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NOTA 
Van: KA-R.A. 

CLIPPER "JY
Op 8-5-51 werd aan jJtlè�:HèR brief �o.CAH/51/415(10732) ge
schreven, waarin hem inlichtingen werden gevraagd n.a.v. 
rap>ïort no. 107872 dd. 25-4-51 van CEF aan KA-R.A. 
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AFSCHRIFT. 

AAN: KA-RA 
VAN: CEF 

L NR.: 107872\ 

Naar ik uit betrouwbare bron vernam zou de directeur 
van de N.V. OXYDE, Heinz .LICHïENSTERN, geb. te Thorn (Tild.) 
14 April 1907 wonende Naarderstraat 315 te Bussum naar de 
Ver. Staten willen emigreren. 

LICHTENSTERN bezit de Paraguayse nationaliteit. Ik 
moge U verzoeken bij Uw Amerikaanse relaties te willen in
formeren, of hun iets over dit: voornemen van LICHTENSTERN 
bekend is en zen ja of betrokker:i.e enigerlei toestemming van 
de btrokken Amerikaanse insta,nt.ies nodig heeft. 

CEF. 25 April 1951 • 
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AAN: .fEF_
VAN: B

Mondeling besproken dat CEF KA-RA zal inlichten. 

�\Jb � ��. � �.� .. o....J.c.J\.A...-

•i:1.f
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KB 19 April 1951. 



• 

• 

Aan: H.KB 
Van: CEF/I 

Naar ik uit betrouwbare bron (Ned.Bank) vernam, 
beschouwde men aldaar de N.V. "Ox:yde" als bona-fide, 
vooral omdat de directie vertelt, dat er bij de directie 
namens de Amerikaanse aandeelhouders aangedrongen is 
op het stopzetten van de zaken met Oost-Europa. 

H. LICHTENSTERN, directeur van Oxyde zou zich
uit de zaken willen terug trekken en naar .Amerika willen 
emigreren. Zou L. missc�j&n te benaderen zijn? 

Gegevens over Oxyde en LICHTENSTERN in OD 1739, 
ACD 82166, 85420, 89330 en. 95682. 

CEF/I. 15-2-'51

� 

20 m! 1951 
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Cp 3 �tober 1950 werd dezerzijds van .de Koninklijke 
Marechaussee Schiphol bericht ontvangen, dat op 28 Septem
ber 1950 via El ten in Nederland was binnengekomen: 

A.P.Stoll, geboren te Breslau, 5.5.1925, student, Engelse 
nationaliteit, wonende te Birmingham, (Engeland.) 

Stoll nam deel aan het in 1949 in Tsjecho-Slowakije gehou
den stude ntencongres en spree kt zeer goed Nederlands. 
Volgens zijn paspoort was hij in 1949 tweemaal in Tsjecho
Slowakije, eenmaal in Hongarije en in 1949 en 1950 in Duits
landf. 
Rij vertoefde in Nederland ten huize van Fri tz Stoll, gebo
ren te Breslau, 23 Juli 1896, procuratiehouder, wonende Mer
wedeplein 45 IIIhg. te .Amsterdam en is op 1 OJtober 1950 
vertrokken. 

Blijkens het Bevolkingsregister te Amsterdam is op 
Merwedeplein 45 IIIhoog, woonachtig: 

Fritz STOL L, geboren te Breslau, 23 Juli 1896, van be_ 
roep procuratiehouder. Stoll is bij de wet van 27.5.1948, 
staatsblad I 211 tot Nederlander genaturaliseerd. Oorspron
kelijk bezat Stoll de Duitse nationaliteit. (p 18.3.1940 
werd hij uit het Duitse staatsverband ontslagen. Stoll is 
Israeliet. 

© 
Hij is gehuwd met Rlth Krimmer, geboren te Liegnitz, 19 A
pril 1899" 

• 

Uit het huwelijk zijn geboren: 
r\susannr.e Erika stoll, geboren te Breslau, 23.11.1922 , Pales
'J tijnse doox huwelijk met Morduch Kostynski, geboren te Pinsk 

10.9.1914. Zij vertrok op 3.9 .1946 naar Palestina. 
l/Arnold Peter stoll, geboren te Breslau, 5.5.1925, zonder 
Jnationalitei t, thans waarschijnl,ijk Engelsman, die op 26. 2. 

1948 naar Binningham werd afgeschreven. 
Deze zoon is identiek aan de persoon in de aanhef van dit 
schrijven bedoeld. 
Stoll Sr. kwam met zijn gezin op 28.5.1934 in .Amsterdam, al
waar hij procuratiehouder werd bij ct·e Noord Europeesche Erts 
en Pyriet Maatschappij N.V.,gevestigd de Lairessestraat 20 
te Amsterdam. In het begin van de bezetting was hij in een 
zelfde funsctie bij de Maatschappij voor Ertsen en Metalen 
"Ozyde" N.V., terwijl hij thans procuratiehouder zcu zijn 
bij de N.V.Montaan Metaalhandel te Amsterdam. 
Van Augustus 1942 .tot de bevrijding is Stoll Sr. met zijn 
gezin ondergedoken geweest.Zijn houding tijdens de bezetting 
wordt goed genoemd. 
Voor wat betreft zijn huidige politieke gesteldheid kan ge
zegd worden dat Stoll Sr. zeker geen extremistische neiginT

gen heeft. Hij w�rdt geacht aannenger te zijn van de poli-
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De familie stoll heeft practisch geen omgang met andere 
mensen. Bij leven zeer op zich zelf. 
Met betrekking tot stoll Jr. is bekend geworden dat hij
in October 1944 vrijwillig in Engelse militaire dienst 
is getreden en na volbrenging van zijn diensttijd is 
gaan studeren aan een Universiteit in En.geland.Hij zou 
sporadisch in Nederland zi jn I@ weest. Ove]$ijn politieke
instelling zijn geen gegevens bekend geworden. Omtrent 
het doel van zijn reizen naat Tsjech0-Slowa.kije, Hongari ·
en Tu.i tsland is niets bekend kunnen worden.-------------

' \� 
P.3.

J'·� ��

Stoll Sr. wordt genoemd in ons
d.d.18 Maart 1950, in antwoord
i• d. 4 • .3 .19 5 o • 

\ 
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schrijven No. 713-' 50, 
op Uw schrijven No. �0253,. 
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� Qnderwerp�Inlichtingen omtrent HeinzLichtensterno 
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f,u Naar aanleiding van een schrijven dd.4 Juli 1950 
No o8Ó253 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,gete
kend namens het Hoofd van de Dienst door Jhr Mr W.J.Th.SeF
raris en gericht aan de heer Inspecteur van Politie te
Naarden,bovenvermeld onderwerp betreffende,rapporteer ik
U het volgende:

Heinz Lichtenstern,gehoren te Thorn Dldol4 Lpril 
1907,wonende alhier,Naarderstraat 315 is gehuwd met Marga
retha Edith Spier,geboren te Wickrath 29 September 1906, 
eveneens wonende op genoemd adres.Zij hebben twee kinderen 
genaamd Ruth Regina,geboren te Kemlen,17 Juli 1935 en Ro
bert John,geboren te Amsterdam,8 Mei 1938. 
�� �Komende van Keulen vestigàe het gezin Lichten
stern zich op 19 Februari 1936 te Amsterdam en blijkens 
het Bevolkingsregister werd het gezin op 10 Mei 1948 in 
déze gemeente ingeschreven op voornoemd adres.Op 1 Juni 
1948 heeft het gezin zich bij de Politie alhier als vreem
deling aangemeld.Blijkens het is zijn bezit zijnde vreem
delingen paspoort is Lichtenstern zonder natmonaliteit. · De Vreemdelingendienst van de Politie te 
deelde met betrekking tot Lichtenstern het volgende mede: 

"Lichtenstern werd met zijn gezin in September 
1943 naar Westerbork overgebracht,alwaar hij verbindings
man was voor het Rijksbureau van metalenoOp 2 September 
1944 werd hij overgebracht naar Theresi�nstadt.De meninge 
t.a.v.de juiste houding van Lichtenstern als Jood tijdens
de bezetting lopen uiteen.Enerzijds wordt hem lof toege
zwaaid wegens hulp aan mede-Joden,o.a.in het lcamp Wester
bork,door deze door zijn invloed langere tijd te kunnen
vrijwaren voor doorzending naar een vernietigingskamp.An
derzijds wordt hem verweten,met/Duitsers te hebben gecoll
boreerd en gunsten van hen te hebben aangenomen.Wel is ge
bleken,dat hij in het kamp Westerbork bijzondere gunsten
genoot,als betere huisvesting en vrijheid van beweging
buiten het kamp ten behoeve van het metaalsorteringsbedrj
bestaande uit dienstreizen.Volgens zijn eigen verklaring
heeft hij ambtenaren van de S.D.te Westerbork om opportu
ruhteitsredenen van tabak en sterke drank voorzien en één
keer met de leden van de S.D.van Dam en van Laar in zijn
barak een drinkgelag gezet,waartoe hij om redenen van pe
soonlijke veiligheid meende te moeten overgaan."

Tot zover de Politie Amsterdam. 
Lichtenstern komt in de politie-administratie a 

hier politiek noch crimineel voor.Hij is Directeur van d 
NV.Oxyde Maatschappij voor Ertsen en Metalen gevestigd 
Amsterdam,thans vermoedelijk in het gebouw ven Hirsch & 
Cie aan het Leidseplein aldaar.Zijn rechterhand aldaar 
zijn een uitgewezen Pool,wiens naam hier echter niet be·

ken, 
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kend is.Hier ter plaatse houdt hij zich met niemand op. 
Zijn naaste buren kennen hem en zijn gezin slechts heel 
oppervlakkig.Hoe hij politiek georiënteerd is is dan ook 
niet kunnen blijken.Volgens bekomen inlichtingen verkeert 
hij in Amsterdam hoofdzakelijk .in de kring van Duitse Joden. 
Hij staat bekend als een uitstekend zakenman die internati
onaal georiënteerd is.Hij vertoeft veel in het buitenland 
en is in het bezit van een vreemdelingenpas voor alle we
relddelen. 

Dezerzijds is bekend dat Lichtenstern destijds,ver
moedelijk te Amsterdam,een verzoek heeft ingediend om tot 
Nederlander te worden genaturaliseerd.Lopende dit verzoek 
zou hij voornemens zijn geweest zich met zijn gezin in de 
Verenigde Staten van Amer:tka te vestigen.De hierop betrek
king hebbende correspondentie berust bij de Commissaris der 
Koningin in de provincie Noord-Helland(Kabinet).In verband 
daarmede werd in December 1949 alhier van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken het verzoek ontvangen Lichtenstern 
een bewijs van politieke betrouwbaarheid te verstrekken, 
zulks inverband met een visum-aanvrage voor de Verenigde 
Staten van Amerika.Dit verzoek werd doorgezonden naar de 
P.R.A.te Hilversu.m.Bij informatie bij genoemde P.R.A.is ge
bleken dat Lichtenstern aldaar niet voor komt en dat een 
bewijs van politieke betrouwbaarheid aan�u zijn afgegeven. 

Aangezien de inlichtingen"vertrouwelijk"zijn ge
vraagd heb ik gemeend Lichtenstern zelf niet in h et onder
zoek te moeten betrekken.-

Aan de Heer 
Inspecteur Korpschef van Gem.Politie 

te 
HUIZEN NH. 

De 

w /JTftl.; ; & 2, ' {, .(,

'&îrJ&
; &,;1420 



Bussum, 20 Juni 1950.
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ACD! · <-Ref. VA 56 

B 
DAT:f'. ETREFT: 

jPAR: 111 
LICHTENSTERN, Heinz, .�-----..,.'./ h � 01 V • Q I 

wonende te Huizen, Naarderstraat 315.
23 JlaU 1950 -------------------------------------

�WOORD op Uw schrijven No. 80253 
- 5 April 1950 •. - (;óf' 
----------------------------------

·®

• 

Bij het dezerzijds ingesteld onder
zoek is gebleken, dat bovengenoemde : Heinz 
LICHTENSTERN, geboren te Torun, 14 April 1907, 
nimmer te Bussum woonachtig is geweest.-

Blijkens bekomen inlichtingen moet hij 
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister 
Huizen N.H. ·sedert 1 Juni 1948, komende van 
sterdam.-

Met de beantwoording van Uw schrijven is 
even gewacht, daar dezerzijds was vernomen, dat 
ook van andere zijde een onderzoek gaande was 
naar enkele gedragingen van Lichtenstern.-
Dit onderzoek zou evenwel tot op heden nog niet 
tot enig tastbaar resultaat hebben geleid.-

Zo de. dezerzijds ontvangen mededelingen 
op juistheid berusten, dan zou de politie te 
Huizen N.H. over nadere gegevens omtrent be
trokkene beschikken.-

11Einde 11 
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RAI PCJ:tT van D. 

aan: C.12

1 !MlBT @)K:,, l t

1.rr:>11 

OAT: 1-,

PAR: � 16 MEl·1950

. rr-.. J--- --Au.1/ t9s- ylo 1 

Ingevolge Uw verzoek d.d. 3 April j.l. doe 
ikU hierbij rapport toekomen betreffende N.V.Mij. 
voor Ertsen en :Metalen "Oxyde tt , ontvangen van relatie 
Leo. 

D.8, 16 Mei 1950 



N.V. Mij voor Ertsen en Metale�
n O:x:yde" 

Amsterdam.. 
Kleine Gartmannla�tso en 

2-4 

Bovengeaoemde N.V. werd opgericht bliJkeAs publicatie in de Ned.Stacrt.
va• 8-2-23.ZiJ heeft zetel te Amsterdam en omschrijft ha ar doel als 
de handel in ertsen,metaalwaren,metalen enz. Wij wordt beschouwd als ee• 
dochteronderneming te ziJn geweest va.n de firma M.Lissauer & Co te, Keu;'le•
en zou geinteresseerd zijn geweest bij de Norddeutsohe Ghemisohe �abriek @te Hamburg.Zijm werkt met ·eeR maatschappelijk ka.pita.al van Fl. 500.0�

\\. ge.heel �e:plaa.tst e:n gestort .AanvmeliJk waren directeur: · l�K1... .c-.Lang ,A. Gru.nebaum, H.Lichtenste�. Grunebaum. en K.Salomon. Zi.1 ,.,aren� 
-allen jood en beaaten de Duitse nationaliteit.Na Mei 1940 kwam het 'e
drijf onder beheer .Naast de Oxyde werd door de bwindvoerder opgericht 
de l'r.v.Possehl Oxyde Mij voor Ertsen,gevestigd aan de de Lairessestraat,
v,elke N.V. de zaken der oude N.V •. ging voortzette1.Na de bevrijdin.g 

/v'werden door het Ned.Beheers I�st. tot bewindvoerders aatesteld: 
\!:,.Gerrit Herman Verbeek, geb /Utrecht 23-8-96, wone '1de Ui terwaardenstraat 146 

-..; te Amsterdam en Mr. F.VT.Goudsmit,Sarphatikade 16,Am.sterdam.Het behee� 
� ia intussen opgeheven en directeur zi,j11 thans Ver-beek voornoemd en t\.,\.JHeinz Lichtenstern,geb. 14-4-07. 11

Zoals reeds gezegd werde de za�n tiJde�s de o,rlog 1-gc�racht in 
een nieuwe N.V. Thans v,o rden echter weer zaken gedaan onder de oude naam.
Er worde� speciaal transitozaken ged�an en de resultaten zi in �l stig 
Het oordeel over de directie luidt gu!idtig. Beiden zi in met hun branche
goed op de hoogte .• 
Het maatschappelijk kapitaal bedra�t Fl. Fl.60.000.-,geheel geplaatst 
en gestort.Er is vold,ende bedrijfskapitaal en betalingen gaan op tijd.
Bankrelatie wordt onderhouden met A.Albert de Bary & Co en de Hollandse
Bank mnie N.V.,beiden te Amsterdam. 
inf. �an Jan. 1949 
verstr. inf. , 
20-11-47 Re•e Hardy,Lyonnetstraat 11,Maastri�ht
19- 2-47 Stubb's Ltd,42 Cresham Street,London 
15-11-48 N.V.Int.Ertshandel en Mijnuouw MiJ,Calandstraat 5,Rotterdam
10-2-49 Poolse Legatie,den Haag 

29-3-49 Soliditet A.B.,Gotenburg 
25-1-49 Ned. Patent & Kristalsoda!abriek,RotterdaII 
16-2-49 Fa. A.Suhr,Gerrit van der Veenstraat 80,Amsterdam

. . 

l 
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N. V .Oxyde te .\.r.isteraam heeft ae volgende
rije verzonden:

A
&
,r. en :Mei 1949 

1�ei 1949 via Antwerpen 
Juni en Aug. 1949 
Juli 1949 
Aug. 1949 
Nov. 1949 

300 ton lood. 
806 ton lood. 
200 ton zink. 
150 ton lood. 
200 ton ko1;er. 

50 ton zink. 

H,, �fl! ' 
1 

-:_ :f -,,� ,,rn
. � jlJU l;J�,o 

1 AC dl1ao_!_ 

eeleverd Loeten worden: 22,5 ton al�iinium. 

3 \pril 1950 
c.12
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Antwoord op nr.80253, 
d.d.4-3-'50.
Betr.N. V. "Oxide". 

/1� 18 _Maart 1

Y �O«ll.JfC.. 
ACDt 

,-21 MRT 1950 

DAT: . r" 
PAR: r

ACD/ i.2/ t t 1 
TRO U.'TELIJK. 

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan het 
volgende worden bericht: 

De N. V .Maatschappij voor Ertsen en Mineralen nonnEt', 
gevestigd Kleine Gurtmanplantsoen 2-4,.Amsterdam, 
werd in 1923 opgericht door de heren .Mr.Michael Hel"IllOn 
de J'ONG, directeur Scheepvaart Vereniging ''Noord" ,Murillo
straat 7,Amsterdam en Barend POLAK,particulier,verdere 
personalia on bekend. 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt F.500.000,--. 
De maatschappij stelt zich ten doel de handel in metalen 
en metaalwaren ,het winnen van ertsen en het exploiteren van 
mijnen,alles in de ruimste zin van het woord. 
Als directeur trad destijds op Leo SCHWARZSCHILD,geboren 
te Keulen,28 Juli 1882,Duitser. 
Ge·'lurende de bezetting werd de maatwchappij onder beheer 
gesteld,doch no de bevrijding werden de zaken voortgezet. 
Er zijn thans 3 directeuren,t.w. 

1. - Gerrit Herman VER.BEEK,

geboren te Utrecht,23 Augustus 1896,wonende Uiterwaarden
straat 146-I,Amsterdam,Nederlander. 

2. :::; Heinz LICHTmSTERN,
?kn; 

geboren te Torun,14 April 1907,wonende Naarderstraat 315, 
Bussum,Paraquayse nationaliteit. 

<!, 3. :;;. Siegfried STE11'T,

geboren te Nordheim,11 November 1899,wonende De Lairesse
straat 6,Amsterdam,statenloos. 

Naast deze 3 directeuren zijn er 5 procuratiehouders, t.w. 

'Î + .Jl.� Frits ROS:EN'TFIAL, 

geboren te Keulen, 7 Augustus 
.Amsterdam,Nederlander. 

2. -r Max WOLFF, 
�·

geboren te Keulen,20 Januari 
Am.sterdam,statenloos. 

1905,wonende Vlaals�roat 112, 

'-

1900, wonende Koningslaan 66, 
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� 3. - Szymon Benno WIND, 

geboren te Oswiec:iJ:n,23 Juni 1911,wonende Catharina van 
Clevepark 97,Amstelveen,Pool. 

� 4. -;:. Siegfried Salomon SP.ANG:EN'IBAL, 
•J!-: )

geboren te Amsterdam,22 November 1908,Plantage Prinsenlaan 
5,Amsterdam,Nederlander. 

,, + t ! 5. -- Fritz STOLL,
� 
.. 

geboren te Breslau, 23 Juli 1896 ,Merwedeplein 45-III,
Amsteràam,Nederlonder.

Frits ROS:ENTH�L was destijds penningmeester van de v.D.S.A.

De overige personen komen niet voor in de administratie
van deze dienst.

----------------------------------------------------------

K-3.



NOTA. 

.. 
AAN 

VAN 

Betr: 
No. : 

D VIII 
C 12. 

N.V .OXYDE. 

80253. 

Ik moge U verzoeken bij Uw relatie ''Leo" in
lichtingen in te willen winnen betreffend·e de N. V.l&i.atsch. 
voor Ertsen en Mineralen "0XYDE" : Kleine Gartntan plantsoen 
2 - 4 .Amsterdam. 

In het bi.1zonder interesseer ik mij voor de 
namen van de handels- en bankrelatie s van genoe:nne maatschap
pij, die vrij veel metalen naar Hongarije exporteert. 

/,( C 12. 
-



No. eo253 
Biil.: �ane · 

' p;, . j.l.;IJ"'r 4c Lr. � ==:...;===;..;..;;..:_ 

J ... #'Y' 

OaA.rni.3 :zou J.k na!lor int,elicl,t ,tillen worden o:ver de persoon van 
Ecinz tI01tT.llJI8'I'Y.JZN. ccborètl te '>,'orlln, 14 April J..�07, wonende N�m'àér-
str·!a.t 3J6� Us�den. ,. , 

Gcnoemnc LIOHTLN,ST-1..N '"if: YM 'f�guayse natiQn�litcit. 

Aan de lfcerinspf'lctour van 'Politie 
· 

te 
... .'Vi.RDlr/i" 

lll.t.i' F..ûOFD VAlf DE' DIEr'3T, 
, Námen3 deze 

Ontv, bew
�
: ---.-.-� ..... ---·- - .,.
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RAPPORT van KB C,, d, J1 1

voor c.
_._,._..,.r . 

Nr. : 665 AC'J/<t(.. !'21 fEB. 1950 
DAT; • 1 ,r, '-� -

,fl
et.r� finna • V. OXYlli: •

"�1
PAR: ?.2.-i \ ACuj tf � 2s-J

·�. 18-2-1950.

-�

De atilldacht wordt gevestigd, door \Jelingelichte bron , 
op de firma N .V .Oxyde te il!llsterdam, handel drijvende op Tsjecho-
31.owak:i je en Hollé,ari je. Handel betref t allerlei metalen. Onlangs
is een partij aluminium na�r deze landen verkocht.

Of deze firrn.n "poli tiet betrouwbei.ar n is, kon niet worden 
nagegaan. 

Vrij voor 11.ctie v�n betrokken afdeling. 
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