelt-del •. GRENSVEILIGHEIDSRAPPORT� CONFIDENTIEE 
Datum·van het bericht 
Rapporteur 

. 

• 

. 
• 

19 Äpril 1952. 

Van wie is het bericht afkomstig 
Betrouwbaarheid van het bericht 
Betrouwbaarheid van de berichtgever
Welke acties zijn ondernomen 
Met wellce instanties wordt samengewerkt 

Eigen bericht� 
- - -

- - -

S.T.tel� bericht; 
. Gene • • 

- - - - - - - - - - - - - �

Ondervrerp:: KOCH, G.:A. en 
VERAART, · B.M� 

• 

• 

B E R I C H T� 

Op 18 April 1952,te omstreeks 11.00 uur,vertrokken 
met het vliegtuig van de S.A.S. via Kopenhagen naar Warschau 

0,, \ onders·taande twee personen: 
le ::.....-1 KOCH, Gregorius Adrianus ,geboren te .dotterdam,,op 10 October 

. - 1902 i,Nederlandse nationa.liteit,van beroep Adj.Directeur ener 
N • .V •. , wonende te Rotterd.am.Hij was in het bezit-van een Neder
lands paspoort vra.arin een visum vra.s· gestel;:l. voor Polen"afge
geven te •s-Grave.nhage, op 11 April 1952; 

2e:�VERAART,�érnard Marie,geboren te 's-Gravenhage, op 5 Augustus 
,w.J l917,Nederlandse nationaliteit,van beroep Adj.Directeur ener 
- N • .V .,wonende te •s·-Gravenhage.Hij was- in het bezit van een

Nederlands paspoert nr.462817,afgegeven te •s-Gravenhage op
7 October 1951 en gel;:iig tot 7 October 1953.In zijn paspoort
waren visa gesteld voor 3oego-S1avie,dd;9-ll-195l en Polen
dd.11-4-1952.Bij contröle van zijn paspoort,bleek dat zijn
vorig beroep was geweest: Referendaris bij het Ministerie van
Economische Zalcen •. Dit beJ,�oep was in zijn paspoort echter door
gehaald en hiervoor in de plaats was gesteld:Directeur ener
N.V •.

Beiden verklaarden een kort zakenbezoek in Warschau
te willen afleggen,om aldaar transacties af te sluiten voor
de firma "MONTAN'' te 's-Gravenhage •

19 april 1952. 
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·n.a.v. schr. van Kon. Mar 134092
o t i --i; i e

; 0rw:n.a. l: 

.• 
'\Tan:
0.; 

B 

K.\-RA 
J.B o 

1 ;54092 

IIId/h 3. 

�'9(),,.� 
. "t../(t 
• 

l 
., ' 

_fiermede bericnt -ik U., dat Rayniond SA. U.EL, alias 
A\J.BrtAC, 5eo. 31. f. 1914 te :resou.l, v1onende· te .t'ä.rijs,die 
genoemd werd in Uw rap2ort no. F 342, dd. 8.8.1951, op 
14.3.1952 via Roosendaal in _tederland kwam en diezelfde 
uag per� .L.l .-vliebtnig vanaf Schi2nol naar �raag is 
vertrokken. 

Ik. vestig er Jw a�:n.dacht o,;,., dat aan betrokh.enè 
op 22.10.1951 te Earijs ee.n riieuw. paspoort werd u.i tge
reik.t on.der ur. 5572. Dit paspoo1;t was echter niet op 
zij� eigen naam Sal,liUèl, doch o_p· �ijn scbu.ilnaa.m7w'BMC 
gesteld. liet kom·t mij gewenst voor I!;-xpresse hier.mede in 
kennis te stellen voor eventu.ele correctie. 

n;I. 

.Op ��-�. S l... �=• aan

ff.B. 
17 A�ril 19 52 

ger appëlëerd • 

bij 



; s • T. 18 Maart 1952 • 
Bo. Gr.V.D. 631/51 Conf. 
Bijlagen : een. 
Onderwerp: R. Aubrac. (':., 
Verwezen wordt naar dezerzijdse brief 
Litt F 25-S2-Gr.v.D. 631;51 Conf., dd. 
27 Juni 1951. '1lf..J8'1.. _ &fOJ'J'

• 

CONFl!)ENTIEEL 

In vouwe dezes gelieve U aan 
te treffen een uittrèksel uit een 
veiligheidsrapport, opgemaakt 
door Z, naar de inhoud waarvan 
kortheidshalve wordt verwezen • 

S.T. 

Hoofd B.I.D. 

• Typ :19
co11.: µ



UITTREKSEL 

Datum van bericht 
Rapporteur 

GRENSVEILIGHEIDSRAPPORT 
- - - - BE

R

ICHT - - - -

14 Maart 1952. 

Van wie. is het bericht afkomstig 
Betrouwbaarheid bericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Welke acties zijn ondernomen 

Eigen personeel. 
Juist. 
Doorgaans betrouwbaar. 

: Bagagecontrole en Opp. Number Le 

, Met welke instantie samengewerkt 
Bourget bericht. 

: �- :r. -4.- lt. 
- - - - - - -

Onderwerp: R. AUBRAC. 

• 

Coll • �.:i 
. .  ./ 

Onder verwijzing na��e reeds ingediende rapporten 
bericht ik U, dat de daarin genoemde: 

,,-f - - - - - - - - - -Raymond AUBRAC, - - - - - -
geboren te Vesoul, 31 Juli 1914, van Franse nationaliteit, 
van beroep ingenieur, wonende te Parijs, op 14 Maart 1952 
per K.L.M.-vliegtuig vanaf Schiphol naar Praag is vertrok
ken. Blijkens zijn paspoort is betrokkene heden (14-3-1952 
via de doorlaatpost Roosendaal-Station het land binnenge--
komen. 

Opgemerkt wordt, dat aan betrokkene op 22 October 
1951 te Parijs een nieuw paspoort is uitgereikt onder no. 
5572, hetwelk geldig is tot 21-10-1953. 

Dezerzijds is niet bekend of AUBRAC in Nederland 
contacten he�ft bezocht; de mogelijkheid daartoe was in 
ieder geval niet groot, aangezien betrokkene blijkens de 
reisgids eerst te 10.00 uur hedenmorgen in Amsterdam is 
gearriveerd. De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, 
dat iemand met hem in de trein contact heeft gehad. 

Het feit dat betrokkene per trein van Parijs naar Am 
sterdam reist behoeft geen bevreemding te wekken, aange
zien het vliegtuig uit Parijs, dat aansluiting geeft op d 
Praag-machine, ongevee1r op dezelfde tijd vertrekt als de 
trein Parijs-Amsterdam. 



RAPPORT van KB 

· .· .... 
./ 

,,. 
Betr.: N.V. Montan Export.

i="i •...... .1 mr·1-- .. - - J QKW 

'DArl-!.�ta. � / -
-Ä ,; �-� . 

ACD/ ,;� 
t· .. , J'��"'�,î 

Bijgaand �oen wij U toekomen een �
rapport betreffende N.V. Montan Export, 
afkomstig van onze relatie "Leo".

KB, 1 October 1951



N.V. Mont an., Export Den Haag. 
Nieuwe Parklaan 55 

Deze .N.V. werd op ·27-3-24 opgericht en heeft ten doel de groothandel 
in ijzer,staal,ertsen,non-ferro metalen,machines voor de textielin�u-. 
strie en de ·· fabricatie van drukvaten. 
HaaT· maatschappelijk .lipitaal b'edraagt Fl. 500.000.-,waarvan geplaatst 
en gesto�t Fl. 100.000.-
De F.V. houdt zich bezig met de handel in ijzer,staal,ertsen enz.In de 
oorlog kl!·am de zaak bnder beheer en werd door de bewindvoerders geli
ouideerd.Da de bevrijding werd deze li uidatie ongedaan ge.maakt.Thans 
wordt weer ze13r veel a11Jtivi'teit ontwikkeld en e:r worden grote zaken 
gedaan.De exploitatie der onderneming is áanmook zeeT zeker alleszins 
lonend.De N.V. is nauw betrokken bij de N.V. Nederlandse Pompen Mij, 
bi,i de Nederlandse Anodising Mij en bij de Roto Finish Mij voor de Bene-
lu:· N.V. i.o. 
In April 19�0 werd. door de N.V.�· Werks-poor te Amsterdam de v�aag gesteld. 

'
f hier we11 · cht· sprake wa.s .. va.n ee.).1 verkapte Du,i tse onderneming, doch deze 

· vraag moest ontkennend worden hean
.
twoord.Men beschikt over ruim ,·')ldoende 

edrijfsmiddelen en het .naleven van verplichtingen vindt op een regelma
tige V·'i

<
ize plaats.Bankrelatie ·wordt onderhouden met de Nederlands� 

Handel Mij N.V. te den Haag. 
Directeur zijn: , 
Hans HeinriG.h Lewkov'itz,gebo.ren. te Gleiv·itz. 9-8-95,sinds 15-1-49 
NederlandeT van nationaliteit,woneno.e lifieuwe Parklaan 32 te den Haag e'1 
Hans Holz,geb. Be�lijn 22-2-87,statenlJos,Nieuwe Parklaan 75 ,aen Haag. 
Ad j an\ directeur z i j n : . · i 

. 
• 

• 

Greg1rius Adnanus. Koch,geb.Rotterdam 1-10-02,wonende Schie,,·eg 96 B 
te Rotterdam en • ·· : . . 
Eugène Severin de Jonge, geb. Rot.terdam 25-11-:06, wone "lde Pellenaer-
straa t 19 te den Haag. . ,. 

President-commissaris is: 
Bernard Bercovitz,geb.Berlijn 13-10-91,voorheen wonende Nieuwe Park
laan 75 te den Haag,thans wonende te Ontario (6anada) Long Branä 
Commissarissen zijn: 
Mr.Adriaan Diederik van Buuren,geb. Sommelsdijk 23-10-00,laatsteli,jk tmonachtig aan de Brusselselaarc·4 te, Scheveningen,doch thans v·oonachtig 

e Engeland;= .C .Grootenhuis,Badhuisweg 137 ,· den Haag 
A.J. van Oudheusdan te .Rye N.Y •. (U,S.A.) en 
Jhr. Dirk George de Graeff,geb. den Raag 26-205, wemende aan de Wagehaar
weg 2 te den Haag. 
Voorgeen was ook nog directeur Mr. E.A. Branp.es,doch deze �s per 1-7-49 
als zodanig uitgetreden. 

van G.A. Koch is het volgende bekend. 
Belanghebbende is 27-9-39 te Rotterdam gehuwd met Margaretha de Bri tz, 
geb. Duisburg-Meiderich (Dld) 6-6-06.De man woont sedert zijn hu-e1elijk 
aan de Schievrng 96 b te Rotterdam, na voordien te hebben gew ond aan 
het Pijnackerp�ein 17 a ter plaatste ·ten huize van zijn ouders. 
Koch is afkomstig uit een eenvoudig milieu en zijn vader was iaren-
lang als expeditie knecht v,erkzaam. Koch zelf geno.ot een behoorli ike 
opvoeding en opleiding en behaalde in de 1'10p der jaren verschillende 
practijkdiploma's.Zo bezit hij o.fl:. de practijkdiploma's Engels enDuits, 
een roekhouddipl ..,ma van de L. I.T.E.H. en een diploma Frans van èe 
vere....,igi g van Leeraren L.I.T.E.H.Na het verlaten der school 15:Wam hLi 
als jongste beàiende in dienst van de Hollandse Industrie en ,_ andel MLi
te Rotterdam.Toen een der directeuren van deze Mij in 1919 een leide.ade 



functie aan:vaa:adàe b'i'j, d,e Firma Vlessing & c; te ·den Haag ,ging Koc"h 
met deze naar genoetnde firma over.Hij werd assistent-afdelîngschef 
en enkele jaren la te.r chef vara <1e afdeling non-ferro metalen. Tot 

1939 is hij in deze ·.func.tie werkzaamgeweest . In dat jaar ging n"i. 
de afdeling ,v·<,arvan K;o·ch chef was over. aan de N.V. Montan Erp ort 
te den Haag,wa.ar hij dezelfde .,functie kreeg.Laèer werd hij bi,i 
deze N.V. tot directeur beneemd.Tijdens de bezètting toen de Mon
tan E�·-port ·gel i"f!Uideerd werd, so.llicit.eerde ·K. bij de Firma Bl,Jksma 
Radiateurenfabriek aan de "an Hansenstraa t 48-56 te Amstero.am. Of 
hij daar in.de:rdaad ook nog in dienst .is reweest,is·mij niet ·hekena.
Koch·staat bekend als een harde werker,d:ie z'ich uit een. ee.nvoudig ar
beidersgezin heeft opgev1erkt tot· een behoorli ,k:e middenstander. Zijn 
reputatie is' gunstig en van exce"ssen op •re.l'k gebied _dan ook, is nièès 
bekend.D e echtgenote van betrokkene is v.oor haar hu'lfielijk als dienst
hoi'e v•erkzaam ge, .. eest.K. is van huis'il,it Ned Herv. en zljn echtgenote R.K • 

• Het echtpaar heeft geen kinder..en ;v•�l ·werd er ·aesti,j ds een getoren, eh.ch 
dit is enkele dagen na de �to,orèti gestorven. . · · 

.i<:och v'erd desti,ids ook nog directeur ·der �.v. Noord Nede-rlandse·I-izer 
en Metaalhandel, opgericht op 22-10-33 eq. t-en doel hebbende. de handel. 
in metalen, hoofdzakelijk' non-ferro metalen.Dit if'a.s een d )Chteronèer
neming van de Montalll'. Ey,port,die dit dient nog ve.rmeld te v:orden,kan-
toren heeft· te "Bond�n en New-York. . " 
Volgens dé laatst. 1,ëschikba'.re gegevens. waren van deze N.V. directeur 
Koch vooenoemd en Fritz Simon,geb. Dresden ll'-11-88 en wonende aan de 
�ernicusstraat 25 te .Amsterdam,waar de N.V. oom meerdere jaren geves-

tigd is geweest .La ter werd zij echter verp laátst naar de Vonrelstraa t 93 
te Amsterdam.De N .• v. wer.kte met een maatsclappelijk kapitaal van. . 
FL 5. 000. -,geheel ·gepleet�t� en ge st.ö·rt. In 1938 ·werden er voorbereidingen 
getroffen om het �itaal· te ve.rhogen t-ot Fl. 50.0 0 0. - en hiertoe was 
zelfs de ministriële beschikking al aangevraagd.Tevens zou· de naam ge- ·· 
wij zigd worden in N .]: • Noordmetaal.Hiervan schijnt echter niets .. te zijn 
gekomen,want deze WlJZ�ging werd ni1mer officieel geregistreen.Wel �erd 
een gehee� nieu we N.V. -opgericht en we.l blijkens publicatie van .haar 
statuten in de Ned.Ststcrt. van 13-4-49'no. 73, bijvoegsel 630.

Tot stand kwam toen . de N.V. Nóordmetaàl,zetelende te den'Haag en tén 
oel hebbende de, handel in· metal.en en aanverwante artikelen·, alsmede 
et deelnemen in ondernemingen,die een soort elij�.doel beogen e� 

de bedoelde producten vervaandigen. 
Oprichters waren 
1. H.H.Lewkowitz voornoemd,G.A.Koch voornoemd en de eerder gen1emde

Jhr. D.G. de Graeff
2. Fri tz Berhard Si 10n,Copernicusttraat 35 te Amster!i:am
De onder 1. genoemde nersónen handelden als lastb.eblers van de Montan Export
Het mPatschanpeli:ik ka.pit.aal bedraç1.gt Fl. 200 .• 000.-,waarvan geplaatst 
en ge stort· Fl ..• · 50 .• 000. :.., , . · .. .' .· · ,." .. '. · 
Deelgenomen werd doo"r Montan E:''port vo·or Fl. 35� 000. - en d ,or Simon
voor '.F.l. 15.000.- ' --. 
Koch en Simon werdE:)n· b-i,i de oprfohting :_t;ot directeur benoemd, terv·i,jl 
comm. v·erden .Lewkov1i tz :en dé ,j,n dit ra:pport reeds .. eerder genoemde de Jonge. 
Het kant')or der W. V., fs g'evestigd aan ·de Vondelstraat 93· te Amsterdam 
en aangenomen kan du-S wel worden, dat '!f; Ïj in deze N·. V. een voortzet ti 'lg 
moe ten zien van de N.V. Noord Ned·er_landse Metaalhandel. 



Van H.H.Lewk:ovütz is het volgende bekend. 
Hij ver:tüeef vroege.r jà.re1· ïn Duitsland, waar hij werkzaam was 
op het gebied van ijzer en staal.L�ter vertrok hij naar Parijs,van
V?aar hij op· 30-1-34 te den Haag werd ingeschreven.Hij werd toe.1;1 procuratie 

houder met de. titel van adjunct-direct.eur vaiil'·de Montan EXl)ort.De 

ma.n is evenwel van joodse. bloede en oij het ui.tbreken ,v,an·,de 'Oorlog 
is hij naar Amerilqi vertrokken. In Maart 1946 :këêrde hij w13er ·naar 
Nederland terug eri begon .toen met de oprichting van de Inter Product 
N.V. i.o. Hij woonde toen te.n. huize van zijn schoonvader E.lJohen ];3arnstijn·
L�án de Klatteweg 14 te den Haag.Tie Inter Product zou een lqipitaal krij-
een van Fl. LOO. 000. -, waarvan voorlopig geplaatst en gestort FL ll. 000. -
Kantoor werd gehouden aan de Kneuterdijk 2 a.T_ennarn,e van deze N.V. ti.o.
ging men zich bezig houden,. met de handel in i .jzer en staal, Z'>mede tech
nische aetikelem.L. zou dtrect13ur worden en zijn .schoonvader commissaris.
Of de N.V •. uiteindelijk of:ficieel tot stand is gekomen wordt nog
nader onderzo:cht. Later is H. weer directeur gevrorren van de Mont an Export.
Het O:ordeel ove:r de man was te den Haag steeds.. gunstig.Financieel was "
hi i destiJds ( ·Mei '46) ni_et tf!l ieoordelen.Later· was hij ook nog.
geïnteresseerd bij de Roto Finish Mij te den Haag.·

Over de president-cornm. het volgende. 
Berc')vitz,die vroeger de Turkse nationaliteit bezat,heeft vroeger te 
Berlijn gewoond aan de adressen Herrnannstrasze 9 en Unter de� Linè en 15. 
Ooà hield hij veel verblijf in Hotel George V te Parijs.Vervolgens 
woonde hij meerdere jaren aan de Nieuwe Parklaan 75 te den Haag. 
De man heeft zich steeds voo.r oorlogsindustrien geinte'resseerd en heeft 

op dit-gebied· spéciaa1 te Parijs grote zak:e·n gedreven,welke hem enorme 

winsten oplé�e�den.Destijds is hij ·ook nog directeur geweest van de 

Fevaspciren,welke OP. 12-5-24. in staat .vari faillisement werd verklaard. 
Blijkens publicatie in de Ned.Stà.tseet va,n 2.7-3-24 werd opgericht de 

N.V. Montan·Export,waar111an B. dir�cteur wer.d.Tevems trad hi,j toèn.op
als Directeur van de2N...JL__'C'ontinental Car Ht�e Company. {Continentale 

Wagon E:x;glo ·itatie Mij ) , destijds g�vEf'$t:'îgdk "aa-n"""àe· Ni'euwe Parklaan .55"
te dén Ha:.a,g. Deze N.V. y,erkte met een maatscha,Ppélijk ·kapitaal van 
FL 30.000.·-,waa.rvan geplaatst. en g�stor.t Fl. 6.000.-.Deze N.V.,waarbij

'

destijds ook op·de een of andere.wijze hetrokke.ç. was· een zek�re
Max Hahn, toen directeur. va·n d:è :rLv •. Siderön,e.en handel in ijzer en staal 
aa de Noordblàak 55 te Ro'tterdam en wonende aan .. de Wassenaarseweg 96 
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de :bezetting._ óhder be heer ge$teld 
�Vi, en 1.n April·· 1943 ontbo.rd.Em.Vvánneer ·deze N.V.· thans weer bestaat en de 

� 
mogelijkheid is ,zee!'. g·root.,waht .. · er, .. zal na de oorlog wel rechtsherstel 

v- hebben plaatsj gevonden,dan staat het natuurlijk buiten kijf,dat de 

v�,�Montan Export hierbij in belangrijke mate geinteresseerd is. 
�- B. ,die ook veel zaken heeft gedaan. met Engeland,de Dominions en Honga

rije ,was voor den oorl'.>g o·ok nog directeur varr de N.V. Internationaal 
Tec.hnische en Chemische Han del Mij.Bovendien was hl.J ae=ma-n acfb:terae 

schermen bij dè N.V. NeëierJ..and�e Anodislng Mij,tegenwoordig gevestigd 
aan de .Noorderbeekdwar'sstraàt 9-13 te 'den Haag.Deze N.V. werd op 
3B-5-38 o;gger.ièht door Bè.raov:i, tz en van Buur�n. De N.V. werkende met 
e�n maat,scha')pelijk kapitaal,van Fl. 25Q.OOo.:..,waarvan geplaatst en 
ges toJtt··Fl. :75··· 000. -, heeft tèp doel het· be-werken en·· veràdelen van lichte 

metalen,pit alles in de r.u.i"'l.st.e zi1f.Bi\i de opri�hting wero tot directeur 
benoemd Mr. A.D. ,van Buuren en verder fungeerde ars procuratiehouder 
Arno Eps·tein,geb. Doebeln 30-4-92 desti.ids wonende aan de Groningse
straat 20 te den .Haag. Deze Epstein is thans directe·ur en wo')nt nu 
aan de -ten Hove straat 50 te den Haag • .Als mededirecteur heeft hi .i naast 
zich Eduard E'c)dlardt Theodoor Diederix,geb.Rotterdam 10-11-12 en ,··o-



nende Storm van ·' s-'"Gravenz'a.ndew"eg �8 te Wà.sseri'a,ar. Comm. zijn Lewkowi tz 
en :Mr. • .A.D •. van B.uuren. De N.V. welke tijdens de bezetting onder beè.eer 
stond is :raiet ·van gro·te omvang_,doch ;:de uitkomsten noemt men bevredigend. 
Met bétrekking tot Epstein · kan nog. worden vermeld,.dat hij op 30-12-27 
de '.Nederlandse. �à. tiopali te_i t ,yer:tcreeg en.· dat l:);ij vroeger directeur was
·van die te· den ·Baa,g gevestigd'�.Jif •. V.: \.Ver:eni�e :Ha'!:>ri�ken voor Spoorweg- .. 
materiaal.,welke ïri Mei ·19 24 :f!ail:Leer� • Op l,2-D-24 assoc ieerd.e hij "'
zich toen met D�Judenberg en �.10.op.Tesamen·ging men een handel in 
spoorwegmateraalen drijven.Na.dat, Judenberg en Ilop zich hadden· terug
getrokken v,erd de _zaak inpebracht in de N.V. Ferrovia Hand�l Mij_ voor 
Sp"'orwegmateriaal en Staa].produc.ten�wàarvan Epstein directeur werd. 
!n 1926 vertrok hij naar Duits-Yarrtl en , erkte te Berlijn bij de Firma
Sem'"leri t , en gummifabriek. In.19.33 k am hij weer naar Nederland terug en
per l-l,o-24 vestigde. h�.t zich zelfstandig met een im- en eyporthandel
in Gll.ITlmi en To-iletartikelem en verkreeg. de vertegenwoodieing van enkele
buitenà.à.ndse huizen.Wat hij tijde.essde laatste ,jaren -van de rezet:ting
heeft ged:aan is niet bekend; waarsch.îj-nli,ik was hi,j toen ondergedoken.

'
j was n.l. van Joodse bloe·d'e�·Na 

.
de bevrijding kwam hij 

.
weer in het 

enbare leven terug éh eirrd 1945 associeerde .l;l.ij_ zich met J.Gr1otkerk
der de firma A.Epst.ein,Import-Export,gevestigd aan het Spui 187a ·te 

den Haag,een handel in rubberartikelen -enz. 
Na de bevrijding is van de ·Ned.Anodising korte tijá. directeur geweest 
zekere Mr. A. van Buureb,die later· uittrad. en opgevÓlgd ·werd door 
Mr. A.D. van Buu.ren.Vlie deze·eerste van Buuren is,is niet bekend. 
Bercovitz is tesamen met Mr •. .A.·D. van l;3uuren ook nog oprichter geweest· 
van de N.V. Nederlandse. Po]Jl.D..§Jl..;. MiJ te den Haag, welke opgericht werd 
op 8-6-39 :zij naJJ]. als doè-1. aan .dé fäoricage van pompen en andere onder-

. delen ·voor to.evoer van ;benzine en olie in vliegtuigeh.'Haar maatscha:t'pelijk 
' ·kapitaal werd vastgesteld '01) Fl. 500. 000_. -, waarvarï g-eplaa tst� en ge.sort 

,Fl. 100. 000. -Bij :de .o,prichting wèrd van Buu-ren directeur en Bercovitz 
gedelegeerd comm. Voorts werden comm. J. de Graaf en Prof. Dr. J .E. de 
Cuay.Hoe �Dl het tbaris met d� N.V ;;o gesteld is, is niet oe.kend. 
Hiervoor v:erd reeds genoemd dE:l .N .y. Int.e;rnationaai Technisc.he en,
Chemische Rand el :r.:ij ,·;;elke gevestigd is aan de Kneuterdijk §..ti. te 
den Ha.ag.Zij ·::erd op�ericht 16-4.-34 ën heeft ten doel het f, p_riceren 
en exploiteren van chemische en ·tech,ni.sche artikelen,a.l;3mede machinerien. 

et msatsch,;, 1,pelijk k[ pitcal bedr.aagt Fl. 10.0JO • ..;,gal:urelln geplaztst en 
estort • .dl's di recteur treedt op I·r. Jan �lackie i:ys(!se;n,geb Utrecht 13-8-09, 

nende aan de .l?aU'.7enla.an 89 te èlen Haag.Co,1mnissaris,S'en ·zijn Bercovi tz,Mr, 
van. Buure:n�J.C.Grootenhuis -te- den Haag,.Prof. 1. 'Proost te ,,agenin�en en 
'7hr. D.G. de Graeff te den Haag.De directeur is een Delfts Ir.(electrotech
niek) ,be;b.aa.lde in 1936 ziJn diploma ;err ::.a.s aanva,:i,kelijk ·;;erkzaa� bij a� 
N .v. Groenenveld vrn der Poll & Co te .u.msterdam.De n .v. houdt zich bezig - .
met de handel !rn technische en chemische artikelen. a�nvankelijk T,,a:3 .3er- · · 
oovitz directeur doch deze vertrok bij het uitbreken ven de oorlog naar het
bui ten land,71aarn; de zaak onder beheer b.am.Na de bevrijd îng vond rechts
herstel plaats en ook tha_ç.s staat de N.V. :7eer in nau,:e relatie r:iet de 
N.V. ll'fotj.tan Export te den Haag !Het betreft hier e.en za2.k van 'Il2.t1ge omvang,
'T:' arvan de resultaten niet o.ne.ardig zijn.�'en beschikt olller voldoende be� 
drijfsmiddelen en het noleven ·van verplichtingen gesch.iedt op een r..egel -.:
mattge ,;1i,jze.Bankrelatie v10:r,dt.onder houden met' de Uedèrlaqdse Hand·el rrilhJ
te d�n Haag. 
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. 1uurén îs het vog0ri <1e bekenêl. 
' --1.d:risan Diede:cik van Buu1�en,geboren ..Somm,elsdijk �Z-l 

·en ,oonde vLn 1936 tot 1940 te aen H s.g,e.E!llvsnkeliik aan· de E&nariè
laan 25 eh hter c:atl de 3russe1se.l1?e..n 4.In i:ei �94C is hj j näar ·· 
�ngel�nd. verti·ok.·erJ. 
Betrok.--ene is 2dvocsàt en: procureur vLn bt:n:oe:p en ·vestigd-e zich ·.clesti jds
te dèn füxa& aan het ·Noordeinde 1'44 met een ,Practijk, tesi-..",.nen .net 
Mr..' B. :Droo·g"lever Fortuin eri :ir. j,:B,t:lekhuis .Ha enige· j""'ren 'trok :van 
Buurert zich te1ug en -,.-(;l'è ju:tia i $Ch adV'ie!9ur voor de · R'oolhouen" · lieg
"tu:isfe.b_!i èk Je �ot�erd�m.I n 1.9$8' ·,;erd lü; -èven·;:�l èdjunct-directeur · 

· V!?n der .v •. ont,rn,Exp·ort te·.a.en .Hfü.g;c1:�ar11aäst 0::ás hij· o,k bet:toltk u· bi 
� clé docht�:ronc1'e'':Jrne-nïrigen ·zoal�···ae ;.'eè_. �omp.0n .':ij· en _dt.:: Ned. -�uoaising 

Hij te èlen Haag.Y,oor�s --::as hij·' gedel :igeerêi colllII1issaris van de N.V. 
,I tal iàmse _Opera te·· dÈm Raag, r,tt2.r hij in ·1S35 uittrad en commissaris 
van de· :N. V-• ... 1gemean· Gen0Dtsch2.p. voor .e�lge,:ene. H�,ndelszaken, ;;E.ar h:i j 
i1:1 1940 'uittrad .Ook :a.eze. ohden1� ,:ing �;h.S te den. H-a�g '. evestigà ."':i:j. hs;t"
u1 tbrek.en van de po1:;lo 1s v�n 0uuren m:1_2r ""ilge L no u1 tg-.e·;:e,�en. 
Dè ma-q stond voor a·e oortog niet oJ'.li'-t nstig bek.enö., bezat ei'nige. nictde len 
(:).l'l ktiam verpl�cpti;og�n op een r�gel.iinatige :;ijze ha. �Ïf;\.r hij niet·meer' 

· te.)Jederland woönnc:htjg is,kan l iij Dl? et ogènb i'k niet ;,o':rdel'.1 b3oo:raet.::.1.
• ·, 

, • 
t r , . ;:� 

Over Jhr. de -Graefi' het' Vo.lgende: 
Betrokl:ene ,die gehu,19 i.s,tvoonde vroeger ja:ten o.a. aan· c1e ·oost<luin
l['a.n 3e,· en Zees tre.at 73 te d.e17 .H1:,ag .Nu -. .,o-opt ·hij n2n de ,1agBnaar-:-:eg 2 
ter plt&tse.J:iij ±s -een zoon van J�r. ·�eorg de '}ràeff,de-stijds ins1iecteu:r 
van de vol,lj:sgezoljdheid in Zeêland en lioord-Holland boven het Y .De. zoon 
kreeg een goede .._,pvoeding en 1 s ste.;;ëls in het �oanltbedri j f '."."ér·i>:zra -gc"ê 
s;;eest.Vexsc-heiüene ,j:: .. ren geleden tr�.él h. j in., dienst van·.a,s Nederlsndse ' 
Handel M:i'.J,v&n .,èl.ke ·.nij hij sinas 1936 agent- is voo:r .de,1 Haag.· � 
�\is zodinig heeft hij .. e\,n _goede positie .Daärnasst is b�t.rokkene 
co mnissaris .v:an éle �Lf ... 1.\rnhnis·ch';_Bureau I'k.,rijhen te .• �en Haag,conIDl.' 
vw I:r". · 's�chers Constructie,.erkplaatsen .en Machinefabriek, van a� 
·r.onk.n ...,;xport N .V,. ,' v.ru,,,,.cle·• lnte:t;nation�le �eclli1i3ühe en :CJ-hemi ;;ich:e:

"Handel Jtfi.j, yan èle 1. .V.' ·�en te.kas, v2-n de U .V. h • .unglebe1't' s !.uto
mobi'e l .. Mij en ven c1e.N.V.'·i�oto,:..'.1inish Mij.Voor,ts is hi'J gedelég'3erd · 
ep. prêsia·ent co .1uiissa1:'is van de lïationale Jr:edi et 'Verzekering .:er.i: ·.1 id 
va:p. de Ra�.cl. van 3eheer van de lriaerlinge vootlogssehadeverze:t.eL ing Mi,j 
te .den Raè1g.:S_esprokene,ëli.é' 'eic-h· fin�cieel go"éd kan be;:egen,sáiaa,:t·guü
stig bekenà "en r.:omt. ver:LH'ré:ei.htingen 01- een behoorli,_jk "ijze nà. ·, •. 

. v.tili �;r !� �i:mJ��M:�1��:ux:rtf aiid:ei . '· 
Met betrekking tot .:,Tof. I.i • .i1roost te Aegen'�l;ig�.h kan,. no5 · .. 01den o'j;l
gemeüt� dat 1:tij in 194G. di.J:�c:te1,1r .7as van het �ro_e:fst"t on van 'd,e 
... tichting I:tet .1t�ae:1,l!:i.11;ds >,)cheeps.bom kur1dig :.:i1-öetstation -te ,1agoni11gen. 
Of hi.i aït nu/nor" is ,'ican niet··,,:orden gezegd,daa:t ik niet ove1� meer . · 
recente gega-y ns. be chik.�ê,;;tijds genoot < e .nan �een gUBs.tig� r_e_:putatie.

�ver .,ere ·.ro�tan 1�p0l't .ze°if kan nog V.'Ol'd.en ve1�t-13ld,·da.t zij' de 
verte�en·.--;oofd'igin� heéft van . V . ·· •• . ., . • 

• 

J,, John .:iummers and 00n Ltd te· Shotton-Jhes_ter ( .llingelsnd) 
-.- i. B1éber f ·scbleicker .... G. te Offenbt.ch e. -B-in 

,_...,chnellpressenf,, briek Fr,ankenthal �.1.lber·t & Cie ...,..G. te 
"li1rankenthal ..:falz ( :ïJui ts land) · . , 
:Bankie.r· is de Nede1·lan.dse Handel .!ij te den Haag. . ··· ,. ·: 
ln Deäemb.er 1949 .verscheen iü cle dtgbladen een bericht,ds.t de Jentrale 
Vermoc;enso ps:po ringsdienst bij -ron t&n �.xpol't een vi j..,.ndo1i j.k. veL'uOf.'en 
V'ab ruim 4 mU1 ioen e-ulden: in bes hg' h2.d_. genomen •. 12,t hierv n 11:.;ter 
is gevzorden, .. tJ�t ik niet;cloch dat zal nog -:-.el m:. te �aan zijn. 
Van c.e ov l'igevi pe1sonen ,jn dit r pport.g&noem:d,zijn·ge�n 1::fzonder-

.l!jke ,gegevens aan· .. ezig. 
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NOTA: 
Van: KA-RA [ IJITGEBÖEKT] 

/ 

Op 26.6.51. werd aan Expresse brief nr.CFH/51/126 
geschreven, waarbij hem de inhoud van de notajvan 
HC (OEF) aan KA-RA d.d.6.6.51. nr.109528 werd 
medegedeeld. 

3.7.51. v.H.
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: 116675 
: Contacten 

Hiermede heb ik de eer U de volgende' 
gegevens te doen toekomen, welke, naar ik 
ma:an, Uw belangstelling zul1en hebben.

Op 3 Mei jl. _arriveerden te Schiphol
uit Praag in transit voor Parijs de vol
gende personen : 
1. Raymond SAMUEL, à.lias "Aubrac" ,geboren

te Vesoul 31-7-1914, van beroep inge�
nieu.r, wonende te Parijs. Lid van de
verenieirig"Les Combattants de la �ai.x
et de la Liberté« en van verschillende
andere, rmder Sovjet Russische leiding
staande verenigingen.

2. Jean Nicolas DORVAL alias "Oswald", ge
boren 21-10-02 te Mo�trouge, wonende

' te Parijs, adminietrateu.r van het com
m.unistiache dagblad "l•Humanit@l, in
feite administr�teur der gehele commu
nistische pers. 

Bovengenoemde personen werden bij hun-a
komst verwelkomd üooT enige bekenden, pn
der wie zich bevond H. LEWKOWITZ, Direc
teur van <'ie N.V. Montan • 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst 

'Plein 1813 No •. 4 
�s-G r a v e n  h a  ge. 



RAPPORT 
VAN: KA-R.A.
AAN: HC 
No. F. 342. 

"',7- 2V- OJ�T 

OfLy' 
os: ,é, _ ó//� 

:27 Alll 1951. 
, _______

ACD/ 11/� - 1

. ONDER'NWRP: AUBRAC en DORVAL.
../�

4'.A 
� «•/J::'0

/
EXPRESSE deelt ons in antwoord op Uw rapport No. 109528 dd.-�

...._ ,-... 6-6-51 mede, d at Raymond SAMUEL alias "AUBRAC" ( verzetsnaam) 
� zeer actief is geweest in de Verzetsbeweging. 

i k.
Ç 

Hij is lift van re Vereniging "LES COMBATTANTS DE LA PAI;iç ·:gT DE _t_4
t� p LIBERTE" �n van verschillende andere bewegingen, die onder Soviet

Russische rleiding staan. ;pÁvJ /._ 
11

• ./ / Jèan Nicolas DORVAL, aliaE1 "OSWALD", geb. 21-10-02 te Montrouge, 
(),'- gehuwd met Georgette SABOUROV, wonende 2 Square J .Thébaud-Parijs

q8e, is administrateur van het Communis ische dagblad l'HUMANITE 
-lid van de Cdnseil d' Administration va de S N E P -vice-president
van re Vereniging der Parijse Pers. 
In feite is hij administrateur der gehe e Communistische Pers.

8-8-51, H
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
ONAFGEDAAN 

f, M 'f!JI

w��� 
Afd./Sect.: :,f/Cfo Dat.: 1-2./�jf? Par.: {. ;
Interne aanwijzingen A C D. 
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S.T. 27 Juli 1951.

" No. G.G. 39/51 Conf. 

"· 

• 

Bijlagen: een. 
Onderwerp: Grenspassage JUNGER K. �

t t:J l-f o7 6 . 19 \b J , a 1.. 
Verwezen wordt naar d�rzijdse
brief No. Gr.V.D. 256/51 dd. 22 Febr. 1951.

OP KAART 

ACI>/ '1 C. 
DA i: l'fÏ11 f:/ 
Pd: 

CONFIDENTIEEL

In vouwe dezes gelieve U aan te 
treffen een uit�reksel uit een vei
ligheidsrapport opgemaakt door Z, 
naar de inhoud waarvan kortheidshal
ve wordt verwezen • 

S.T. 

/t' . .5Pj: 

-:_:;,.� 
�_;<·�� ... � ... -�lot� 

' 
.. 2d - · / 

AAN: Hoofd B.V.D. '�2 7 JW 1951' tel 
, ______

ACD/ 11�7fJj 

Typ: 10 • 
• Coll. :�j 



UITTREKSEL GRENSVEILIGHEIDSRAPPORT 

BERICHT 
- - - - - - - - - -

Datum van bericht: 24 Juli 1951 •. 
Rapoorteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: Eigen personeel. 

Waarschijnli'jk juist. 
Doorgaans betrouvibaar. 
Gene. 

Betrouwbaarheid bericht: 
Bitróuwbaarheid berichtgever:
Wélke acties zijn ondernomen:
M�t wie samengewerkt: 
�. 

Gene. 

Onderwerp: Grenspassage JUNGER K • 

• 

. � Op 24 Juli 1951 te omstreeks 20.30 uur, arriveerde
� �et het K.L.M.-vliegtuig uit Frankfurt op Schiphol, de 

\i- · 

passagier: 
/ - - - � - - - - Karoly JUNGER - - - - - - - - - - - - -

geboren te Siklos 2 Juni 1918, van beroep employé, volgens
eigen verklaring woonachtig te Frankfurt aan de Main, 
Mendelsohnstraat 77. Genoemd persoon was in het bezit 
vanieen Hongaars Dienstpas

5
oort nr. 100345/Sz, afgegeven 

te Buda�t op 6 Maar�"9 1 en geldig tot 6 September 1951.
In het paspoort was een Nederlands visum gesteld no.9366, 
afgegeven te Frankfurt door de Nederlandse Consul op 23 
Juli 1951 en geldig tot 1 Augustus 1951. 

JUNGER verklaarde tijdens de balie-controle hier twee
dagen te zullen verblijven voor het· regelen van export
zaken met de N.V. Montaag_ te 's-Gravenhage. Hij vertelde 
voorhemens e zijn te logeren in Hotel Centraal te •s-Gra
venhage. Hij was in het bezit van een koffer (60x40x25) di
wegens omstandigheden niet gecontroleerd kon worden. 

JITNGER werd afgehaald door C.D.-auto nr. 435, welk 
nummer blijkens onze adminsitratie destijds is vastgesteld
voor de Gedelegeerde van het Hoge Commissariaat van 
Indo ne.s.i.ë" 

Opgemerkt wordt, dat JUNGER bij zijn vorige inreis 
in het bezit was van een gewoon paspoort, terwijl hij nu
een Dienstpaspoort blijkt te bezitten. 

24 Juli 1951. 

Coll..: J.� 



• ).- � t . ""�-�, 
,-. . �-' 

Aan , KA-RA C �� Tj 191 

Van • / DJ:� -·: :--:-
-

• HC (CEF)
1 • �· A,,.r· !i31c1 . 

�.3etr: J.C. G r o o t e n h 1,_ i s. \.p;b.R. :t,- \ .;.��;.�.-" 

• 

i;....,. .. , 
/ j'

"'" 

In aa.nslui� op mijn nota van 15 Mei 1951 betr. dD . /N
N.V. MONT.AN EXPORT,xan ik U over J.o. Grootenhuia nog het vol-
gende berichten 1

Johannes Christiaan Grootenhuis werd op 7-12-90 te Rotterdam ge
boren. In 1928 vestigde hij een agentuurhandel i# ijzerwaren en 
metalen in Den Haag. Gedurende de oorlog verbleef hij met zijn 
gezin in de Ver.staten. In 1945 keerde hij naar Nederland terug. 
Zij beide zonen ·erden toen opgenomen in de firma J.C. Grooten
hui.s. Doel van de firma was handel in ijzerwaren in de ruimste 
zin. 
In handelskringen staat de firma gunstig bekend; ofschoon de om-
vang van de zaken niet groot genoemd wordt. Men deed vooral zaken 
met Belgische firmats. 

6 Juli 1951 

/-in �twoord op Uw rapport E 1010 van·/2-2-51 



G.M.,

Onderwerp: Lewk�witz,�ubraci.,..i..i;.;.�,i,,Q,----.......i 
Nummer: Litt F 25 - S 2 .:. · G nf. 

,Bijl�gen: 1. f� ó'J,/s:1.
r. 

1/J,fJ 
l? .-"J · r • ÄCDt 11 g__:;(!J., 

I.' t\ '"l ., ' � • 
' li ·1 ._A ,.,.�.r/ � Ten ve�olge op 111ijn brief Li tt F 25 - & 2' 

,/. J,/
GRVD. 631y51 dd. 16 lviei 1951 betreffënde de 

1 · ontmoeting van H. Lewkowitz, Lirec teur van de 
i. V .Montan Export, met 2 transi tpassagi.ers van 

Franse nationalitei.t ( Praag - .1?arijS) op &ch'_,hol, bied ik U bijgaand aan een uittreksel uit 
een rapport, -opgem?akt door Z, met nadere gege
vens van H.Lewkowi tz en de. trans1t passagiers ' 

/ t" ubrac en Osvald� 
t,,/1,1 -- Deze gegevens ;;;Prden Z medegedeeld door
12,'I- p/,I'/ zijn çpposi te nurriber �P ,Le Bourget.

Hoofd B.I.D. werà. door mij terzàl-rn inge_. 
licht. 

•• 
.t 

c.s.
;. 

UJ Hoofd B.V.D. 
>' 



n 

,,

•• 
,f 

GRENSVEIL IGHEIDSRAl-'PORT 

Datum van het bericht 18 Juni 19.51 
Rapporte'U1" -----

• Van wie is het bericht afkomstig Cotmact Poliee de 1 'Air. 
Betrouwba.arheid van het beriaht Waarschijnlijk juist. 
Betrouwbàe.rheifi beriêhtgetter Volkomen betrouwbaar. 
Welke actie•s zijn ondernomen Gene 
Met wel.ke instantie• s wordt samengewerkt ----

- ·- - - .. ... - - - ... - -· - - - - - - -C8 H)E 
Onderwerp; LEvVKOWITZ 

AUBRA.O 
OSVAIJ) 

• 

LEWltowpz, Hans• geboren 9 Augustus 1895 te Gleiwitz (Dld) • 
genato.re,liseerd Nederlanil.er, 1s van origine Duitser en van geloot 
Is:raeliet � 

Hij is geh"rnvd met BARNSTig;N(BARNSTElN?) Wilhelmina�
Tijdens een verblijf te Pä.r1js 1n 1932, toen hij verblijf hield in 
een hotel, Rue Chateaubriand 10 te Pa.r�js. heeft hij een verzoek 
geilend om een identiteitskaart voor vreendelingen te mogen ont-
va...�en. 

Op l4 April 1942 zijn LEWKOWttz en e·áhtgenote; aangezien zij
al.andèstien de de:marmit1el1jn waren gep:i.sseerd• overeenkomstig in
struet1e_'s van dè pre,ftctuur ge1nterneerd. !n Camp de séjour de 
Reoebedou (Hte Garonn.e}; nad.�rha.nd OVE";?i"gèbracht zijnde na.ar Aulus
les-m.ins (Ari ga) hebben zd.j verzo�ht een .:r:tsum te mogen ontvange 
voor New"York al.waar z,ij fami:tie zouden hebben. De Heer LEWKOWITZ 
is op 22�9-1950 van Amsterdam te Parijs aangekomen (Le Bourget) 
tel'.'\7ljJ. hij op de 2.5ste van d.ezelfde maand vanuit Brussel ánder• 
maal te Pa.rijs arr!veèrde� 

De naam AUBRAC is een pseudoniem• omstreeks 1942/43 in de
Franse illegaliteit gebezigd door SAMIJE.L Raymond, geboren op 31 
Juli 1914 te V:esoul (Hte Saön�) • gehuwd., wonende te Parijs, 
28 Ru.e Boissy d•Anglas. 
Deze SAMUZL; van beroep civiel ingenieur •. (Ingénieur Civll des 
Ponts et Ohaussées) is lid van de aonsell d.tAdministration_de 
l*Associa.tion d.lte "Les Combattants de la L1berté 11

; gevestigd 
3 Rue des Pyre.mides-te Parijs. Hij hee.rt in 1942 te Lyon gevange
nisstraf ondergaan wegens een .il.legale handel in zeepbonnen.
Betrokkene staat belwnd als sympathiserend met het communisme en 
houdt zich actief met politiek bezig. 
Hij heeft verzocht zijn naam blijvend te mogen veranderen van 
SAMUEL in AUBRAC; 
Hij heeft de volgende luchtreizen gemaakt: 

Pa.rijs - Praag : .5 Oetober 195.1 
.Pi,aag ... Parijs : 19 Odtobsr 1951 
Parijs • Amsterdam: 15 November 1951
Brussel � Parijs : 20 November 1951 
Parijs ... Praag : 4 Januari 1951 
Pe,aag � Parijs : 6 Januari 1951 
Parijs - Praag : l8 Januari 1951 
Praag - Parijs i 26 Januari 1951 
Praag - Parijs : 3 Maart 1951 

Dusseldorf - Brussel Ra.rijs 9 M:l.art 1951 
Z�ich � Pa.rijs 19 April 1951 

Praag - Amsterdam - Parijs : 3 Mei 1951 

-2-





vd.M/3+1 

/P.. 
;Oa (O · ) 

r.: l 9,528 

. (OEF) 00:,109528

il.to deze eroorloof Llt ij all.ll{.U cht te v sti ..., 
op · jn rief an 6 Juni 1951 Nl.:. 10952B betref e de 

• . Il.BI O e J .* • V dit D 

H. �. 25 u 1stus 1951. 

Ontv, bew: ............ -·-----·-

Rappel : .. 2.S: ""}· ,a..�Y... ....... .

Antwoord: ................. -...... .



vdM/4+1 CO. 109528 

an \ /P 
Vruu H.C. ( EE) 

r.11 109528

ijl.: gene

. ·e.
noe e ra.neen blijk n vcolvul.dig n- j· .. o ....

o. ij · reizen.
!k zou het op prijs stollen · dien U bJ.j ' r s

se'' nadere ii lichtin on ove,.. boi!on zoudt , illen in: -

nen.

p soonsge,;cve. s luiden;

6 .J ".i 195 • 

7 JUNI ; · 
":) j 

Ontv, bew: ............. 1_1
�-...... -•••••_ 

Rsppel : ........ !'-. & __ J'/. ..... .

i\ r1 :woord , ·······�·-····················· 



Ujlagen: 2 
lnderwerp:. Ontmoeting u::-vKo lTZ met 

?' transitpas$agiers. uit' Praag 
të Schiphol .. ·: . · .. 

. Hierpij doe· ik U "toek9men een ra:Pi)ort 
be treffende e_en ontmoe tipg, die H.H.l.E:WK015ITTZ geha.d 
heef.t tnE) t 2 transitpassa.giers van Franse na tionalite:i:.t 
(Praag:..Pari js) op Sch.i;phol , _  wa<3.r�ar ik kor·the) .. dahal-'' 
ve verwi js .. ·· · · ·, 

� . 'l'iell.icl:tt ten overv:.i.oed'? heb. ik tevens. · 
te Uwer inf'ormátie hieraan to�gevoegd een bijlage met'· 
1 bij mijn bureau bekend zijnde gegeve-ns' omtrent, de 
1�. V. Montan Export, verdacht van het handelen in s tra
tegische -goederen met la"lden achter het 11 IJze1:en Go!'..
:l.i jn", · en Waarvan voorno�mde LE .XOYHTZ direc.:teur is. 



• 

C01�ah.Jc.l" 1 u ............ -
UITT REKSE L 

(' 
VEIL IGEE IDS RAPPORT 

BE RICH T 

Datum van het bericht 
Rapporteur 
Van wie is het 'bericht afkomstig 
Betrouwbaarheid van het bericht 
Betrouwbaarheid van de berichtgever 
Welke actie's zijn ondernomen 
Met welke instanties· wordt samengewerkt 

Onderwerp: Onderhoud transitpassagier. 
' 

: 3 Mei 1951. 

Eigen bericht. 
. 

-

: -

: Gene. 
Gene. 

Op 3 Mei 1951 te omstreeks· 12.00 uur arriveerden met 
het c.s.A.-vliegtuig uit Praag op Schiphol in transit 
voor Parijs, de passagiers: 

./ l� AUBRAC, Raymond, geboren te Vesoul 31-7-1914, van Franse
.nationaliteit, van �roep ingenieur, wonende te Parijs, 
28 Rue Boissy d'Angl&s; in het bezit van een Frans pas
poort genummerd 131623, afgegeven te Parijs op 8-11-1949� 

' • {qV�l: _,- 2. OSVALD dit DORVAL, Jean Nicolas, geboren te Mont�· 
21-10-1904, va11.·Franse nationaliteit, va11. beroep Direc
teur de JoUfnal, wonend� te Parijs, 20 Square Jean Thibaud;
in het be.zit vat1 een Frans paspoort genummerd 11.7829,

"'-- afgegeven te Parijs: 30-8-1949. 
Na aankomst op Schiphol werd eerstgenoemde persoon 

verwelkomd door drie heren en een dame, onder wie zich# 
bevond: 

X' r H. LEWKOWITZ, Me��là:estraat 1 te Scheveningen. 
De onder 2 genoemde passagier werd door AUBRAC aan 

het gezelschap voorgesteld. Hierna begaven zij zich ge
zamenlijk naar het restaurant op de le verdieping, alwaar 
zij een onderhoud van circa 40 minuten. met elkaar hadden. 

Na het vertrek van de twee Franse passagiers, begaf 
_, LEvVKOWITZ, zich naar auto HZ-27715, welke voor Schiphol 

stond geparkee·rd en legde een stapeltje papieren in de, 
wagen, waarna hij deze afsloot en zich weer bij de rest 
van het gezelschap voegde� 

Gezien de hoeveelheid papier, een stapeltje ter dikte 
van circa 2 cm., formaat normaal schrijfmachinepapier, komt 
he.t mij niet aan..l1.emelijk voor dat deze papieren door de· 
Franse passagiers tijdens hun verblijf alhier aan hen zijm 
overhandigd, aangezien zij i.l1. het �eheel geen bagage mee
naar het restaurant hadden genomerr. Aan de andere kant is 
het wel opvallend, dat deze papieren juist na het vertrek 
van de twee Franserr,door hem in de auto werden opgeborgen, 
terwijl hij zelf en de rest van het gezelschap nog enige 
tijd op Schiphol verbliWf hielden. 

Advies rapporteur: 

,-.Typ. : 16 
. Coll.: /;,r. 

Gezien de beroepen van de beide Fransen, alsmede het 
aantal keren dat zij blijkens hun paspoort Tsjecho-Slowakije 
bezocht hebben, is door mij mijn opposite number te Le Bour-
get ingelicht. 



; 

i ' 
· · · Exemplaar nr . COI\IF1 

a'lum en uur van�/ signalering: 3 MeL195l te 12.00 uur
Samen werking met : .... 
Ondernomen acties: .. 

Naam: AU B RA C Meisjesnaam: ... 
Voornamen: ... ....... Raymond. . Man/\!mmlz 
Alias: .. .................. .......................... ................................ Nr Legit.bèw. B.Z.: 
Geboorteplaats: . .. .VesouL . . . .... .... datu�-; = 31�7�1914 
Nationaliteit thans: . ... Frans.e.... bij geb_oorte: 
Beroep: ................. ..... Ingenieur. . ............. . . 

Adres: ....... P.arijSè, .... 28. Rue.-.Boissy. d.�Angles .... . 

Soort: ... Gew.pas.poort Nr . 131625,. . geldig tot: .......................... . 
Uitgegeven te: . Pa-rijs: . op: s�iL-�949 OOOP.

c: Ned. visum nr: .... geldig tot:: ................... ........ . 
·15. te:... op:.... . ... . . .. . ...................... ,. door: 
g Andere voorkomende visa: . .z..o..z .. 

' Bijzondere aantekeningen: 

uitgegeven 

FOTÖ 

.... .••..•.....••........••••••••• ....•....... ..•..••••.••.•.....•.•.. •...•.••••••••.••.......•..•••••.•••••.. 1 •... 

Reden: Transdt. 
Reist van : . .  Praag .. via .. S.chiphol naar: Parijs; 
Verblijfsadres in Nederland: Luchthaven ... Schiphol . .  

• < 

Vervoermiddel: C.S.A •. .,,.vliegtuig .. van ... Praag; .... K.L.M�-vliegtuig Parijs� ... 

o. Naam: \Joornamen: Geb.plaats en datum:. Adres: 
,a 

.� � OSVALD ... d.it ... .DORVAL . ... J.ean ... Nicolas,. .Montrogne, 21 ... 10-19<::4 Parijs. 
Q) <îl 

cCïj 
Q) 

Q) 
b.C 
,a 
b.C 
,a 

C 
b.C 

Lengte: 
Postuur: . 
Haar: 
Bijzonc,lere kentekenen: .. 
Kleding:. 

.. Schoolopleiding: .. 
-� Vakopleiding
ö Talenkennis
� Godsdienst

Politieke richting: .. 

Ogen: ..... .. 
Oren: .. 
Neus: 

Reden van :iamoxmlsignalering en nadere bijzonderheden: 

IUB 1101-7/7/'50 

Gelaat: ... 
Mond: ... 
Gebit:. 

. z.o.z.. 



Typ. : 16 
Coll.: /.r 

Gesignaleerde visa,: 

.. 
' 

J..4-6�1950 
14-7-1950

Motief: "Commerciale !' 

14-10-'50
15-11-'50

· · 17-Hano50
24-1-1951/24�3-1951·

22-3!.1951

Overige bezochte landen: 

Duitsland.10-4-1951;-
Zwitserland 19-3-1951; 
Nederland en België. 

. 
t 

. , · 

Il " 

Il 

" 
Il 

Il 

" 

Il 

11Visite 11 
"Service 11 
terugke61' visa 

, "Commerciale 11

•

• 



'
f • 

l
atum

···
en

··· ··
u

····
u

· · ·
r
·····
v
· ··
a
· · ·
n

··· �. s·1gnaler1·ng ·.' .À. 

Exemplaar. nr . 
�. .1 .. MeLl951.te.12.QQ .'.IJVJ'.

Samen werking met : .. . ..... . ....... � . � . -
Ondernomen acties : - ..... .

Naam: ...... OSVALD .... di.t ... D.ORVAL . Meisjesnaam: ..... . 
Voornamen: .. · .... ......... ... ......... J.ean ... Nicolas� . Man/� 
Alias�. . . ...................... ...... ........... ......... .  "'Nr Legit.bew. B.Z.: 
Geboorteplaats: :Mantrogne: ., ·� datum: .21�10�1904 
Nationaliteit thans: ........ Frans.e. . bij geboorte: 
Beroep: D.irecteur .... de ..... Journaal. 
Adres : .2.0 Square .J.e.an. .... Thibaud. 

Soort: ... Gew:.paspo.ort .... Nr .117829 geldig tot: ................... .. . 
Uitgegeven te: .. .  Par.ijs: op: 30�8"'!'•49 . .  door: . 

� Ned. visum nr: geldig tot: 
·5. te:... op: ... 
g Andere voorkomende visa : 
i Bijzondere aantekeningen: 

z • .o.z •. 

Reden: Transit 

door:. 
uitgegeven 

IN 
-en 

Reist van : .. Praag .via Schiphol naar: .... Pari.j.s� .. 
Verblijfsadres in Nederland: .. . Luchthav.en .. Schiphol. 

J j 

FOTO 

UIT 
Vervoermiddel : . C.S .•. A: •. �vl1egtu.1g.va.n .Praag; K.J,:,.:M� ".':".V:lJ�gt.:µt.g Mar 

o. Naam:
.� -5 ...... AUBBAC 
(IJ <Il 

�] 
(IJ 
bL 

(IJ 
b.O 
tt1 
b.O 
tt1 

i: Lengte: 
Ë Postuur: 
� Haar: . . 
� Bijzonqere kentekene�: ... 
iïi Kleding: . .. 

Schoolopleiding: .... , ... 
. � Vakopleiding 
] Talenkennis 
� Godsdienst 

Politieke richting: .. 

IUB 1101-7/7/'50 

'voornamen: Geb.plaats en datum: Adres: 
...... Raymond . . . ..... .Vesoul ,. 31,,.7 ... 1914 . Parijs. . .. 

Ogen: ..... 
Oren: .. 
Neus: 

. ........ . 

Gelaat:. 
Mond: .... . 
Gebit: ..... . 

z . .o •. z .•... 



Typ. : 16 
Coll.: /j 

Gesigna.leell'de visa: 
Roemenië 
Ts�j .Slowakije 

Il 

·�

Il 

Overige bezochte landen: 
Zwitserland. 

21�8-1950 
21-8-1950 
21-8-1950 ·, 
19-hano· '51 
25 dubrug '51· 

... . .., "'" ' 

� transl.t .,, 
visite ( 1 maand.)

Il Il 

·-

J 

•



. , 

J' 

·�•

• 

U\lr1 c. 111:.t.::.

Bijlage XI 

Compilatie van kaarten 11N�V. MONTAN 11 als volgt: 

N.V� MONTAN EXPORT

BE�OVITZ, Bernard 
geb. 13-10-1891 Berlijn 

LEWKOWITZ� Hans Heinrich 
geb.· 9-8-1895 te Gleiwitz. 

HOLZ._, Hans· 
geb. 22-2-1887 te Berlijn 

De JONGE, Eugene Severin 
geb� 25-l.Jl-1906 te Rotterdam 

BRANDEs·, Eduard Augus tinus 
geb. 15-5-1912 te Antwerpen 

Van BUUREN, A • .r. 
Rooseveltlaan 55 te Amsterdam 

Van BDUREN, A.D •. 
LONDON S.W •. 1 

Gr.V�D� 884/50 

President-Directeur 

Directeur 

functie onbekend 

functie onbekend 

functie onbekend 

Directeur 

Selfpriming Pump and Engineer
:L'l'lg Company Ltd.Parliament 
Mans:ions, Victorias tree t. 
Commissaris� 

The CentraJ. Iron and Metal Co� Ltd. (DB'A) behoorde toe aan 
N.V.MONTAN, die op haar beurt zou toebehoren aan KLOECKER
HUMBOLDT-DEUTZ uit Keulen. Er zijn aanwijzingen, dat de ver
tegenwoordigers van Deutz vóór de oorlog betrokken waren in1
spionnage ten gunste van Duitsland� Central Commodities Incor
poration Manhattan is mogelijk een onderafdeling van ICl.oecker
Humboldt-Deutz. MONTAN EXPORT zal echter waarschijnlijk als
tussenpersoon de winstaandelen beheren.
Volgens bericht d.d. 6-11- 1 50 zou MONTAN in de aan datum van
bericht voorafgaande maanden in totaal+ 11 ton cadmium hebben
g�importeerd van de volgende ondernemingen:
L� Norske Zink Compani te Odda (Noorwegen)
2. Speed Export, Londen, 29 Mincing Lane
.2• 5 A Metallurgique Prayon, Prooz (België)
De order bij Norske Zink Compani is 18 Augustus •50 van Bergen
naar Rotterdam verscheept per ss. 11DELFINUS" en zou door van
Uden•s Transportbureau te Rotterdam zijn verscheept naar Metallim
pex te Budapest. Da. Commissie was gestèld ten name va.r1 de Zwit
serse firma A. SC HUBART & Co. te Basel, die in feite optrad alis
financier. Van het totaal van 11 ton, zijn 4 ton in Nederland
gebleven en 7 ton geëxporteerd naar Hongarije. Het is niet be
kend of laatstgenoemde hoeveelheid geheel of slechts· gedeelte
lijk van Norske Zinl{ afkomstig is� Deze firma zou hebben bedongen
dat het voor haar geleverde cadmium niet uit Nederland zou wor
den uitgevoerd.
De onder 2 en.2 genoem4e ondernemingen hadden tegen her-export
blijkbaar geen bezwaar.
Aangezien het Nederlands-Hongaars ha.'Yl.delsaccoord de overdracht
van dollars tussen beide landen niet toestaat, is de transactie

- door -
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Typ. : 16 
Coll.: /s 

- 2 -

. C01\lf Ut.1 IEEL 
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door SCHUBART gefinancierd, zodat Metallimpex in staat werd 
gesteld MONTAN via Zwitserland in dollars te betalen; 
Verkocht najaar 1950 door directeur LEWKOWITZ 1000 ton trans
formatorplaat aan een onderneming in Wenen� Deze onderneming 
verkocht de partij aan de door het Hongaarse Gouvernement ge
controleerd� onderneming Metallimpex te Bud.ape5t. De. partij 
wordt in New York geladen en volgens de Weense-, firma is MONTAN 
op de hoogte met de uiteindelijke bestennning van de plaat� 

•



Aan: KA/RA. 
Van: H.C. 

..

Bet�.: N.v. MONT.AN EXPORT. 

j.1.

In 1924 werd opgericht.de N.V. MONTAN EXPORT� Direc
teur werd de heer Berna�d BERCOVITZ, geboren te Berlijn, 

·l3 October 1890. Deze BERCOVITZ, die vroeger de Turkse
nationaliteit.bezat, woonde in Berlijn en later in Den
Haag. Hij werd tevens directeur van.de N.V. CON'I'INENTAL
C.AR HIRE COMP., desti.jds gevestigd aan de Nieuwe Park-

·- láa.li 55 te Den Haag. ,. · 
Bij deze maatschap-pij was eveneens.bétro

k

ken de heer 
Max HAffii, directeur van de N �V. SIDERON te Rotterdam. 

De continental Car Hire Comp. werd tijdens de 
Duitse bezetting onder beheer gesteld en op 10 November 
19}4 geliquideerd. . . 

· 

Voor zover bekend, is er geen nieuw� combinatie, 
die onder de naam Continental'"Car Hire Cómp. zaken doet. 

De heer BERCOVITZ·zou thans te Ontario· in Canada
wonen · (Long Brand). · · , 

· · 
Over Mozes WOLFF en Van BUREN" s�aan geen reèente 

gegevens ter.beschikking.· . ' r 

De �verige·vragen hoop ik bin,nenkort. te kunnefi 
beantwoorden. 

Mei 1951. 
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Van KB.4 

\. ;� 195r1·
Aéot /0 oo...-· 

I ' :> 5- f J , 1 

r 
Aan C.E.F.I 

;/ ,- " /.- �_.,,;_,�JJ/' 
Leo deelde miJ mede,dat na onderzoek is gebleken,dat than� 

géén N.V.Continental Car Hire Co.te den Haag bestaat. 
Deze zaak is erwwl geweest en was een onderdeel van de N.V. 

Montan Export-oprichter Bercovitz.Tijdens de oorlog kwam Car Hire 
onder beheer en werd op 10-11-43 geli�uideerd. 

Voor zover bekend is er geen nieuwe combinatie,die onder de 
naam Car Hire Co.zaken doet. 

5-5-51

#, 
� 
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ev_oor 

Ag. nr: 

OD 618 

OD 791 

107772 

Aard van het stuk: rapport 

UITTREIZSEL 

Naam: VERENIGING NEDERLAND POLEN 

Naam: MONT.AN EXPORT N.V.(Metaalha.ndel Mij.) 

Afz. : KB. Datum: 19-4-51

Op de lijst v�n Neaerl;firma's, die h.àftdel drijven op Polen en die de Vere
niging aederl.Polen financieel àteunen, komt o.a.voor: 

B.V.MONTAN of MONTAAN •

• 

Uitgetr. door: C .W. 

Datum: 

Op aanwijzing van: B .III 
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UITTREKSEL 

Uit OD 1411 Naam: HANDELSINFOilli/lATIES 

Voor OD 791 Naam: MONTAN EXPORT :NV. 

Ag. nr: 107468 Afz. : KA-RA Datum: 10-4-51 

Aard van het stuk : OOST-West Handel in Strategische Materialen. 

De N.V. MONTAAN MEI'AALHA.NDEL wordt genoemd i.v.m. de Oost

West handel in strategiscè.e materialen. Heeft reeds 15 jaar zaken

relatie met de firma SCHUBARTH & Co., A. te Bazel • 

Uitgetr. door : JB • 

Datum: 23-10-51 

Op aanwijzing van : 
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Aan: K.B. IV 
Van: CEF 

No.: 103036 

Betr.: N.V. Continental Car Hire Co. 

co 103036 

Ik 111oge U verzoeken bij Uw rela.t� e "Leo 1
' te willen 

�nfo!'"leren naar-hetgeen he� bekend �s over de N.V. Cont�nental 
Car H,re Co., N-ïcuwe Parklaan 75 te Den Haag. Is deze zaak ei
gende van de ;,�on+,an Export n. V. ? 

10 MRT 1951 
27 Februar-i 19.51 

- CEF
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RAPPORT ;--IE_(.) . i , �-12 FEIL 19Si° ·1
Van: KARA �c. i \ V

'-

Aan: Hoofd C 
�

U)AT:'-� l y ArF\/.
/. 

-

Nr.: E.1010 'PAR: : - \!U t?J �J�
ONDERWERP: MONTAN EXPORT N. • ..._,_ 

��-t '"". �.:/

f-, +• 1. Sardine is hogelijk geinteresseerd in iedere recente inl�ing,
1 die wij bezitten, inzake de N.V.Montan Export N.V., Mozes WOLF en 

-t- 1 van BUUREN. 

• 

2. Tevens interesseert hun recente informatie betreffende Johannes
..- Christiaan GROOTENHUIS, woonachtig Badhuisweg 137 te Den Haag, 

vooral met betrekking tot diens eventuele verbindingen met MONTAN
of Mozes WOLF. 

3. Is het óns verder mogelijk Sardine in te lichten of de firma
-t N.V.CONTINENTAL CAR HIRE Co. Nieuwe Parklaan 75 je Den Haag, in

het bezit is van, of gecontroleerd wordt door de MONTAN groep? 

12.2.1951



No. Gr.V.D. 884/50 Conf. 

Onderwerp: N.V. Montanexport. r 

Aan: B.V.D •. 

Typ: 18. 
Coll.:�

. ,!jl\ .� . (�' 

V 1/f11, 
. ./1,,..,

.) 
,) 

.f Ài \ . \)l 
Te Uwer informatie moge ik U berichten &t 

m:t..J �an officiele Engelse zijde het· navolgende 
wordt mec1egeû.eeld betreffende N.V. Montanexport: 

.,. 

11 The f'ollowing inform;3tion bas been 
"received concerning Montanexpol:t N.V. 
11 l.000 tons .. _of trans.fermer _plate at
"512 dollars per ton have recently been 
"sold to the Hungar:1,an Governm6nt-control-
11led M.etalimp:ix_ of fuda pest by a firm 
"in Vienna. 
11 The Vienne se f'inn obtaine d the 
"trat]sformer plates thl'.Ough Diréc.tor 
"IEVKOVITZ of Montanexport ó:f the Hague. 
"The plate is to be loaded in New York-�,J. 
"and Montanexpor,t is said b;V.- the Vienn1:1se 
"finn to be well' áware of,-its destination". 
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r/f.J tJ f;j J
AAN : A.C.D. P.A. 

1. f' 

VAN: B IX No. 679 / 1950 
Bestemd voor: Hoofd C (t.b.v. g 12) 
No. /e/' 

t2 S Sf'- 950· , / 
..... 

. 

ACDI t:1�-;-;-

Bericht op schrijven no. 80818 , d.d. 18 Juli 1950 

Hierbij heb ik de eer U te doen toe
komen een rapport in duplQ betreffende� 

:iian@..ix::i::]d.� 

Montan - Export,naar de inhoud waarvan ik U kort
heidshalve moge verwijzen. 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse. voor Q...-2_ 

25 September t 19 50 
B IX. 



' 

Aan: H.c. (t.b.v. c.12) 

Van: B.IX. 

Betreffende: Montan-Export. 

Montan-Export, Nieuwe Pa!ks�raat 55 te 's-Gravenhage. 
Opgericht in 1923. 
In 1940 overgeplaatst naar Willemstad (cur.) door de oor
logsomstandigheden. 
Dochter Maatschappijen: 
Ned. Anodising Mij., Noorderbeè'Itdwarsstraat 9-13 
en 
N.V. Ned. Pompen Mij. te Willemstad. Deze laatste was aan
�ankelijk gevestigd in Nederland. 

Het Hoofdkantoor is gevestigd te 's-Gravenhage. 
Filialen te Londen en New York. 

De firma vertegenwoordigt vele buitenlandse huizen. 

van enige band tussen Montan-Export en het Duitse Montan
konzern is bij onze relatie niets bekend. Men meende met 
zekerheid te kunnen zeggen dat er geen relatie bestaat. 

's-Gravenhage, 20 September 1950. 

24.
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Aan : HC t.b.v. C 5 

Van: B IX 

,HlfT 0.K. 

1'(01 ., :. 
DAT: :?I,� IJl) 

PAR: 

Een relatie deelde mij betreffende de Montan 
Export (Metaal Handel Mij) N.V., gevestigd te 
's-Gravenhage, Nieuwe Parklaan 55, het volgende 
mede: 

Genoemde N.v. werd opgericht blijkens 
de Ned.Staatscourant van 27-3-'24 en heeft ten 
·doel de handel in ijzer, staal, ertsen, machines
en apparaten. Haar maatschappelijk kapitaal be
draagt fl. 500.000.--, waarvan geplaatst en gestort
fl. 100.000.--. De statutaire zetel bevindt zich
te Willemstad, doch het kantoor is ondergebracht
aan opgemeld adres.

Directeur zijn: 
Heinrich Lewkowitz, geboren te Gleiwitz 9-8-'95, 

wonende Nieuwe Parklaan 32 te 's-Gravenb.age. 
Hans Holz, geboren te Berlijn 22-2- 1 87, wonende 

Nieuwe Parklaan 75 te 's-Gravenb.age. 

Adjunct-directeur zijn: 
Gregorius Adrianus Koch, geboren te Rotterdam 
1-10-'02, wonende Schieweg 96b, Rotterdam
Eugene severin de Jonge, geboren te Rotterdam,
25-11- 1 06, wonende Pellenaarstraat 19, Den Haag.

President-commissaris is: 
B.Bercowitz te Long-Brand (Ont.) Canada, terwijl
verder commissaris zijn:
Mr. A.D.van Buuren te Londen
J.c.Grootenhuis te 1 s-Gravenhage
A.J.van Opheusden te Rye N.Y. (U.s.A.) en
Jhr. n.G.de Graeff te •s-Gravenhage.

De vennootschap hield zich aanvanke
lijk bezig met de handel op Duitsland en lange 
tijd was directeur de heer Bercowitz voornoemd, 
die vroeger te 's-Gravenb.age woonde. De verkregen 
resultaten waren echter niet zo gunstig, zodat de 
N.v. stilgelegd werd. Omstreeks 1932 nam men de
zaken weer ter hand en ging toen handel drijven
ijzer en staal met Engeland en Hongarije.
Commissaris waren indertijd:
J.H.Skelton te Londen,
Geza Goffin te Budapest en
James L.Milne te Londen.

Er werd veel activiteit ontwikkeld en 
men deed grote transacties. Men had daarnaast 
enige dochterondernemingen, te weten de N.V. Neder
landse pompen Mij. en de Nederlandse Anodising 
Mij. De laatste jaren voor het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog werden grote winsten gemaakt. 

Bij het uitbreken van de oorlog zijn 
Bercowitz en van Buuren naar Engeland vertrokken 

-1-
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en traden dientengevolge als directeur uit. De 
N.v._zelf werd tijdens de bezetting onrerbewind
voering gesteld en trad op 3-12-'43 in liquidatie.
Na de bevrijding vond rechtsherstel plaats en 
kwam Mr. Brandes als gemachtigde van de directie
naar Holland. Hij maakte de liquidatie ongedaan
en de N.V. ging weer werken. Het bestuur wordt
sedertdien gevormd zoals in het begin vermeld.
Er wordt wederom flinke activiteit aan de dag ge
legd en de N.v. Montan Export beschikt over prima
relaties.

Gehandeld wordt o.a. in walserijpro
ducten, ijzer, staal, ruwijzer, ferrolegeringen, 
non-ferrometalen, ertsen en machines, o.m. voor 
de textielindustrie. Bijkantoren bestaan te 
Londen en New York. De verkregen resultaten zijn 
zeer bevredigend. 

Daarnaast is men ook thans nog nauw 
geinteresseerd bij de N.V.Nederlandse Anodising 
Mij., gevestigd aan de Noorderbeekdwarsstraat 
9-13 te •s-Gravenhage, welke N.v. werd opgericht
blijkens publicatie in de Nederlandse staatscou
rant van 30-5-'38 en ten doel heeft het bewerken
en vt:redelen van lichte metalen. Deze N.v. werkt
met een maatschappelijk kapitaal van fl. 250.000.
waarvan geplaatst en gestort fl. 75.000.--.
Directeur zijn:
Arno Epstein, ten Hovestraat 50 te 's-Gravenhage
Eduard Eckhardt Theodoor Diederix, wonende
aan de 's-Gravezandeweg 88 te Wassenaar.
Commissaris zijn: Mr. A.n.van Buuren en H.Lewko
witz voornoemd.

Ook heeft men nog belangen bij de 
}Nederlandse Pompen Mij., waarvan het kantoor 

begin 1947 verplaatst werd naar Willemstad 
(Curaçao) Madorostraat 1. 

· 

voorts is Mr. van Buuren nog commis
saris der N.v. Internationaal Technische en 
Chemische Handel Mij., Kneuterdijk 2a te •s-Gra
venhage. Deze N.v. werd opgericht op 16-4-'34 
en heeft ten doel het fabriceren en exporteren 
van chemische en technische producten, alsmede 
machinerieen. Haar maatschappelijk kapitaal be
draagt fl. to.ooo.--, geheel geplaatst en ge
stort. Directeur van deze N.v. is/Jan wackie 
Eysten, pauwenlaan 98 te 's-Gravenhage, terwijl 
commissaris is Mr. van Buuren voornoemd, J •. 3. 
Grootenhuis te I s-Gravenhage, .B.Bercowi tz Canada, 
Prof. L.Troost te Wageningen en Jhr.n.c.de Graeff 
te 's-Gravenhage. 

· Op 1 -3-'49 werd voorts nog gevestigd
de Roto Finish Mij. voor de Benelux N.V. i.o., 

-2-
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waarvan voorlopig firmanten ziJn de heren 
Lewkowitz en Kurt Richard Thalberg van Schweike 
witsch te Zürich. Deze N.v. zal een kapitaal 
krijgen van fl. 300.000.--, waarvan fl.100.000.-
geplaatst en gestort. De Montan Export neemt in 
deze N.v. deel voor fl. 60.000.-- en de "Kay 
Zürich A.G. 11 te Zürich voor fl.40.000.--. Ook deze 
N.v. houdt kantoor in de Nieuwe Parklaan 55 te 
's-Gravenhage. 

De beoordeling van de Montan Export en
de daarbij betrokken personen luidt gunstig. De 
liquide middelen zijn gezond en verplichtingen 
worden correct nagekomen. Bankrelatie wordt on
derhouden met de Nederlandse Handel Mij. N.v. 

te 's-Gravenhage. 
inf. van September 1949 

's-Gravenhage, 
1

1 Augustus 1950.

25l 
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/ .Aan 

Van 
HC t.b.v. C 5 

B IX 

IJ 

Een relatie deelde miJ betreffehde de N.V. 
1 Montaan Metaalhandel, gevestigd te Amsterdam, 
Paulus_Potterstraat 7, het volgende mede. 

Op 6.-2-' 20 werd te Amsterdam opgericht 
de N.V. Nijkerk's Metaalhandel, welke op 27-3-'23 
werd omgezet in de N.V. Montaan Metaalhanael, 
het laatst kantoor houdende aan de Keizersgracht 
564. Doel was, handel in goederen van alle soor
ten, meer speciaal in metalen. De Montaan was
meer een Holding.Mij. en was te beschouwen als
een onderdeel der Metallbank Metallurgische Ge
sellschaft te Frankfurt am Main.

In verband met de aanwezigheid van 
vijandelijk kapitaal, kwam de Montaan na de be
vrijding onder beheer van Jhr. J.P.Beelaerts ven

Blokland, de U reeds bekende man van de Vereniging 
v.d. Nederlànds-Zwitserse Handel, en Mr. G.H.A.
Grosheide, terwijl als hun gevolmachtigde optrad
J.A.M.Loogman te Amsterdam, die jaren procuratie
houder bij de N.V. was geweest.

Op 1-3-'48 werd een geheel nieuwe N.V. 
Montaan Metaalhandel opgericht, welke gevestigd 
is aan opgemeld adres. Dael is, de handel, ver
vaardiging, bewerken en doen bewerken van roeren
de goederen, speciaal metalen, ertsen, chemicalien, 
machines en apparaten, meer speciaal voor de 
voortzetting der zaken van de oude N.V. Montaan 
Metaalhandel. 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 
f. 1.000.000.--, waarvan geplaatst en gestort
f. 710.000.--. Oprichters van deze N.V. waren
de Kon. Zwavelzuur Ketjen te Amsterdam; N.V.

Billiton Mij. te Den Haag ; Nederlandse Bank voor
Zuid-Afrika; B.C.W.Koers ; W.Bohn; Vivian Younger
& Bond Ltd. te Londen en Dr.Ir. H.H.Lickfett te
Stockholm.

De drie eerste oprichters namen ieder 
deel voor f. 150.000.--, Koers en Bohn respectie
velijk voor f. 60.000.-- en f. 40.000.-- en de 
twee laatste oprichters voor respectievelijk 
f. 100.000.-- en f. 60.000.--.

Tot directeur werden benoemd B.W.C.Koers 
voornoemd, geboren 13-6-1900 te Amsterdam, wonen
de Beethovenstraat 9a Amsterdam, en W.Bohn geb. te 
Swakopmund (Zuid Afrika), 20-2-1911, wonenne 
Churchilllaan 29 te Amsterdam. In November van

het vorige jaar stonden beiden terecht voor ae 
Econ. Politie:techter te Amsterdam wegens een aan
tal deviezenovertredingen met betaalmiddelen uit 
Zwitserland, Belgie, Frankrijk en Amerika. 
Bohn had als directeur der Montaan bij internatio
nale overschrijvingen frauduleus over meer dan 
zw.Frs. 300.000.--·en bijna 200.000 dollar ge
disponeerd. Bovendien had hij in het buitenland 
grote schulden gemaakt. 

-1-
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Hij kocht voor de N.V. ertsen in tegen een lagere 
prijs dan hij aan de Ned.Ba.nk opgaf en liet het 
surplus op geheime buitenlandse rekeningen boeken. 

Tenslotte richtte hij met de op deze 
wijze verkregen fondsen in het vorstendom. tichten
stein de Minora Trust op, een bedrijf in staal 
en chemische producten. 

Koers was aan een en ander minder 
schuldig, daar hij in het bedrijf niet zo op de 
voorgrond trad. Beiden traden als directeur uit 
en thans fungeert als zodanig Mr.Gerardus Adrianus 
van Haeften, geboren te 's-Gravenhage op 10-8-'03 
en wonende aan de Cliostraat 24 te Amsterdam. 
Hij was voorheen als procuratiehouder werkzaam 
bij de N.V. v/h Ketjen & Co. 
Commissarissen zijn: 
Dirk de Jong, geboren te Amsterdam, 25-9-1896, 
wonende Laan van Poot 33 , Wassenaar. 
Erich Arno Emil Schicht, geboren te Wenen 20-2-190q 
wonenae �ohengrinstraat 33 te 's-Gravenhage. 
Johannes Keuning, geboren te Hengelo op 19-10-'08, 
wonende Reinier Vinkeleskade 67 te Amsterdam. 
A.Ellinger te Cranford (Engeland), en
Mr. A.J.Steendijk, Richard Wagnerstraat 40 te
.Amsterdam. 
Procuratiehouder is de reeds eerder genoemde 
Jaconus .Alphonsus Marie Loogman, geboren 9-11-1900, 
wonende Surinameplein 20 te Amsterdam. 

De zaak in kwestie is er een van be
hoorlijke omvang. De verwachting bestaat, dat de 
N.V. een belangrijke plaats gaat innemen in de
wereldhandel in metalen. De gang van zaken .is alles
zins bevredigend. De leden der directie staan gun
stig bekend. Het beheer is deugdelijk. De financiele
positie is gezond en het naleven van verplichtingen
vindt regelmatig plaats. Bankrelaties worden onder
houden met de Nederlandse Bank voor Zuid-Afrika,
gevestigd aan de Keizersgracht te Amsterdam.
Gegevens van Juli 1950. 
Verstr. inf. 
12-8-'48 N.V. Ned. Kabelfabriek te Delft
18-8-'47 J.Sluyter, Lage Duin en Daalseweg 7,

Bloemendaal 
22-7-'50 The British Traders Association, Birming

ham 
1-8-'50
12-8-·1 48
3-12-'48
5-10-'48
12-8-'48

21-9-'49
24-11-'49

16-8-' 48

t 0-12-' 49
-113-7-' 50 

Exportforeningens, Stockholm 
H.Oyens & Zonen N.V., Amsterdam
N.V. Montan Export, Den Haag
Wed.P.Smits & Zn, Lauwerecht, Utrecht
N.V. Was-Import-Export, Geestbrugkade 30,

Rijswijk 
Kopmansbyran Goteborg A.B. te Goteborg 
Centrale der Vereinigten Auskunfteien 

Burger te Aken (Dld.) 
Société .Anonyme pour le Commerce Extérieur 

te Zürich ( Zw.) 
Polish Legation, Alexanderstraat,Den Haag 
Z-Holl.Pletterijen v/h D.A.Hambu:gger te

Delft 
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Aan : HC t.b.v. C 5 

Van : B IX 

·�-,, .• ��l
ACD/ '/QU

HIET O.K. 

ACD/ '-/ C

OAT: '-'(,;' fa?

PAR: 

� 
en relatie deelde mij betreffende de N.v. Handel 

Mij. Montan, gevestigd te 's-Gravenhage, 2e 
Lulofdwarsstraat 6, het volgende mede: 

Deze N.V. staat vermeld in de Ned. 
staatscourant van 19-8-'20. Zij heeft ten doel de 
handel in ijzer, staal, grint, zand enz. Haar 
maatschappelijk kapitaal bedraagt fl.8.000.000.-
geheel geplaatst en gestort. 

Als directeur fungeert Petrus Adrianus 
Ignatius steens, geboren te Delft 22-1-'99, wonende 
aan de Prinses Mariannelaan 1'99 te Voorburg. 

President en gedelegeerd commissaris is 
Ir. A.L.H.Roebroek, wonende te Zoetermeer. Adviseren 
commissaris is Mr. F.P.J.Perquin te Wassenaar. 
Commissaris zijn A.M.Kusters en Mr. L.de Blécourt, 
beiden wonende. te 's-Gravenhage. 

Procuratiehouder met de titel van 
adjunct-directeur is Abraham Willem de Roo, geboren 
te Rotterdam, 20-8-'90, wonende Overburgkade 113 
te Voorburg. Sinds 28-7-'45 fungeren als bestuurder, 
aangesteld door het N.B.I., Petrus Joannes Broeck
hoven, inspecteur van de Rijksbelastingen, wonende 
Ieplaan 79 te •s-Gravenhage en Mr. Rein Valencijn 
Bakker, advocaat en procureur, kantoor houdende aan 
de Nassaulaan 4 te 's-Gravenhage. 

De beoordeling van voornoemde personen 
is gunstig. 

De vennootschap was aanvankelijk geves
tigd te Rotterdam, waar thans aan de Lijsterbeslaan 
21 nog een filiaal is gevestigd. Zij houdt zich 
bezig met de handel in ijzer, staal, grint en zand. 
Zij behoorde destijds tot het concern van de 
Klöckner Werke te Duisburg (Dld.), van welke onder
neming zij sinds 1929 wel iets losser kwam te staan, 
maar toch steeds een belangengemeenschap bleef. 

De vennootschap kreeg destijds de ver
tegenwoordiging van de Gedags Marien Werke te 
Osnabrück. Er werd veel activiteit ontwikkeld en er 
werden betekenende omzetten gemaakt. Filialen kwamen 
tot stand te Eindhoven, Breda en Heerlen, welke 
echter in 1941 werden opgeheven. Daarnaast was men 
nauw geinteresseerd bij de N.V. Het Haagse Veem, een 
dochteronderneming te •s-Gravenhage, terwijl zij ook 
betrokken was bij de N.V. Handel Mij Klöckner staal 
te 1 s-Gravenhage. Ook over deze beide N.v. 1 s fungeren
de heren Broekhoven en Bakker als bestuurders. 

Tijdens de laatste periode van de oorlog 
lag het bedrijf stil, doch na de bevrijding is men 
weer aan het werk gegaan en de huidige gang van 
zaken is weer gunstig 
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De aanwezige bedrijfsmiddelen waren steeds vol
doende en zijn dit ook thans nog. Betalingen gaan
op tijd. 

Er heeft destijds in de dagbladen een
artikeltje gestaan waarin het volgende vermeld 
stond. 

"Bij een metaalhandel te 's-Gravenhage 
heeft de centrale Vermogensopsporingsdienst een 
vijandelijk vermogen van ruim fl. 4.000.000.-- in 
beslag genomen. Voor dit geld plaatsten de Duitsers
omstreeks 1944 een order bij de N.v., welke met de 
bezetter heeft gecollaboreerd". 

Of men later nog verder op deze zaak
ingegaan is, kon relatie niet zeggen. 
Gegeyen van April 1950. 

•s-Gravenhage, 1
) 

Augustus

25.1, 

1950. 
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VAN: B IX No. 648 / 1950 

Bestemd voor: C 5 

No·, 
Bericht op schrijven no. 80818 , d.d. 7 Juli 1950. 

Hierbij heb ik de ee� U te doen toe
komen een rapport in duplQ betreffende: 

:im(�� 

1 r�ontan Export (T.Ietaal Handel 1:1ij) N.V. ,gevestigd te 's-Graven
hage ,Nieuwe Parklaan 55, 

2 N. V .Handel Mij .:Eontan ,gevestigd te 's-Gravenhage, 2e 
straat 6, 

3 N. V .Montaan Metaalhandel ,gevestigd te Amsterdam,Paulus Potter
straat 7. 

N,B; Mogelijk nog van 
interesse voor 

15 Augustus 
' 1 

, 19 50. 
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Ref.: Uw brief No. 8�34�CR/179 
van 19 Juli 19 O 

's-Gravenhage, 27 Juli 1950 

,I�� 3 N.B.� 1 
ACD/q" l.Î L \ 
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Hierbij doe ik U het origineel van de beschou
wing "das Problem der Konzernentflechtung in der 
deutschen Montanindustrie 11 �Ö�omen, daar dit door 
mij niet verder benodigd is • 
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Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
1 s - G r a v e n h a g e , 
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.!as Problem..' dèr Konzernentfle·chtung in der deu tsohen lvontanin"".' 
�ie hat in jûiigsiê r Zeff""zu einerTeD.ffà:ft-enDiskuSslon fU:r d ' · U.'Yld w:id. er die . En tfle chtung gefti.hrt o J)i e ·.[1.;u�lö su.ng der v,e stdeu t- -
schen ]ûontänkonzerne gerît bekari.:ntlich auf die. Bestimmungen de� 
:Potsdamer .Kolll.IlIIJ..niqués v..nd .de� weite-ren aüf das· J)ebl.r-t·ellisie-rungs-

. gesetz zu:rüoko Im .August 1946 wu.rde rulte:r c;leiollzei J.;iger Toschlag- , , 
nab.me des t;esa:mten Vermögens q.er Eisen und Stahlinàustrie in dêr . · 
bri · sohen zone die Worth German Iron and Steel Contr ol mi t dem ·· 
Si tz in. Düsse ld or±' g egrüp.det o -Tu.rz de :ia u:f. Jr.om es 'z1:t.r Angli ede- .
:Yu.ng. einer in diesem l\,..,_fti·ag arèeitenden Treuhandverwaliïung. Die. 
Entfleohtu.11.g,saktion bègann·im �ebmar 1947, und s ie ist in,der 
eisen- und stalüerzengenden Indus 'trie zu et� 75J� d�chge::ührt •. 
lfahe.zu 20. ':7erke sind von i}:1..ren Konzernb:i,ndv..ng�n gelöst .wor deno. _ ., 
.è.s wurd.en Ii:iniatu.r;,;:esellschaften mit einem J.J-:tienkapital vo� 
:t1,,i lOOoOOO.-- ge grimdet, die bestimrnte - erksanlagen der :C:onzerne 
zun&\ohst pàohtweis,e betreiben. · - ·: . · _ - . 
Ifö.1� liegt· nv..n ein Be::dcht eines l1e:rv oi-ragende:ri Saol:1..kenners der 
...,isenindas trie d.e2 '11!'estenf! ·vor, au s dem iq'h Ihnen die f olgenden 
Gedanken ve.rmitteln möchte. vorweg aber darf mch darauf aufmerk....,... 
sam rnaohen, de.ss in der Pe:i::son des Lei ters a.·er genannten Treu
handgesellsohaft, des Direktors Din!relbaoh, ein 1:Snn bestellt 
worden ist, dex als beste� Kenner der .J5i sen- U;,�d Stahliridustri.e 
des Westens gi·lt o Fe:i;ner ist darauf hinzuweisen, dass die v..µt.e:r,·
seine:r eitung arbéi �nde T:reuha.Rdvervmltung an·)lt- stimmte Wei
su.n&3n der Besatzungsmacht gebunden i�t. Dïes ist natürlioh ein 
UmsiB..nd, der · bei. de:r. zum Teil .sehr schar fen, K:ri tik .an d en Dvx ch
fü.brungsmassnabmen der Treuha.ndve:rwaltung zu be1ti.cltsio.htigen
isto 

. - . 

lifu.n zu ·dem e rwähnten �erich t· aus der Feder meines Korresponden
ten, der ein�ngs da:rauf hinweist, dass. die :[ç)mB rneniïflechtung:. 
sowohl eine poli tisohe. als auch eine ·wirtsohaf·tliohe Sei te hat. 
i;enn schon bei Ank:ündi3Ung der Entfleohtungsmassnahmen im De- · .. 
zember 1946, mannigfache Kritiken und ernsthafte :Bedenken hörba.r 
:v<rurd�n 1 so vor _alJ.em à. eshalb" weil. die Vo:rbere i tungszei t für eine
derarti� g:rundlegende und weit:re�iohende .Aktion zu gering.er
schieno. ]?ie. Schulden der Vergangen-heit, -so heisst és in d ém.Be 
·riah t wei ter, blieben bei den<Kome rnen, _w_oge� n· man ihnen ih...re
wio htigsten .Akti vpostr-m ,.. ni::i.mJic� ihre Vor..räte an B.ohstOffen,
Halb:fe:rtigfabrikaten, }!·ertigé1·zeugnissen tisw· .. nahm und ihnen
dafür . di.'.:,lic h :Papie:rmark unter Zu.grundelegu:ng :aeis t we.ri.ig
günstiger Tari,erte aushtndigteo Pacht- ader .Iifu tzun{:;sgebüh:ten · für·· 
die betr iè'benen ·.verksanl(à.gen sinà. von den �.ieu.en Ge se il schaften
bisher .nipht gezanlt worde;n, da ,trotz langwieriger Verhandlungen _
eine Einigu.ng ·i.J.ber die Pachtsä tze nioht er ziel t werden konnte·0 :.:..:. 

A.13..es die.s hat den fina�iel.l�:ri Status ,der Kon.ze rn� geschwächt;;"·
nis F:i;age der ktï.nf·:figen Besïtzve :rhäl tniss.e :i.,st· völlig off en ge-.
blieben , mît a:e.r,·Einsch:rärih.-u.ng, dass..-von b: itis on.er Semt.e vvie-· 
de:rholt e:rlrlärt wo rden ist, dass nà.c_h e;i.ner e:twaiger.1; Aufhebung 
der Bes chl::;' gnahme eine Rüokgabe der "';erke an die frühere n" Be-
si tz.er nicht vor r;enommen würde·,. . 
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· In êlie seJD. ··ZUS ·ammenhan.g. wa.rde ·sowohl von den Parte.i.e.n: _als a Û.Oh 
von a.�m 'Parlatn..enten und Gewerksahaften diè Sozialisieru.ngsf:raéJ! 
in der e.isensc�aff.enden Dld� trié mal:lr. cil.,er _.eiilger' doktri::p.är 
im.d teçeramentvoll e:rörtert'. !nzwisohe.n· fst es all_erdings um 
· dié-se �.ge ·rtm.igex g,wor_den, weil an. èl?,,e� :nu.r.ob:f-ürttung a:és . _ 
lv!a.:rsball--Pl"anes Ervtar :tungen für eim. Unte.rstütz:tllig der Eisen-.. 
una 'Stahlinàilatrie geknii;p� we:ra.en·;,, ·me fiir eine · Sózialis!ie rang 

· .ein1ire1lendá Pa:rte ren· sowie d-'1.e' Gewerlts-ono.:f'-teu. soheine�, si<'.h zu 
der Erbnntnis dtt:t.ob.géla"Ü:n'.� n ·m1 bab'en, :d.&JiJs'. im Augen1?1±<ik eine 
zó. staxke FL�:raus at�ilng ode.r gar. éin -la dingtlllgsloses: e..ge.b:ren · 
na.oh Soziàl'.is).ertmg die finan�iell•?l Stüt.zungspläne 1d_er :USA � 

• . · Fmge stellen kömlten· •. : '; . · . . . " . . . 
· 

t , I t 

· J>ié sieh .ge�n:·.die ·mn:�ileoh�g· rioh.te�e KrJ:tik i� Yereo1iie!ener 
.A.rtë· Vçx· àll"em gew.innt:. � .:Beh�11ptu.ng m:rnellmend an. :Bod.en;·.: dass die 

: Gi6.ndu.l;îg. viele:r Ei-nm lg�sel:J.scp.a:ften .im. EI).�f'cfekt ®Gh w:rea:er in 
das· Zusta.nd kommen :eine.a Grosskonzerns èirttilfmden. wtirde, EQ.;s 'dessen 
. or1äûf·e-r. :b8l9 :t:ts ·-o-:t-fen -die 'jetzige 'J!rau.J:mtrdven.al�ng .o,m iolmet. 
Wir • zu:r" Zeit liegt __ n' __ �e nge, so

1. 
:da,�� alle, entfi(!Ohte�en_ ·Werm 

fJ"tárke -paxsone11e una f 1.na_nz.ielil::� :stnd.fü:igen iixfr !f:reti.handverwaltmig
haben,.'unü. cmsa sie seJ.bBt ,nio.h-,t; e.rmäoht-igt s1na, Ent13che.idu.n�.n 
ir�.mvvelober · · a.eutung ·zu t:reff--en�- •1n -we1-terex :pnnkt ·à.er Kritik · 

__ iet die J'i1'.18ll.Ziera.ngs1 :u.rid' Snb'Venti9l'liertmgafi'�ge··. Sämtlfolie :Eisen
und Sta.hlwerké '�rbeite.n- mit erha,b11.amm,De:fi�it und 'l:ienöt'J.;gë:n 
monatliohe Zus-eliüssé· vo.n n.i-olit unbeiräohtliahe:r Hb�.- S.i:e werde:n 
1m. we-sen ,Iiohen sas èi&r, ionerrmuptmasé-, · lil:so :ac.. s ,Steu�rgelde� be ... 
ze.hl t· Ziusät4i:�he· Jr.red.�'!9 �hren_ zmn· �ei.1:_�'è Bankel'J.� t\Qeh 
soheint deren Kredi.-�beJ:".eits�:ft ne11e.rq.ings von. ge-wissen Bedenken 

. ,behe:r:rscht .zu w-e:rden
1 w-eil: dié Siohe:rh 'itf;tfmge sohwie _ig iat • .Die 

:D.ei'1$i twirt sch��. sol1 e!11 "Ende ·,'fi:1,_a'.en t wem dtë s�i; l.ingere.r Ze'î:t 
. ' schon � :p1ant• :and .b1shce-r v.om 'lllb.ert:en. Konirol-3..:r,tat nooh nicht f§!-

- .nehmigte Prei.s�hölmiîg,,W:ixlcli-o�i � win_;;• ·ll:l'e7d�gè ist di'6' .spanne
zw:tseh@ -sel'bStkos-ten una VerJmu:tspreîs.en b.ei a.lle.n. weran noeh. immer· 
sèhr -ezb.eb1io-h ti.nd .ángesiohts der nnt�soh.i�äl'ioJ:::tan Pro&uktlonsvor ... 
au_seet�n auo.h höohst îUlle�itJ.idl{� 'Vo.n '.der ·Préisselte .alle� 
isu de-ehalb die. Wiede:r'h rstèllung-·.ënar:·�talai.lf'.tit Jil.ilnt zet er
.wartèn, és s:ei. a.enn, oaés e1ne PreiisfB."h5.hung· yon ·200. �-,r 300� ·e1n
tr ten würd •. 'Ei:i:111 ;3enku.l1g d.•x •. elbst-kos.1;&.n· ll11iss · dttroh · rat"io.nel1ere. 

' .. .A.u.snn:tzu.n'g. U' �r�hSa.nJ.agen, ·aê:roh d,én.Wieq.�:re:ipsats 'V011. hoch.wer� 
tirgen_ slandserzén, ·«uroh, l!éhrl.e1stiing dar ,è�sohàtiîèn tn1d dm' oh 
:Wi edérherstell1.1ng de-r � t-e-ohilïschen ilila.g.en 'ér:1'.'e:icfu..t we:r de.n·� 

' 1 ._ 1 • , ,' 1' "\ 
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�n tr..iti•:r, s-eh� wesentJ,i�h&:r'· Pll.nkt ��r :K:19iti�· itrt:, a�s· �oh die 
,.Bn.tf'.le�g wirii.saha:t',lioh u.nd teàhnim$ O:I;g1:?.ni·sèh gewatihsene fJe.... 

•. bil'cle zenissen w.zti:ari. �eS'e, Tatsache $'1;-elit :im Gege.nsatz- zu. · den 
... · Zu�ic1:t;trm.gen, d r .  T�e�in:rwal-t;urig,·· .ci'ie. imme:r ,wiea-êr. erkiitrt hat, 
/. daas ke+n�·. �retuJ.uµg (!rg&niil�· züsammen&fh-öl"ender. _ erksteil.e_ etiol8:J:ri

. so
l
l.� In .4;er: ;Tst. sin,d -aper e,olohe ,Zç-re;J:t!U:tu�ge� ·-�xf ol-gt': Si,e �tl'.il en . ih:re :Betä'tiggng .in �-schieden.en Pro'teS't.en • !l,ioh,.t nur aus �hranden 

. Ind1,1S :tr_iekre,is,en � ,so_r+«er1N1 uoh ·1:on $eïten.. ,à:er. :Sële gs� ;tèn nm der
· Gewerks,,.cllä:f�n·. ;UQ_s gl l t · :· b-�i s pte _lswetse i'ür den ]'all a.e:r ;:Rulir riah+ . 

,A:.·G.; 1 die .it:i ineh-re�e lt;l inè:re Te-r�e' .. �_ f gegli-eder;t tyU.1fd-e. ·!>as nat die 
Unwirtsob.aftlicbkifi-t der be1r effenen. Uirte:riï-ehman au:r--oh u.nve::ifüältni� 

·;mäsaig. hohe V�i&�ltunE;sJioirte:n n��h · gêst!i�gert,· ganz àbgesehen daYO_n
dass :eJ.ue d.e:ra:r't;ig kl.e.il;i.e 'Zerstfiokelung &l'. ï;Sss�:rer We:r1tseinhei1ie� 
du;:r.-� n��pt aen j;�1c:(rdern!sse1r des 3)9��1.1.is'i,er-gngsgesetJ?ies ent 

·-sprioht,. da� e.iJl Opt� VOll l0:.000 �e1eg��hat�mtttp.:iedarn mlässt� 
Dàs �ol'.!,m:olcsal. dè� .''de!!- :t>b..tim gen Mont-s.nkonze:rnen &ngehörend:en �..zbe ... 
si-tz-e�,> i'�rrte.r. d-e.x wei't:arver8l."bei"tanden. Jletriebe sovvie des Harde 1st 

1 • • ... . • \ • .,._.. 
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îst .. ;u:tfgevµ.e�r :and hat..,_ -eèenf,11;s zu sq:r�n.vouex ;ltr:i:tlk heraus:-� ....
f'6:t'é1ert�. Of!p'Qàr: bae:tèht ,#, d:,i.ese:r:'·;'.Bl;n�ohi: 'bêi:_ ,den 2fu:�g�n. 

' · Sia.1.l.èn. noo:h 'k,ine ltl-áre .K9n!la·:ptionl; · ·'� ,. . . : · · ' . · · . . . : , . 
·• ,,·;······ ,,·'. 

·' 
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,' - :-,,: ·:' � .• ". }, . ,·· •. , .'·. ;: ·:· . .' 
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':l)i:e t rJ.:e�g u&s )tonat;rn� :t� .Einzàl-wtü•lti;l .. �o1.f!�l.�
-
:t.�io�. zmar 'tlllter 

.der �'bermif�ioll,'t �P.&+. _l\l'_o,�- -G��. ·tr� e.11.à .. ite.el ;Oo!,L'tt'ol., ·ab_er es 
:.etêht ZWéif�lsfre-l .fes-:t, · da·�� .f:jlr /1 ie Eii:ue Thld,ten· :de!=f. bt.fle<?h-

. ,tctngsplau:es d�e !retih�rwaltu:ng .�s y;-J::rebe:1:'renh't ·f'il'r -si-0h in. 

; ·nspru.ph,neh,m.ên W!lpn,. �d .�ie m�t:�u.Qh �i�� ip�ossen -1f_eï;t· der 
.. terani.jwo:r-hlmg .:fiir :dié· .Aus_w1rkl?.nge7:1 de:r. duxo�.;f'ü.br1ieu�Másanabm.!n ., 
. trägt; .. Inspes�nde+e '\terdien.t �- diesem Z�sa�n�g. die, �nb_ezm.hung. · 

der .lrbe.i-ters,ohàf t .1,n d·.i.e ljèitti.ng der· nwgegrltndeten .Ge.se1.lsohatten 
, hen or gebo ben. '.za.. ��'a.enf :l)sn'.:ar�·ïk:öJtf'èJg&:n .'OJ!Î:,stàn,q.en 'gehörj; 9 Ïll . �.,. 
eK'1,genanntèr, noei:tàti,:rèktor ·.·an f: �e r a.ie � t!-B ,al� '1ti-t�ie.as.:rn. best&.-
henden. Adf;;;iiohtsräte slllill.e-sssn· vie.z e:r-t:r,eter ·aer li..Tbèi.t-àTsc�t 
und à.er .Gewexks-cme,.'tten e :I.xj\• .Di ase·" a'qz:táJ.:p�l1t'isohè' N,u�xun,g .ift V<>n 

' grindlegende:r 'Beaeutung,· das jatz.t ge'a$��è�e. Syst&7:EJ. wi!rd ·noch· 
dex, J3Ênläh.:rtmg . l:e diµ'�-ea';" _.: ·-.. : · , · · · ' · ', ' · .' ' · · . · 

• I> • •. • • • • J; • � '( ' • � � 
• 

l- • 
• • .. • '. ' • ' i . 

)fooh 1�st .:iµ,oh ub-ai: d:ie .l.u:#�kungén _-a_ex" 0�1an1t�n�e:rnentt1eoht:img 
m-in 'ifbsofilitH\send-es i(J:rie il bllà:êtr,., Nur�se viel is-t erk:e1:m:btn:1 ö.as� 
:manohe l>inge' 'et.was. ·expei-aentél1. 'mm:x:ia:e.1t WQr det1 .• Es $.ind vi.eJe 
Fra� n ot:een ga:tilieO�,ll.tl� eipir ird di-e -vo�'d?;iuglio� · .411!t:m· der 
!l!reu.hand,V'e_rwaltµngen '!ï1e.in1: d;i.!'_se ·��:r�:rai:gttng, ·B.e:r. :Oi r gaübten
ltri tilt sine; baldig,n n ä'rllng zuzu.:tüln-e-n;:· · · 

: . . ,. · · � r � , -
• '\., • .. 1 ; ,-, , • "'\ • • ' • 

� 
+ .. + ·. 'T :;, ,. 

... 1, • 
,. 1 • �,- • � • -.. 

• 
• �·. ,. • -

r 
• , • " . ·• ' 1 , • . • ·• • 1 • � j • 

zu · dm".=.ltonze.men'tf1aóhtu.ng in.,1\er. Mo.rt:tan-4tdllB'tî: ie .1.iegt -a-um .e+tJ& 
Stellungnahm.e von gewerkso'.haf-tlU>her Se-iiie- -var 2 • áus ,à-e:r ioh :nm.en

eiîû.ge pen:e r:kemwertê- PtÏDkie :nezw,n;-'lûèiiliii-._ .. An;kritipf.al'J.<1. an .dari -in.n. 
Eev-J.n. auf ge .s-tel 118 Pl.'-o grnmm, · .aar · � .zia:lisie rang -de:r d ent sche-.n ... So.hl üs
se.lii1àus trie 1111d mi di.e·.�klärci,nff 'A.es trüherêAJ1 . Alissénmlnàgters' · 

. 13y:rn�� 1 · {wonaoh .die Regierung d:è:t: Vei 11µ,gte.n .Stáa-ten -�inerJ.ei .. : 
:S::J,nw-eudungen ·gegê'n d:i,_e v@n hr.itis.oher· Séite '.'Ver;folgten P:1,cäne ,e:r�

" hélt ), wira de,r gËlWett-�l.fü�Ï.tliol:e) :Sm.n�t �- ·pr,:se�iïc,_ das,s
ei;p.e Nèuoxélnun_g a-e± "Eisen- una. -stah1.1n�i�,. wi� d.ice iler û:bi-1..gen 
G.rimds'to-ffi;näis trien, ·nar dû.:róll; &beriüJiTimg i1î. �me inoes�'tz um. 
au.ro.h elne· .entspre-oh.enile ]Ic� d:er Gemein�-chaft -riohtig sai�
Während bei a.e:r Regelung ïrür' :Br,trgbw un-<l .IG,;-Far b�ninaustrie eine 

. jij.twi:t:kung ,der·. �b�itnehinexs�hsr t nicht _-va�:rklieb.t w.a:rden se1-, sei 
· bei · d,9! � euqrdnimg . dér �isa."1'"'." _nrttï .'S-t ahli:fiq.u� 'i�. ;ein · bessére:r; Weg 

be--sohn tten Wo.l."d.-en,,t, indemdié Arbei.--tn.ehme:r:s.uhaf:·it· stä?"ltel: in .�:te- 'ter-. 
antworw.ng der ·we�·ke �in�. s-ohaltet)ur�è-; ,,s "!-� da�f' ,hingelde �� · - )· sen, daas _in: den A:ufsi.ohtsr§-te� ,.a.er ne,ng,eé'J' ünd.trt�� �&èlls<Ol:af: ten,L.abgesehen_ -va.m Yorsi-t.zena;en,_ d,ie ,Eälfte _ &e,x �tgli�á.�dm:-o·h die G.e
�!rks ohaf'.t�.n . ba 1_1ann t w. i:rd� Bè�<>n �ere Beden� · 1!Vi.x'd · a-e:r. Be� l.liing 
•ein9S Arb& 1:tsd:I:reJd.Grs im .d�t:tû:Bp:f_igen Vcrrstana. be.igemess,_.n um · f ernex ,der �tsaohe 1 :daBS. in. cl jr ��:r:enhsnf'Vérwàl tu:ng seJ.J��t 'ile:r 13e;.;;, 
arb�it&:r fit: al�. Pe.l.";sonaJ.:fragen :_van _d..�n Gewe:rks'ohattên ':vm'fJt1:f-On.là� 
g�n wó-rden :i.st" D::te.:A.itf'gape des i:rbe�'tsdi:rekto:rs hesteht :dar:inJ . da ....f'Ur einzu.steJ.en, .üass ne1:è n _d.em kaufmännischèn. untr mol isohm.. In
te:r·ess.e im. b�rsonderep. Má3.sè- tie Inte.:rassen des. Mensó]'.lm, -ve:rtre.tm. . · ' werd,il'i; Da.bei soll nicht übers11pen · �erd'-én, _ �s-s der J'iTe.nsç,h 1.m 13e �·�;::.

' .i.· / ' • • - au..... . 
� . ./ >., :. ,.t�' .. -�-j 
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·' * - ... ... 

• f l 1. ,. • 
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e.uah· e'i:il.1t'OS"B nf akter .isti Der A:rbei"tsdirekto:r .mu.sa siàl a 11:D die

Reo.bnttngslegung und ·statistiken ·seiner kaufmänni.aohen Kolle© . n 

gründlioh ·ansehen' •. Es soll nioht übersehen we:rden, da13s es a tm_ ·

um unternehrnen handelt, die s e1-bstverständlioh D.$oh·dem :Prinzip:

der xoaie.ndaokung·_arbeiten :ri:!,üssen·.; J)iè .Aufgam · d;�s Arbeitsd.ireltwi

tors �iel t daher Ell. f ei.n _ Optimum im In tem sse des E.inrelnen und 

des Betrie bes. Auf die sa WeiEll3 wird d:e.r 13�weis erbräoht, .a.ass aip.e

, richtig durohgdü.b:rte .J>emokr�tisieru.pg durohaus mi t den Er�o.rder

nissen- einer notwendig�n· Betrie"bshie.rarohie in EinkJ...ang ge1:lracht

werden. kann. Die· .Stellungnäb.me befasst sicll .da.nn a.ud:l :r:nit der. Kri.� _

tik, wonach dur ch die getr of::Eenen Ma.s..snahraen orga.n:is che Zusamp1en

�nge ze.rsol'llii tten' und d.amii: a.ie Wirtscbaftliohkeit ve:rrin� rt 

wixd.o Di.e Gewerkschaften reden in keiner Weise einer eireei i;igen.

Zersoh1agu.ng s})oli �ik. aas· Wor1i 1 som ern erkenneri- au.oh h::ie x di e .Ge�

.• aamt wirts cha:ftliqhkei t als no�we ndigen obers-ten M.a.l.3stab an, obm

dass sioh da.mus alJe.rdingà <lie Fol�rung e-:rgeöe, die vo.rhanëlenen ·

Kon2e :rngebilde unter a.l len umständen zu erb'ál ten· da für ili:re 

. stru.�ur ri.ioht immer zvtlgenae wirtso:b..afiï1.lohe Gasîohts:punkte maas

, gel::end'gewesen sind' Inde:r -steJ,.lungnahme wi:rd beispi elswe:ise- au.f 

daá_ Hüttenwerk'OberhauS'en D.ingewiesen1 airl einen Fàll, in dem d ie

Ge-we:rkschaften ibre Bedenken ge� n di·e Ausgliede:ru.ng· des Htahlbaa.s

Sterkrade· gel tend gemaoht ba.1:en. Inmisohen ist die gleiohe Frs.ge 

bei zwe i wei teren '.Hl..i.ttenw-erken aktuell geworden : Rheinhau.s�n. 1;J.Ud 

Dol:'tmuna· .. J)i e sta llu.ngnahme �prloh t s ioh fttr e ine so rgfäl tige ...

Uel:e rprüfung in jeaem Einze lfalle au-s, wobei. auoh die Konkurren.2'r-'>

fäib.igkeit des deu:,tsohen Unterna.hmens geg:nübe'X der Aussenwelt zu 

l:e-r'ó.oka-iàb.tigeh ist·& In gleiohex 1ffeise iWï .. zu p:tüfen, · o'r,,·J1o'twendig

zu erb.altenda zusa:o:menhänge unbeai.ngt strnh e-ira enge vexwa.1:tungs""' 

mässige .und eiger:tumsmäs sige verbindung erlorderlioh :aa ohen, Auoh

in der Fm ge der Mi.sohpre:IB rech�g und ,damit ein13r gewis sen verti- -

l!:alw V-erlleohtung spreohen sion die .Gew.erks-oheften füT e ine 

saehlioh-volkswirtscha:ftlioh-e :P:oii-ung-' auà•�" 

\. 

!. 
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on 24. 
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� 19 .Juli · 1950 
• 1t 
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., 

-·Met het schrijven' van··mijn Dienst onder
No. 25467 d.d. 22 December 1947 werd U een aan
tal rapporten toegezonden,. bevattende de Duitse 
meni�gsuitingen inzake divf?rse· onderwerpen. 

Ik moge U hierbij verzoeken daarvan het 
rapport betreffende �e oplós�ing van het Duitse. 
"Montankonzern'' vreder in afschrift aá.n Öns te 
doen toekomen. 

Bijlugen: gene 

�an de Heêr RcgeringscommiSsaris 
in Algemene Dienst
:Plein 1813, No. 4 
'S-G R· A V "' l

T H A G E 

-·

K.A. 



co 80818 

v'-· C 
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... 

• 

No.: [08-.}8 

. 

Hiermede moge ik U verzoeken via.,. Uw, r1üatie Leo te .infomereri, 
er verband btstàat tussen de voleende firMU's�· dan wel of hier sprako 
is ven drie gehee_l los van elkaar st:)and o l'T. V. 's. 

a. �·.V. HONT/\N Ex1"ort. {' etaalhandelnaatschappij)
.Nieuwe Parklaan 55 - 's-Gravenhage.

b. n. V. MONTAN lfo . .ndc.lr::aatschappi,1 .( IJzer en Staal),
2de Lulot'sdw�rsstraat 6 - 's-Gravenhage�·

c. N.V. MONTJ.!Jf � Metaalhandel te ·Amsterdam,
:raulus rotter.straat 7.

Gaarne zou ik, zo ·rno:;elijk, enige nadere p'ijzo;11derheden·over deze 
firma's van U ontvangen.

Accoord H.c.: 

Ontv, bew:-·-·--# ................ -. ..:-

Rappel
: .... 7-� ...................... . 

Antwoord 

? Juli. 1950 

C 5 



RAPPORI' van KB 
voor C. 

Nr. : 6?2 

Betr.: Levcovitch. 

f4.3zz.1 

6-j 3J_""t.?>91 
. 1 r., 
\ 1 ... J·..J 

4 \ A er ; 6) D tP / (J) j 

X/ • 1\ Wij vernamen dat LEl[COVITCH van de N.V. Mont�"�

KB, 2? Februari 1950. 

Bardos op de Hongaarse Legatie een bezoek heeft gebracht. Het 
onderhoud duurde twee uur. Dit kan geen zakelijk ges-nrek 
zijn, daar hij dan met A,evrouw LOHINGER had moeten spreken. 

De N.V. llontan heeft een enkele maal een pakket met 
de koerier naar Hongarije gezonden. 
L.l!.'VCOVITCH is vele malen naar Hongarije gegaan, 



MINISTERIE VAN
A.lG�....NE ZAKffl

J;"o. C 65785 c:: �,
Bijl.: gene 

Betr.: N.V. MONTAN 

•s-Gravenhage, 2 Augustus 1949
Javastraat 68 

GEHEIJ.! J Uli utt.hJi..1\ 1 

No.ar aanleiding van Uw schrijven !fö. U 17550 a - C 56 - KO l 
dd. 4 �uli 1949 betref�ende Rudolf R.iV.B moge ik U verzoeken mij op de
hoogte te houden met dG nanen vun per,:1Dncn, die refereren aan de N.V. 
Wa1.'.1!1J te 's-;;:cavc .ho.ge. 

IiliT FIOC?;J V,.lr Di 
Namens deze, 

L. Pot

De.Heer Regeringscommissaris 1n Algemene Dienst, 
Plein 1813 No. 4, 
's-GRAVENHAGE 

DII:IST, 

\ 



11 JULI 194;-I 
--; 

� - .��7&s-
l

1 _. 

4 Juli 1949.

---
175 50 a - C 5 6 - KC 1

Betr: Rudolf RAAB.

••

,. 

Ingesloten moge ik U de gegevens
doen toekomen betreffende visumaan
vrage vqn boven�enoemde persoon. 

In verband hiermede moge ik U nog
mededelen, dat de secretaris vqn het 
Consulaat te ZÜRICH terloops mededeel
de, dat het hem opgevallen was, dat 
de N.V. MONTAN te 's-GHAVENHAGE door
zeer vele vogels van uit6rst diverse 
pluimage als referentie opgegeven werd
en nog wordt. 

Ik zou het op prijs stellen te ver
nemen of U het van enige belang acht 
of alle aan deze firma refererende per

�
onen gemeld worden. 

A.

Aan het Ministerie van Algemene Zaken,
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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VRAGENLIJST 
in te vullen door vreemdelingen, die een visum voor t·t·11 n.'Î- 11:1:ir 

Nederland wensen 
:S. Il, llrt ...-r,ud,I., u.1 
u1•,:.Hr11 lr,rrt r,·r, •lr�t!, ,.,, 

'... , . 

QUF.STIONNAIUE •1tACEDOCEN 1:\fEIIHOG\ll\F t111t\l 

i rtmplir par Ju êtnngr:n 11ui Jê1lreul 
oLteoir lr vha ,Ie leur 11u,e11ort to vur 
Je leur vorige 10:11. P171·llu. 

1111au(üllrn J11rcl1 rtrn1tlr S1111ur1grl1ij, 
rigr, .. rld, .. \1,il'nm11<il1n•• l',.,,ufor 1l,rr 
llei111 u.ch dc11 Nir:Jcrl,oJf.Q wüotcl,cn. 

10 he r.llcd 1n 1,) fo,t,,-nrr•, ,\f',nmi::, 
,·i,a on 11,.,,r 1,;i,•lh>rt• (,., d,r,r J• ''" ' 
to tl,c N'cd,erlanJJ. 

N, U. Fuurnir llc1 in11iutiu11a incur:lct 
r:onnhue un fait 11uni1ublr:. 

N. ll. Unrkhtigc Anpbc-:n woerden alt 1tnf, 
bare Uandlung betrs,r:htr:I, 

�.H. Ghinit unt,:arl in,liral""'' r,,n•L•I· 
111Ha puni,h11l1lt>flrl. 

{Il n'r:11 pu uigé Je feu:lle 1péc:i1lc puur 
IH • enfant, 111,Jr:uou, Je 13 an, 1111i 
•0111cat r:a comp11aic Je lr:uu ru,nu 
ou de leurt tutr:un.) 

(Für Kindcr unler 1 3  J,lm:i:i, die in ll.:• 
glr:i1u11g ihrer Ehero uJer \'oro1üadcr 
rdtcn, itl kcin be1onJcret Formular 
oö 1ig.) 

(For d,ilJrr11 nml,rr 13 }l"H• ,,( •itr, tr •• 
r.lliog in rompany "r thr1r 1•11r111• ,,r 
guardians. no 11:r•utr furmnb ,. tt,1111r 
ed.) 

VRAGEN (qaestlou, Fra1rn. qurttio••) 1 

1. Familirnauu ru 1"0oruamru. 1. 

,,�::a:�
h

::
d

.:o:�:::r:· .:! c::;,:;:ar:�b 1�:.::0
ddcu fa

• 
AD et pré.aom,. 

(Let femmet m1riie1 au Ie, Ycu•c1 de •ront auui mcoliouncr Ie 
nom et let pré.nom1 de leur êpou.x {dêfunt).) 
Familicuname uaJ Vornuncn. 
(Voa Yethcin1te 1eo Fnuen odcr Witwcu i11 cbccif1ll1 1011,ge· 
Ma der Name uod die Voro1mea de, [•cu 1orbeuco} Gitten.) 
S11rD1me 10d Chriuian oamc. 
(HarriW womta aod widow1 1hould alto meulion 01mc aoJ 
Chri1 1i111 name, of their [late] bu1baad.) 

2. Beroep. 
Profcuiou. 
Bcraf. 
Profcuioa. 

3. D11um. jur en pluu na geboorte. 
Dale. aané.c et lieu de aaituoce. 
Wburt1da1nm uad -Jabr. Gcborllorl. 
Date. rcar, and place ur l,irll,. 

4.. WoouplHU ca adrc1. 
Domicile et 1dra1e. 
Wohaort uad Adreuc. 
Domieile aad addrcu. 

5. Na1ioa1liteit bij geboorte. 
N1tioaalitë lora de la a1i1uacc. 
Natiouhtit bei Ccburt. 
N1tioa1l1t7 �J blrth.. 

6. 1Juidi1e a1tioa1litcit. 
Natioa1li 1ê actucllc. 
Je11i11 Natioaiali1i1. 
Prucat natioo1lit7. 

7. Uijao1tdethcdH pupoort : 
oJ land HD uilgihe: 
b) nuuuncr: 
cJ d1h1m en pla111 nu 11it1ihc: 
J) wann,.,., '""rl"n11,I "n ,lor,r wir11: 
eJ tl.il wtna«r gddig: 

Ditail1 du paueport 1 
paJ• de diliu1nu: 
,iumiro: 
d11c et licu de diU'ltanet:1 : 

,,,J prolong, quand et par •Juelle 1utoritf 1 
•) nlable j1111111'au: 

Eioaclheilcn dei Hei1M!pu1u : 
•J Laad der At,gal.e : 
b) Nummer: 

� �::: .::�a�:1,l
d

::/�;::!',: �,n: 
1J Cahig bi11 

P1uport p1rtieulau : 
•J country wl1en, i"ued: 
b) uumher: 

i ��
1

:a 

1
p"',!1:�1ta

e

1cj
h

::j t•;u:iu
:
m : 

•) •al111lil11 11n 1il: 

2. 

,. 

.. 

5. 

.. 

,. 

ANTWOOHJlEN (ripon� ,\ut"'ortrn, an .. ,rn): 

RA AB Rudolf \= 

kaufmann 

14-9-1903 Wien/Oesterreich 

Scheuchzerstrasse 40, Zürich 

Oester re ic her 

Ocsterreich 
4 PA 28088/49 
Bundearni11ioterium für Innerea VI ien 
19.4.1949 durch Bundesministerium 
f.1r lnneres Wien, 18 April 1954 

\, . 

L ,·,llr jH'rtoacn ui firnia'1 1n 1\r1lrrla1111 L.11n1 icij al1 r..r,. 
riratltt OJ11eYt11? 
Qu,Uu peuonac, au niaiNJtn de cumrul'rct au, l'ar•·IJ>1• 
pou,n,101i1 indiquer comuit> tt"lirrnrf'1? 
l'rlehe Penoaro odu 1-'irmcn in Jen Nit1lnlan1l,n köontn 
Sic •h Hefrrcn&H 1ng,bta? 
1'1uie 1111c the oame1 or 11trto1u or rirnu i11 1l1t> Nr1h,rla11Jt. 
1ble ta 1i•c rdercncc1. 

9. Nur wellr;e plHltrn tljt ,;ij YOüfllt111t111 Ic ,;Hu? 
D1tn •1uel1 cadroitJ 1lê1irn•Ym11 "uu, rcn,lrf"? 
Nacl1 wcld1tn Onr11 wü1nd1cn Sie 1id1 "' l,qi;tl,,11? 
To wha1 plactt Jo ym1 i11lt111l 111 gu'l 

10. 'l'at i, liet 1lod Yan Uw rri1? 
Qud t:tl Ie liut 1lr \Olfe 'l'Uyage? 
Wclche1 ill Ju Zwr"k llun lltiu•! 
l'lu1c 1t1te 1111' oLj,ct of your ju11rury? 

11. Wcllr;c Lctc:hddrn l,11 gij ou:r om litt Jud Uwtr rci1 Ic 

bewljrca! 

Qu,llt:1 piirCt pou,·cz•Yout proJuire 11our 1,rou,t.r 1" Lul Je 
rt:Ya711c! 

•he Dukutllcate könncn Sie •orwci1cn. 11111 Jra Zwc:c:lr; 
t Rci1c ru bewcitl'a! 

'l'ho doc:unll'alt Jo 7ou proJuc:e to proH! 11,e ol,jcct of yuur 
jourae7! 

1:?. lloclaas",n•11ij i11;\,Jl'flaml1r ,·ulolij,t11! 
CGmbico de tempi Jt:1irn•'l'ou1 1fjourncr auii: Pay1-IJ11? 
'l"ie l1age wüatehca Sic 1ich io den Nic1lcrl111dcn 1uh.uhahrn? 
llow long do 7011 wi1h to 1117 in 1'1c Nctberl101h? 

13. ,raaaeer wrn•t gij �cJul::incl l,innl'1> Il' lrnm,n? 
Qu1nd di,irt1,,oui; cn1rn ::1111'11: l'a,,.11, .. ? 
'l"1.tu1 wliuchca Sie ia Jie NieJerlanJe cin1.11rcitcn? 
'lln:a do 7011 waal to tall'.r the Nctl1erlaaJ1? 

11. Z,jt sij reed, •roc1u ia Nederland 1ewec,1? 
Zoo; .. w1aacer ca ia welke geiaccall'.a? 
A•c•·••cn i1i 111.1 P111·Ua, aupara"1at? 
Oa1u Ie cu 1Hirmati( ! q111nd cl Jan1 •1uclll'.1 c:umm11ac1! 
Tarta S1e .c:hoo frulat:r in dta Nicderlandcn? 
'l"un j1. waoa uod in wcld1to Ccmcindtn? 
llue JOU beca ic, the Ne1bcrlaod_. lteforc? 
U to: •hca aad in what tawn1 ar Yillagu? 

I.';. Op wclh wijae 1ult gij y04r1.itn in Je kcnt"n un Uw .,,rl,lijr 
1a �cdcrlaad? 
De 111tllt maaii:rc l>tlUHt'l·"nu1 pour•oir a11• frai, tic \'Utre 
,.:j11ur au1 P171•H11? 
Aur w"lche Wciu wrrdtn S,r ,lit: Ko,tcn Jl.,,., A11fr,11l,11hl'.1 
ia dl'II ;\1,d,rlamltn l,,.11,,.hrn? 
'11h11 wil/ be ynur mtan1 uf c1i,1tncf' 11, rln11 ynur 1ta7 in tlu: 
!'i"1herlamh? 

D11u111 : Z ti r i C h 
!lalt• 

den 9. Juni 1949 

6. /Ut.VIII/ :t. V. l\ •• t., ;d ü:�c.,r .:.., v �; ,

Handel en ln(mt,·rie, =�"-1·en,-:-<.1.··r.t 5u� 

Amsterdam 

N.V. ;,lonten Lxport, Den Haag , 

55 Nieuw� larklaan 

9. 

Den Huag u. n.m s te rdn.m 

10. zu r.eschäftlichen Be sprechumgen 

Korreapondenzen mit beiden Firmen 

ll. 

5 Tage 

!:?. 

10. oder ll. Juni 1949 

13. 
ja letzte Rei·en run: 

I<. 25.1.1949 

29.3.49 

Amsterdam/lhag 

15. 

21.5.48 
22.7.48 
24.9.48 
30.10.48 
3.11.48 

mit f,·eien Devisen und zum Teil 

eingel,den vonder N.V.Montan Export 

Den Haag 

IIAND1'EKE1\INC:: 

Signarnrc 1 
Un1cucl1rifl. 
Signalurt: 

l'IIOTOGIIAl'III•:: 



P. Steens
Dir!,':.le11r N.V. J-landelmnnlsclwppij "Montan" Den 1-laafJJ 

Telefoon Haag 180156 
na 6 uur Hnag 779923 

Privé adres: 

Prinses Mnriannelaan 199 

Voorburg 



r- 73 E 'R. K o ,/ , , c >-1 

J ·tx,_, /i--,.1
1I, L 6 V KO VJ T CH 

:I ?�,_;,� -�-� 

7��� ��-- . · 1� q� 
.,j �,!4.-, /t-1-rf t,-t- - ,-- / 

. - r

� � v"1<_ �l _ _.. e.. .. �

���7�� . 

• � � ;1.c.r-; �-C-J

. 41,· 0 0, � :.. � 

• 

l10NTAt/ 

� a '� 17 <} A/ /A-. Pt Al 2..r--- �

��-
µ ,,,,__ � /� ...: ��� 

. 

��/ J-� � ..... � 2<-.4-� �' 
p . /" . � � � r4 · t,e,.A ___,,, � 

Ai , oe:á Lt /�- -- :Z � 
4i- � i,-'-"'/� 1-,t. k--l WQ L F,.. 



•

• 



' ) 

N.v.· MONTAN EXPORT

, DEN H.A..A.G · LONDON · NEW YORK 

WALSERIJPRODUCTEN VAN IJZER EN STAAL RUWIJZER EN FERRO•LEGERINGEN , NON·FERRO METALEN ERT!,EN 

'rELEFOON �ll 22 oo* 

TELEXN OMMER: lil! 80 8!1 

TELEGRAMADRES:EXPOMONTAN, OEN HAAG 

uw· tiEF,: 

DEN H.A..A.G, ranuari 1949 
NIEUWE PARKLAAN lil! 

ONZE llEF.: vd.L/EL. 

• Mijne Heren,

• 

·Betr.: BIDUMINIUM.

Hierbij komen wij terug op onze kennisgeving,_ waarin werd medegedeeld, dat
de High Duty Alloys Ltd. te Slough (Engeland) ons de alleenver;tegenwoordiging voor 
Ned�rland heeft· toevertrouwd van de door haar vervaardigde producten uit Aluminium.,
Magnesium en hun legeringen. 

De aluminium-legeringen, die onder de naam "Biduminium" in de handel worden 
gebracht, hebben ieder· voor zich bepaalde mechanische eigenschappen en zijn met 
bijzondere zorg zodanig samengesteld, dat voor i.edere toepassing een geschikte legering 
kan worden geleverd. 

De fabriek kan Biduminium aanbieden in : 

platen - schijven - strippen 
staven (momenteel uit fabrieksvoorraad leverbaar in diverse afmetingen en 

kwaliteiten) 
'buizen 
profielen (waaronder raam- en deurprofielen, profielen voor de carrosseriebouw) 
smeed-, pers- en stampstukken, 

terwijl oolç Hiduminium hemelwaterafvoer! zoals regenpijpen met de bijbehorende fittings 
in het productie-programma zijn opgenomen. 

Aangezien Uw belangstelling ongetwijfeld naar een of meer van deze producten 
zal uitgaan, verzoeken wij U ons een gespecificeerde opgave te zenden van die producten, 
waarvoor wij U onze aanbieding mogen doen toekomen. 

Mocht U nadere gegevens over deze legeringen werisen, zo zijn wij vanzelf
sprekend te allen tijde bereid U deze mondeling te verstrekken, waartoe een orizer heren 
zich gaarne te Uwent zal vervoegen. 

Uw berichten hieromtrent tegemoetziende, verblijven wij 

hoogachtend, 

N.V. MONTAN EXPORT

RIJKStlUR.ÉAtt V'OOJl MÉTAL:EN: IJZER ÉN STAAL No, 1230 · NOl<·FERRO 1\!ETALEN No. IG!ll 
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AFSCHRIFT 
, ............. ·····��"'4W,I.. ., 

VISA1lIEN�T 

Vr. No. MV. 72271

's-Gravenhage, 22 Jit,�. 19+9. 

Tel. 183980-183989 fl.. � /
. 

-'7-, / f.r ..

Raamweg 47 1· 
183940-183944 P'?"' � -- f_ .

.. 

· ACD bE 
:Bevestiging telegram d.d. • r:t::z.

21 Januari 1949. 

:Betreffende: visumaanvrage 

Ter bevestiging van mijn bovenvermeld telegram heb ik de eer 

Uwe Excellentie te berichten, dat mijnerzijds geen bezwaar be

staat tegen het verlenen van een visum op het paspoort van de 

vreemdeling: Simon ROSS,geb.12-3-1905 te Itraui,

?..oe.:ieense ._c...t10_1..:.liteit, rnmt zakelijke bes'Jreki.1cen 

voeren 01 treï.1-L de i.noe:t· c. • doorvoer van i� zer, staë.1.l 
en.no1.ferro 3etalen. 

wonende 

geldig voor maximaal 7 dagen. 

Ik moge U derhalve verzoeken op deze visumaanvrage welwil

lend te willen beschikken.,mits Zwitsers c.q. Oostenrijks
retourvisum twee maanden geldig is • 

• \ls voorwaarde wordt gèsteld.,éba 

�11umx��:ximacl:zxx�� 

��ikXBXX�lUtX!fflc�m de verplichting zich bin

nen 2 x 24 uur te melden bij het Hoofd van plaatselijke politie te 

Den Haag. 

Afschrift - ter informatie - aan het Hoofd van plaatselijlte 

Poli tie te Den Haag met vàrzoek op het tijdige vertrek 

van bedoelde vreemdeling te willen toezien. 

Adres waarheen betrokkene zich te Uwent z;al begeven: 
N.V.Montan Export My,Nieuwe Park.laan 55. 

H�oofd van de isadienst, 

A.AN1 Zijne .t.xcellantie de Gezant 
der Nederlanden 
te BERN. 

Afsc·irift ét .. �.c1geboden au1 het :·Llisterie 
van 1· lgeme 1e Zaken te 's-Gravenhage • T 



3377/522. ·rsz n, 23 �t mber �

1 

Die s visum. 

• 

Ik heb de eer Uwer Excellentie, met verwijzing 

,r laatatelijk mija brief wmner 3320/521 Va.13. 23 

./. Sept mb r 1948, in vouwe dezes �e doen toekomea e ige 

gegeve bctreffe d de He r FRANCISZl-.X SO ZUK, hou-

der v ho\ Poolse dienstpa poort eeri IV 0821 nr. t. 

6526, a ie, op grond v ee v�rzo k v het Mi ·sterie 

v Buitenl dae Zak alhier, op 18 september jl. o -

der nwnmer 286/3377, e die stvisum werd verleed, gel

dig voor 10 dag ... 

DE TIJDELIJK ZAAKG "L .. ,TIGDE, 

(w.g.) L. Savelberg 

Aa• ZiJ e Excelle tie 

de Beer Mi i ter v 13lli tenlandae Zakt 

's-G RAVEN HA GE 
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VQornaa.nu

Gebor n:

Geboort pla ts

oonpla.ata:

Werkkring:

Doel reis: 

Datum vertrek: 

R 1 route: 

·SOBOZU ,

Franciezek Mieczysla

22.10.1913

Stanislawow

, ar zawa, Puiawska 24.

Dir cteur vmi het ?ool�e �taatbedrijf
voor In- n Uit-�o r "Oi ch�.

hand lsbesprekingen

25-IX-48

per vliegtuig via Praag n,aar Amsterdam

Correspondent in N derland:Nederl d-Polen N.V.S.-Gravenhage, Benoord-. 
nhoutsohweg 88 en N.V. Kontaanbandel, Am -

steden, di in J: eder1an 
worden bezocht: 

Wordt uitsluitend naar 
Nederland gereisd? 

sterdam, Paulus Potterstraat 7. 

Nederland, Zieden. Denmark, Norwegen. 

GBGEVE-�S DIENSTPASPOORT: 

Nu.mm r: 

afgegeven: 

Geldig tota 

Geldig voor: 

Vi um fgegeve 

Russisch I arozawa 
Il tt 

" " 

Italiaans. tl

zwitzers ..

oosterrijks n

Bizo e "

Fr "

f jechisch n

Frans Parijs 
Belgisch " 
Itali.aal'lS "

Zwitzers Warsz. 
Italiaans " 
Tsjechisch " 
Oostenrijk ." 
� .· . .  u 
Bizone,,· " 
l: talia.aris l3ern 
Noors · ·Ja.:risz. 

serie IV 0821 nr. akt. 6526 

op 28.VIII.46 tot 28-XI-46, verlengd op 
23-XI-46 tot 23-II-47
20-IX�47 tot 2=-IX-48
3;-vIII-48 tot 1-III-49
l-III-49

alle landen van Europa

nr. Geldigheidsduur 

660678 4- IX-46
660787 17- X-46
660906 3-XII-46

444 23- -47
805 2� -47 

474/4.7 · 25-IX-47
T/02608 -29-1X-47

1501 24-IX-47
9465 25-ll-47
5865 14-ll-47 

31752 15-XI-47 
3295/47 24-XI-47 

99 17-II-48
. 68 17-II-48

1174 lB,;.Il-48 
106/4818-II-48 

. · 198 24-II-48 
-.T/03711 · 24-II-48. 

400 l9�1I-48 
. 137 17-ll-48

tot 10- IX-46 
" 22- X -46
" 14-llI-46 
" 23- XI-47
ff 25- X -47

transit 
tot 29-XII-47 

11 24-XI -47
" 25-ll -47 
0 14-XII-47
" 15-llI-47

24- II-48
n_ 17-III-48
11 17-IV -48
" 17-VI -48
lransit 

tot 24-IV -48 
tot 24- V -48 
tot lS-VI -48 

" .17-XII-48 
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V',�

11 unfB1�1948·

Litt G 42 Gehein/GrVD 494 
Bijlagen: 2 

. IÄ:6, - 38 J'i"V

Onderwerp: 
apenar.aokkel. 

AAih 

Te Uwer infon11atie doe ik U hierbij 
toekomen afsc'briften van eon twe�tal 
rapporten. opgemaakt door s, betrekking 
h.ebbende op mogelijke wapensmokkel door
H.H. Lawkowitz en H.Z. Overman.

G.M.

Chef Generale Staf, 
t.a.v. Hoofd ssct10 G 3 B;

Hoofd c.v.D./
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VEILIGHEIDS-RAPPORT 

O�IDERVRAGI�+G/SIGNALERING 1) GEHEIM 
Geheim Nr 

Datum van �/signalering: 1) 
�'.!!iRapporteur: 1) • J'IW., 

�-: Naam: 
� 

c.i Alias: ............................................... ........................................ . 

� f] Plaats en datum van geboorte:�n,ritz, ... (Dlêl •. J .... 9-B-1895.,. FOTO 

g Î Nationaliteit:. �.itlond1 .. r. •. _n . .  l9JJl.:'.;,-:e'intu:rrolioo�ro., . .. oo�ir .. �t
� .1il $Qi'e o.. � . Beroep: .. DJi..roo:tetl.2'·A,1:an .. MQ!,i!J:A,ft .. J�ort- l!J.. 

w 
....... ············ 

Adres: ··-"'at'klm.o.r. . .J2
o-

··�·ll-Î1ffl8•· .....
Lengte: . 
Postuur: 
Gelaat: 
Ogen: 
Kleding: 

.......... Gebit: 
. ..... ........... : .......... Neus: 

.............................................. Mond: 
.. ....................... Oren: 

. ......... Wenkbrauwen: 
..... Haar: 

....................... ....... Littekens: ........................................................... . 

Bijzondere kentekenen: ................................................... , ................................................ : .. , .................................. ......................................................... . 
Soort: .. P�rnr.\'. .......... . . ..................... Nummer: :�·�·s.r.rr-··············· .......... .Datum: .,1�2�.11. ...... .................................. . 
Verstrekt door:. ............ ... ..... . ....................................... ..... te .......................................................... , .. . 
Geldig tot: ............................ ..................... . ...... ................ ··········"······'········· 
Visum Yoor: l:11�st .. A111 •... '.2.onc. ............... Nummer: .. ,.O .. i\öS"lO....... . ............ .Datum: ...... J.N.t.i,49. ..................................
Verstrekt door: . A\kt4, ... '.P.iu."-'t� ... o.r.,c.c. .. . .. .. . . M., P.4.,r:k\((4.,... . ........... te . .  �.!t b\��. ·································
Geldig tot: 1. . .Áubo�h.�• ... 194,&., ............................................ -···········································:················ ······························ ········································ 

· Reden van de reis: 
Reisdoel: 
Vervoermiddel: 

Schoolopleiding . ........ ............................................................... ....... . 
Vakopleiding: 
Talenkennis: 
Godsdienst: l.n.·· ···· ···· ··················· 

Politieke richting: ..... ..................................... . 
Naam: Adres: 

Vader: ..... . 
Moeder,: 

Beroep: 
..... /.. 

Leeftijd: 

3 Echtgenote: ;·.ffl"t�.ii.:i:1.tthi···wtlfwllfitruï, ··wa,···Erili-tli'fäll··;;2;···r .• 1êiïtf"·tiji,�j;� ········t)i3-i�i:r�Kinderen: .......................... ......................... ................. ................................ , ................. .................................................................................................... . 
Broers en Zusters: ..................................................................................... ................................................ ......................................................................... . 

Reden 
Aan: 

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt

Por'?· 480295 8 43809-'48 



- 2 -

Bij rui.der ond ;:::-zoek bl .... elc dat L. in het n ezit is van ee z ken-v.ia vo r 
ae Jmgelae en erlkaonse zone van Dui "ti!lnnd ( 3 enden eld.ig tot 1 rastus 
1948). 

L. is niet, zoals r.ebruik:elljk aa..� een ."Geced.eute .• o erzoek door · Kon.
�:.treohaussec onderworpen, voorn.at he::i een vis werd -.erstrekt •. 

L. is niet, zoals gebruikelij'lc, w rgedra.cen voor een zakenreis do r
j. aQ!1 de Al.lied 1:er. i t Otf'ioe.

L. blijkt een persoonlijke vriend ta zijn van Og.pt. Demo;ner, hoofd 1: t 
Jaerloa.n Eleme t Ven de Allied Penni t Oi'.fioe. 

N� er onderzoek wordt ingesteld. 



VEILIGHEIDS-RAPPORT 

O�IDERVRAGI�Jtr/SIGNALERING 1) 
Geheim Nr 

_GEHEIM! 
Datum van JilNXIX!BLKz'signalering: 1) · 3 .Juni 1948•
Gl 111l@11g;..ga:/Rapporteur: 1) R • .J .W •

Naam: ..... f .... OVER:MAN, .... lfendriku.s. Elizaber.tus ... ................... .
Alias: ....................... :······································· ··················�·-·· ......................... �, ...................... . 

Plaats en datum van geboorte: Rotterdam, lQ ... Sep.tembe.r . .. 1895. 
Nationaliteit: . ......... Nederl.ander. •.............. ..... .... ........................... ... ................................. 
Beroep: 

Adres: 
............... Dire.cteur .. N.V •.... Over.man ... en ... Co,R�.dam •... Ro.chusae.n.,,. 

. . straat 85 • 
...... .ViJverho:t'. ... 13 ... t.e ... .Voorburg .. 

FOTO 

Lengte: . 

Postuur: 

Gelaat: 

......... Gebit: . ... Wenkbrauwen: · .......................................... . 
....................... ......... Neus: .................... ................ Haar: 

......... Mond: .............. .Littekens: ...................................... ............ .-..... . 

Ogen: ...................... ...................... Oren: 
Kleding: 

Bijzondere kentekenen: ························ ·································································:··-································································· ...................................... .. 

Soort: .................... Nummer: . .... .Datum: ........................................... .................... . 

Verstrekt door: ... .................... ......... ....................... . . ... te ..................................................... . 

Geldig tot: .................................................... -................. . 

Visum voor: ..................... ............ Nummer: ............. .Datum: 

Verstrekt door: . . ........ te 
Geldig tot: .................................................................... : ..................................................................................... ....................................................... -................ . 

Reden van de reis: ..... 

Reisdoel: 

Vervoermiddel: 

Schoolopleiding 

Vakopleiding: ... 

Talenkennis: 
Godsdienst: . . ... gerefox:meer.d. ............ . 

Politieke richting: 

Naam: Adres: 

Vader: ..... 
Moeder: ..................................................................... . 

Beroep: Leeftijd: 

Echtge:iote: .... .Ridderho:r. •... Corne.lia ......... Vijverhof. ... 13, .... Voorourg ...... ..... · ....................... ge.b .•.... 2�12'!',!04.
� Amsterdam. 
- Kinderen: 

Reden 

Aan: 

Broers en Zusters: ............................................... . . .. : ........................................................................................................................ 
. 

van �ignalering: 1) Volgens .. po.litie ... .attachee .. in-Londen ... bes-taat···de ... mog.elijkhej -> 

· dat betrokkene zich bezighoudt met wapensmokkel. (MeldiT
van het Min. van Justitie, Afd. Politie, Raa.rnweg 47, M... J
Schlikker). Geen nade�e bijzonderheden bekend.(Zie ook
port betreffende,Lewkowitz H.H.).

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Porm. 180295 8 43809-'48 
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Aan AGD (ter doorzending naar D, Hr.Kuiners) 
Van KB.

t.z.t. tE:: voegen in dossier rrnr T.i-Jll.

21-1-48.

KAMSTE.ii.G, Montan 's economisch-financieel ,adviseur, is nlotseling uit Amerika teruggekeerd, waar hij volgens :-lan tot �ebruari zou blijven. Dringende zakennoo ten hem tot terugkeer. Hij vertrekt a.s.Dinsdag weer, oorspronkelijkDonderdag, vliegtuig was echter te vol.
Het is zeer onwaarschijnlijk, dat Kamsteeg contacten bij Hazemeyer zou hebben.Dit staat vrijviel vast. 

... 
12· HOLZ, een technisch onderdirecteur van Montan, vias n11ar de Leipziger Hesse

geweest. Zich v,endende t.ot Duitse firma's in de Russ. zone voor het leveren 
van tex�hl:?1uchines, kreeg hij te horen, dat dvze fabrieken ze niet konden 
leveren, daar de Hussen al  hUJ:: i<Jerktuig machin-,s hadden afguvoerd. Konden ze 
dez_ krijgen, dan h adden ze wel nog alle andere mogelijkheden, grondstoffen, 

1 / bou :'1lannen, ""8rsonoel, staf, constructeurs en ateliers. Holz wendde zich daar

1 V f
op tot een Russ. ..ajoor CHELKIN, die thans te Lei ')Zig was maar als regel te /f Berlijn zetelde als Hoofd van de .Militaire administratie. Aan hem stelde H. 
voor eerst de werktuigmachines door fu.ontan te laten leveren. De Rus had er 

h 
/1, ,J 

I 
wel naar oren naar, maar weinig afwet ende ·van technische kwesties verwees hij

v Holz tenslotte naar zijn assistent .lciajoor AT.KOFF te berlijn. Deze zou de zaak 
1 onderzoeken en er later op terugkomen. Hij bleek zich ook te interesseren voor 

d levering van compressoren en electromotoren. Holz, die hiervan sl cht op de 
hoogte was, vr·oeg hem hierory terug te komen. 
Daarop ontving Holz inde_daad een in het Hussisch eestelde brief van Atkoff 

\ 

uit .Berlijn. Daar men deze brief bij __ ontan niet kon lezen, nam Holz hem mee 
naar de Ned. Scheepsbouw mij., w<.1ar een Russ. · ingoniep.r v.erkt, die voor de 
oorlog daar is bljjven hangen na een ordercontrole, daar hij gedegouteerd is 
van het sovjetsysteem. Deze ingenieur was echter niet aanv!ezig, daar hij was 

.... 
11uitgeleendn aan v.ilton Feyenoord. Een d0rgelijk persoon, ook Iàlss, ingenieur 
is onder dezelfde omstandigh,:;den bl;rnven hangen bij v,erkspoor. Daar er sedert
dien nog niemand naar \i1ilton of 11erkspoor is gegaan, is de brief tot op heden 
ongelezen gebleven. 



NOTJ!TIE .KB. 14-5-48.

KB kan voorlopig in deze richting geen nieuws 
leveren noch vorige berichten bevestigd krijgen. 
Overigens is KAM.STEEG ernstig ziek (tbc) en zal 
wel dood gaan. 



A. 

B. 

c. 

D. 

1
--P-A ·-.1 r Vofon-o-. - � 

-- .., __ .,../ 
� 

c_ 2.1 AUG 1941 f 

Aan 
Van 

TER KENNISNAME. (geen actie opnemen). 

ACD (ter doorzending naar C) 
KB. 

Constellatie bij de Montan N.V. 

1 ACD/ tw5c. / 
12-8-47.

1. Bercovitch is Algemeen Directeur, dus van de vertakkingen en onder-mijen in
het buitenland en in Ned. Hij is tevens voornaamste aandeelhouder van diverse
der mijen, alsook van Montan in �ed. Hij heeft de meerderheid in de aandeelhou
dersvergadering.

2. Van Buuren, die ook een flink pakket bezit, is president-commissaris.

3. Lewkovitz is directeur voor Ned.

4. Eugene s. de Jonge (ong.35 jaar) is adjunct-directeur.

5. Mr. E.A.Brandes (ex-majoor M.G.) is commercieel adviseur)

_ad 1. was Duitäer, Turk, thans Canadees, zetelt in Canada. 
ad 3. ex-Duitser, �hans statenloos, wil Hollander worden, spreekt goed Nederl. 
ad 4. zoon van onlangs gestorven firmant De Jonge van "Van der Vliet en de Jonge", 
ijzer en staal, R{dam. Gaat een dezer dagen naar Miramás bij Marseille om 300 ton 
staaldraad te keuren. 
(staaldraad is door Montan aangekocht voor p.st.37-/- per ton ter doorverkoop. 
Zowel Lewkowitz als Montan's cor espondent.in Egypte, Abulaiffa, hebben het kunnen 
plaatsen, de eerste voor p.st. 54-/- f.o.b.Marseille, de tweede voor p.st.62-/tfob 
Antwerpen. Abulaiffa moet dus meer vracht betalen, maar zou toch nog meer winnen. 
Lewkowitz heeft de partij.aan Finland verkocht. Om te voorkomen dat twee maal zou 
moeten worden geleverd, verkoopt men altijd "subject to granting of exportlicense" 
en men schrijft dan aan de laagste bieder, dat men geen exportlicense hee� kunnen v 
verkrijgen en levert aan de. hoogste bieder). 

ad 5. werkte als M.G.Majoor in Duitsland samen met Posthumus Meyes (thans Raad te 
Parijs) voor het terughalen der verloren goederen. 

Voorts is de Heer Kamsteeg bezig over te gaan van het Min. van Financien naar 
Montan N.V. Hij had een zeer hoge �ositie, was soort rechterhand van Min. Lieftinck. 
Was voordien accountant. 

I.agro, Zurich, was aan de telefoon, kon creosoot verkopen nasr Bulgarije. Lewkowitz 
weigerde, wil niet aan Bulgarije verkopen. 

De Amerikanen verkopen staal voor uitwalsing tot betonijzer� Montan is tussenhande
laar. Men kon een partij plaatsen bij m±j walswerk in Ticino (Zwitserland) te Bodeo. 
De Jun. verkopen echter ook slechts met export-11censes. Zij willen deze voor dit 
walswerk te Bodeo niet geven ( zij zijn misschien bevreesd voor doorverkoop aan bv. 
Tito c.s.) Lewkovitz doet dan als volgt: hij koopt de partij voor een Roll. firma, 
iluB: klaart haar zelfs in, verkoopt dam later de partij toch naar de aanvrager te 



Bodeo door. 

E. SORRE:LL INOORPORATED. In Sorrell, aan de rivier St. Lawrence (Canada)

F. 

beyindt zich een grote fabriek, bestaande uit een scheepswerf, walswerk,
munitie- en wapenafdeling. Hiervan worden de laatste twee fadelingen verkocht,
als surplus. Bercovich heeft deze voor doorverkoop overgenomen.
Het walswerk (rerollöng mill: om dikke staalblokken tot smallere profielen uit
te walsen) wordt vermoedelijk door Montan door regeringsbemiddeling verkocht
aan de mijnindustrie bij Heerlen teneinde staalprofielen daarvoor te vervaardi
gen. De regering aarzelt echter tussen de 280.000 a 300.000 kostende Canadese
machines, die in uitstekende staat verkeren en een Duits oud gerepareerd wals
werk, wat echter slechts 190.000 a 200.000 kost. Tevans tracht men, maar
zonder regeringsbemiddeling de munitie-en wapenafdeling te plaatsen. Van Buuren
is hierover al in contact met Marine, die er wel in geinteres�eerd schijnt te .
zijn. Hij heaft daar een zakenvriend Kap. H1teienei') ter Zee PROPPEJl('1(.) "die dat
met hem behandelt. Voorts onderhandelt hij over dezelfde afdeling met Henri
GREEVE, Parkstraat 69 b, den Haag, die vertegenwoordiger van Bofors Aktiebolaget,
Zweden, in Ned. is en in het algemeen de man, die zulke wapenaffaires behandelt.

Van Buuren (die 12/8/47 weer met Lewkowitz naar Brussel gaat ) moet binnenkort
naar Frankfurt a/M. met zekere Mike Boulanger, Canadees, ex-piloot (eerste raid
op Tokio) die aan Montan medewerkt. Voor hun permits wendden zij zich tot de
Am. Military Mission. Hier zetelt Captain Eddy (von) Degener, die tegenover L.
liet vallen, dat als hij de uermits niet kon geven in zijn off. kwaliteit van
Military Permit Officer, hij ze wel kon geven ilxxziiJ[xm::t.îx als Security Officer.
In werkelijkheid heeft hij helemaal niet het recht om ze zelf af te geven, maar
schijnt dit wel te kunen regelen. Van Buuren had zo al spoedig het zijne.
Zondag 10 Aug. was er weer een pokersession tussen Lewkowitz, van Buuren ,
Mike Boulanger en Degener. Deze begon om 14.00 en duurde tot 23.00.
L. ging om 19.00 weg, de anderen speelden door. Boulanger en Van Buuren lieten
Degener fl.1.000.- winnen, Boulanger had dan ook onmiddellijk zijn permit in
orde. Van Buuren en hij konden de permits Maandagmorgen 11 AUg. halen.
Boulanger nam eveneens op Maandagmorgen fl. 570.- op als dekking "voor de
gemaakte onkosten" bij Montan.



De di!'ecteur Lewkov,itz ( H.95 te Gleiwitz geboren,thans statenloos) heeft 
korte tijd geleden een aanschrijvinf ontvangen van de Russisc·he handelsde
legatie in A'dam, welke hem voor een bespreking alsaar uitnodigde. Hij is 
er op 5 Juli geweest en vertelde bij zijn terugkonist dat de Russen hem zeer 
interessante nroposities hadden gedaan, nl. de aankoop VLn een aanzienlijke 
scra�steel (ächrot) uit de Russ. zone in Duitsland. 
L.ij deelde hem tevens mede, dat hij, Levikowitz, in t. oskou volkomen persona 
grata was. L. voelde voor het rylun en zei toe de hoeveelheid te zullen afne
men. Daarop vroegen de Russen wat hij er mee dacht te doen. L, legde uit dat 
de meeste landen geen staal leverden zonder contrenartie van scran. Uontan 
was slechts tussenhan.:ielaar, zou dus de scrap verkoTJen aan hen, die er het 
voordeligst het meeste staal mee zouden loveren. lJogelijk -illgeland. ,.merika 
wilde niet eens scra-ry hebben, leverde daarenboven tegen te hog.:l prijzen. 
De Russen schenen het niet prettig te vinden dat de bestemning van de scra..,., zo 
�,einig vastlag, maar stemden uiteindelijk toe. L. gaat nu naar �oskou voor de 
definitieve regeling. 
Lev:km".itz financiert met Van Buuren het volgende plan. ,,en heeft een motor
jacht, zcewaurdig, aungekocht, dat. nu te Antwerpen wordt kl.iarc;emt:akt en geladen 
met alle noodzakolijkhedeh voor een·verr e zeereis, Indien hier in �uropa 
"ongelukken " gebeuren, zullen de heren mtit dit scb.ip zee kiezen, waarvoor ze 
ook al visa voor ::3an Domingo hebbtJn aangevraagd. 
JJe Kol.3as, die vaak bij L, en Van B. komt ":praten", belde er over op, dat hij 
wilde particineren en dan ook meegaan. 
L. 's naturalisatieaanvrage is nog steeds in behandeling, teneinde dit te besTJoe
digen hedft, hij aanbevelingsbriuven weten te krijcen V'1Il hbt ;·in.ven t,c.Zaken,
ondertekend door ö.en lhin.van �c.Zaken zelf en d" 1i:eferèndaris ?,1r.J • ..J.barda en
van een ander J.inisterio bestemd voor de A::in.van Justitie, opdat hij toch
snel zijn paspoort mogo verkrijgen. Deze briev.en spreken van L.'s belangrijk
hoiJ voor het Ned. econ,leven en zijn goede vaderlanderschap,
L. vertelt van zichzelf het, volgende: Toen hij in Duitsland woonde, werd hij

. 
gearroöteerd en door de Gestapo scherp ondervraaf'd, i-:narbij hij moeilijkheden
had te verkl!il'en, w1;tarom zij in zijn zakboekje nog al v,at adressen in toskou
vonden. 1. zei, dat hij nog al veel zaken met Rusland had gedaan en deed (dit
was ten tijde van het verdrag Rusland-Duitsland) waarop �en hem losliet. L.
verliet snol het lllld, naar Frankrijk, verbleefx te Toulouse en vertrok van
daar naar Lissabon, waar hij verder gedurendt.. de oorloc zat.

2. Van Buuren is geen directeur, maar gedelegeerd commi,saris, evenals Grotenhuis.
Deze vmrdt door L, en Van B. als "On-practisch" aane;ezien, daar hij zo'n haat
tegen de Duitsers heeft, dat hij liever geld verliest dan er zaken mee doet,al
is de oorlog dan ook voorbij 

.
•



Van Buuren kent alles en iedereen en is een wat wonderlijke, wilde figuur, 
echter me t een grote oµtwikkoline en een scherp verstand. Rij is een scherue 
geldjager. 

3. Bere:ovitch vertrekt ong. 11 Juli met de Q.ueen Mary naar �anada, viaar hij woont.
Hij heeft daar de Aircraft-Com:ponent Cy.- IIij is een reusachtig scherp zakenman
met viereldrelaties en schatrijk. Hij is de grote man O'P de achtergrond.

4. Diederiks schijnt thans gezien te worden als een "unsavory character" en is
er door L.en Van B. uitgewerkt.

5. Koi.sas zie 1.

?. De algemene indruk is, dat Bercovitch, Lewkowitz en Van Buuren voor alles 
zakenlieden zijn met weinig scru:pules hoe het geld verdiend wordt. Zij blijven 
daarbij \�el bij bonafide handel. Politiek zou er geentwij:rel aan zijn of zij 
staan aan de goede kant, ten,ijl zij ook vroeger nooit pro-Juits v.are,n, doch 
merkbaar nro-geallieerd. �r zou v,el eens verdenking zijn gerezenvan wapenhandel· 
en/of smokkel. Dit geschiedde misschien wel, maar nooit onder de naam �ontan, 
maar vermoedelijk onder de l!Hlm. auspicien van Diederiks {zie 4), welke o.a. om 
die reden thnnä het veld heeft moeten ruimen. Overigens handelt J.".ontan in zovee] 
instállaties, patenten, 'l!etalen, machines etc. �OOCE!.i;(lrl!Dgs-e voor oorlogsindus
trien, dat het pr&ctisch wel een wapenhandel is. 
Zi:-i hebben de vertegenwoordiging van Thomnson- HouSToPI ( electr.apparatan, genera
toren, vuurleidingstoestellen, telefoon) en voorts van de imodising Cy (alumini· 
urn) ,waarvan zij de aandelen bezitten. 
'à) juist zijn zij aangezocht door de Rigidising Cy, fiuffalo U.S.A. on de gehele 
verkooporganisatie van diens nroàucten in 11est-.Europa t6 verzorgen. Ook öier 
is Montan alleen tussenhandelaar en houdt zelf geen voorraad aan. 

E. ,,'.ontan .!!.xp. doet zaken mJt vele landen, niet echter met Frankrijk en Spanje,
daar hun valuta niet interessant gcnoeG zijn en men teveel bedrogen wordt.

9. Kon.Hongaarse Dtaalbedrijven.'1'hans geen zaken. Bedrijven ·:erken niet. Lr is we:
contact en Van B. gaat binnenkort naqr Hongarije. Hij is pas in Oostenrijk
geweest.
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