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Juwelen,Goud en Zilverwerken 
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1 �oor zover van de geagendeerde stukken (ii?l dit 0� geborgen) 
aanwezig was dit bijgevoegd • 
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. De firma PREMSELA & HAMBURGER dret:f jaren lang· 
een 'winkelzaak in.juwelen, antiquiteiten, goûd- en zil
verwerken, aan de Kloveniersburgr.ral 39 te Amsterdam. De 

"fi..rma was steeds van mat1 ge omv�ng en werd op lo 7 ol�P 
omgezet in een oommandjtaire vennootschap met ee� co'rmnan
dita.jr kapitaal van� 900000.-, geinves�eerd door 4 ven
noteno Al1:> beherend v,ennoot trad op Meyer Jacob PREMSELER, 
geboren te Amsterdam; 15.7o�892 •. Op 29.1.38 werd ae·c.V. ·
voor-ligézet rnet_tbeherende velllloten, ri:.l. de heer M.êî; P�EM

, SELER en mevrouw Jenny PREMSELER, ieoli'tgenote ::ván: Mozes Hei-
man GANS� De heer en-mevrouw GANS zijn buiten ge�eenschá.p� 
van goederen gehuwd. M�vrau.w J. GANS- PREMSELER werd op 
25.1.19 te Amsterdam geboren. 

PP 9 Maart 1943 werd de- zaak door de noHN!An "opge-
- �eveno ·Na de bevrijding werd de. vennootschap weer voortge

zet aan'de Sarphatistraat 169, terwijl' er ook weer een
winkel geopend.werd aan de K1oveniersourffiVal 39. In Den
Haag w�rd een fili�al geopend aan. het Noordeinde 121. 

Beherende vennoten Zijn thans Mozes Tie1man GANS, 
geboren en> 12.5.17 te Amsterdam, wonende Sarphattstraat 169, 
en diens echtgenote; · · . .. · 

PR1'MSELER is n:tet uit Duitsland teru,ggekeerd··na de 
bev�ijd�ng. . 

· 

In bandelskringeî1 nöemt men de .'fïrma PR..:USELA & HAM-. · 
BURGER,ee� zaaK van matige·omvang, welko op deugdelijke, 
wijze wordt beheerd en een normaal bestaan oplevert. Er 
.�ouden vrijwel geen exportzaken worden gedaa� Er blijkeTu 

.. ·voldoende bedrijfsmiddelen aanwezff. 
GANS en·echtgenot.e staan ·1n-záke11- gunstig bekend 

en z:t.jn: goed met hun branche op de hoogte" 
, 

. 

Aan de Hee� Regèringscommïssarjs 
in Algemene Dienst 
Plein 1813, No. 4 
• s-GRA VEN RA GE



Aan: K.B. IV 
Van: C 12 

No.: 101859 

··""' Betr .. : TRADEX .
.,.. 

_,.,;. � t' y// d. 
� 4.-.. 

ÎDe�gegevens welke "Leo" ons kan verstrekken over 
de TRADEX Intercontinentale Handel �ij, Frederik Hendrik
plein 3 te 's-Gravenhage, zou ik gaarne ontvangen. 

. 
.

7J f/E8 Nlt
1

1 Februari 1951 
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�RAP1?0RT van KB. IV 
voor C.XII 
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Bet!".: 

.:tJ-1-::>-,. i

·---·· -i

Fa. PREMSELA & HAJIIIBURGER ACD jltnP� !_ 
-·----'

7. 

1' .,1 � /'\.,. .,A��---)1' ,-r 1-·�/ .<, 

N.a.v. Uw aanvrage, ACD nr. 97232 heb ik vap
Leo een ra-pport betreffende PREMSELA & HA�/IBURG-ER' 
ontvane;en. 

Daarin komt echter de naam P'REMSELER voor. 
Mocht dit onduidelijk zijn, dan kan ik eventueel 
nadere inlichtingen bij Leo inwinnen. 

Leo vroeg mij of er reeds gegevens betreffende 
;r I de filradex Intercontinentale Handel Mij, Frederik 

,...,... Hendrikplein 3, Den Haag, alsmede betreffende 
� -Jt!�de cluJrbi.j betrokken A. LOZOVSKY, HORA.1'1SKY en BYTCA
.. , · · bij ons bekend waren • 

Zo niet, gaarne bericht, daar I,eo ons deze u::an veT'
strekken, indien �ewenst. 

K:B, 25 Januari 1951 



?remséla' & Ham'l;l.u:Dger 

> 

imstreeks 1823 we.ra tt> 11m.s 1,erdam op�c eioht de �f'a J?remse.la & 
fü,mburger, w:elk� .a:;ii,"l de Kloveniersburg1 1al �19 mcèrderè ji3.ren t-en 

,(- �Yt,irikelz1:�ak· fo Jüwe,l,en,á'rtticuiteiten,goud- cm, zilvcnveken �Yploi1,eerde, 
- De -f'irma. v1as steeds· van mu:hige omvang e" werd 1-7-3'0 omgezc..t in .een

commaridHaire V':nnoo·tsc.ha.P m�t. e�'rl com.rnanditair kapita ,1 van , . 
Fl.. SQ. ooc,. -,ge-in\!èsteer<1 door. 4 vennot�n .ltls })eh'er�n·a veri'ntiot .. t;rad
op Meyer .Ta.co:P Pre..mselGr ,·t� Amster,•am g�l-0.r�n ·i11-11.:..92 Op 29-'l-38
wetd de e.v. VOOJ'tpcz�t met.-l.chrende v.en ootcrn dEf h f'r l\tÎ..,T,-,LF°"mseler

t' ,Je-n hiîévr. Jen :y Prem�clor,ec'ntg.enoto v�ry Mo�es Uei •an G�ns. �� liefi,n· 
7 '/ ztjn :r ulten gem�en$ohap van oed·�ren, gehu.,yd.I;fo,vr-.,�fü,n�-Prmseler 

[ ' �·er(l 2f1-l-l9 t�-Amst�:-näa.m gcbo:6en. ·• i • , �,:;i ,. • • ,. . ' ' • :· 

..=-a:n · v�r1-a.nd: met qe v,erv•i 'decni'ng va ,Toêlen uit h.et zake.n1.even v·erd èle 
O.v:. per 9·.:.�_43 ·door de OMnia. opgehe.v·e.n.J)�ze .llll'Latregelef,, .. ,.wera· '1.a. 'de

· bevr�.Jd.:j._ng .r1.Îi_e.tig verkl;. 1 ru .e"l , er...o de v�nn0 · ·.ts.chan v;é,�r V"o.rtgezet . 
. aan èë Sarph�tistr�<:,t 1$9, teri.·i Jt ·�r. � ,k ,. e.1H �èn 1 "i �J{e-tzaalç. i:s· aan
a·e m.ovtniershür�,··al �9 .Te def>i I·I;,iag vnr·ç,t e.en 'filiaal gt?e:xplo 1:tc rd 
aan: het Woor.deinde ,121· .. ,·' . . , · ·. · ·. 
12,1:;he re nae. veny.otcn ii,jn'' tha. tis)t?e.ers iHe î.\.r;::.ia ,Gà-i:is !gl'!p. A'ms;te rdam 
12-5�1?,,. ç, �Pide aan .a� J�r:P;ht1�1.3.traat 169 en. z1J•1_ eohtg, note. 
Ga:1.s tr�edt teve�is,op .ls hev1 1nav.o�rder ov..e� l�.J.F:;-ems�l!'!'.f ,ilie 
.ni.e:1J ttn:11ggel.{ê�rcl il:ï n<f, de 'bev:rijd-it",g. · { .: · . illr is hier spraken.. van �n zaak va11 matige omv�ryg,,··<dke. 0·1 een·d,eugde-
li ·k ,, ·ze�···or.1.'t eh6l, rd· 'fn een nornraal be.staan o-plevert. ,. 
Er worden vrijv el ge n eX!)or.t�aken 'gcàa&.n. � · 
Gans en echtge1 ot, staan gunatie 1 eken� en zi.Jn tne:t, _hui-1 hrr nch� 
..TOed op de hóogte.J!:r bliJken,,volq.oende be ·ri"J;_f?mictaelen. a'lnn��ig: 
te zij" en het na.leven van verplichtingen Finat op 'eert regelmatige 
wi jzè !:1 la·.1t s. 

inf. van 4-1-51 ,. 
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Aan: .K&'l3. IV 
van: c-12 

No.: 97232 

, 00 97232 

• Betr., • Fa. PREMSELA & HAr�1BURGER

• 

Ik moge U verzoûl�cn b:lj U'\7 relatie "Leon te willen 
informeren naar. netgeen bekend is over- de f il•ma PREMSJi'J;iA &. 
H.A.LIBURG�, Klovcmlersburgwal 39 te,Jûnnterdam. 

. .... ' 

27 November 1950 
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11 November 1950. 

Ilf•jou het op prijs stellen van 
U te V-e�nemen, wat U bekend mocht 
zijn o�irent bovengenoemde firm.:a, 
gevestigd te AMSTERDAM-C., Kloveniers 
burgwal39. Het is een antiq_ui tei·t;en
handel, die zich speciaal toelegt 
op handel in oud zilver. 

/ 
Ik moge U verzoeken deze aange

legenheid onder geen omstandigheden 
op te nemen met Uw bui�enlandse re
laties zonder mijn voorkennis. 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
1 sGRAVEW-.rI.AGE. 
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