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Notitie v or A.C.D.

van D. Ba éf'f$ij 
Betreffende:Verkeersmij Intercontinental 

Mijn relatie Leo verstrekte mij een aantal gegevens betref-

fende de N.V.Verkeersmij Intercontinental i.v.m. ûe mogelijk

heid per coaster ons land te verlaten in geval.van nood. 

Intussen is gebleken,dat Justitie het geval niet als een 

zwendelaffaire bezien heeft.W�l is een onderzoek ingesteld. 

î/Iaart 1949 

D.8



Enige tijd geleden heb ik U reeds inlich
tingen verstrekt omtrent de Verkeers Mij In�ercontinental aan de 
P.C.Hooftstraat alhier.In "Het Parool" van heden staat thans een
artikeltje over deze onderneming onder het Hoofd. "U kunt vluchten
als een vijand ons land binnendringtn .Het is slechts een beknopt
bericht met weinig of geen details.Er staat ook i�,dat de politie
deze zaak grondig heeft onderzocht,doch geen aanleiding heeft gevonden
,wegens zwendel tegen de onderneming op te treden.
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N.V.VerkeersMij Intercontinental .AMSTERD.AM . 
�.C.Hooftstraat 154 

N.V. werd opgericht in 1S48 Ned.S�aatscourant 14-7-48 No. 135 bijv.870

Officieel Doel: het bevorderen van het int�rn�tionaal verkeer tusse 
de verschillende landen en zulks in den rui 1Sten zin 
des woords;er wordt ech'ta' g8en reisbureau geeÀploi
teerd. 

Werkelijk Doel: Zie Bijlage 

MaatscfäappelijK. Kapitaal_;_ Fl. 100.000.- t.,ep ..... en gcst. Fl. ;;.o.OuO.

Oprichters: Gijsbert Cornelis Snijders ll,luchtvtartkundig Ir,oud-
officier Ko1-inkli

u
ke Marine-reserve,geb. 23-7-15 A'dam, 

wonende V-:aldem:k PyrmontL-ian 20 te Amst �rdam. 
Is Directeur der N.V. 

Pieter Klaui,oud officier Kon.Marine-reserve,6eb. te den 
Haag 1-7-09,woonde laatstelijk aan de Burchtstraat 1 te 
Wassen.aar, Vt·rblijft thans vo111r zaken in Canada.Heeft bij 
de B.P.M. gewerkt als geoloog.Zijn echtgenote heeft offi
cieel domici�ie aan het Noordeinde 13b te Den Haag,doch 
is met hem mee naar Canada. 
Is Directeur der N.V. 

Dr. Joseph Franciscus de Goc,�sycholoog,van Merlenstraat 
120 te Den Haag. 
Is Commissaris der N.V. 

Ernest. Louis Baron van Hardenbroek van Lockhorst,geb. 
24-9-00 te Domburg,Korte Leidse Dwarsstraat 71 te
Amsterdam.
Is Commissaris der N.V.

Verder is Commissaris maar geen oprichter 
Mr. Nicolaas de Bruine Ploas van Amstel,geb.l-9-93 
's-Gravelandseweg 157 te Hilversum. 
beroep: advocaat en procureur. 

Vertegenwoordiger der zaak is 
Carel Adolf .An· eveldt ,ge 11 • .Amsterdam 22-9-98 ,. ·on.ende
Newtonstraat 38 te Amsterdam.\·ias enigzins Duits georien
teerd en heeft nogal ruimt: opv.:.ttingen.Hij is t vens 
procuratiehouder van Carp's Rederij en Carp's Trans
portbedrijf,beide ondernemingen �v nee s gevesvigu �au 
ü.c .1:'.C.HOu.L·IJdul:'ë:ii:1.u .Lv"Z te Am�ut.:.CUi:UU.
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Vervolgblad L 

Ir Snijders is in het bezit van een Re-Entry Permit voor .Austr!:l.lie, 
heeft hièr gewoond voor hij llli den oorlog ll1:..ar Ned rland k,m.m.Heeft 
te Brisbane gewoond Cliffton iourt,Moraystreet,New-Farm,Brisba.Jie. 
Hij heeft een belangL'ijke functie gehad bij het 1 th Air Tra�sport 
Sqouadron,dat onder bevel stond van �-Kolonel W.C.J.Versteegh, 
thans Roofd Oostgroep Kon.Luchtvaart Mij N.V. te Den Haag.Deze geeft 
zeer gunstige inlichtingen over Snijders. 

A�s eigenaresse der firma wordt beschouwd de Fa. Carp � Co Redersbe
drij� gevestigd aan de P.C.Hooftstraat 154 te .Amsterdam,welke firma 
toebehoort aan de heer Mr. Johan Robert Carp,6eboren 30-1-97 te Peka
longan(Java).Hij wordt de geestelijke vader genoand vam het hele pla•. 
Carp,die in 21 tot Mr. in de rechten pr0move rde,is onderdirecteur 
geweest va� de Fokker Fabrieken te .Amsterdam.Op 15-l2j vestigde hij 
zich �elfstandig met Carp's Handelsbureau voor aviatiek en scheeps
zaken,had o.a. de vert genwoordiging van de H�spa•o-Suize en de expl. 
van belangrijke uitvindingen o.a. het Oertz-roer en the Ftigoplate. 
In. 1926 opende hij een kantoor te New-York.Ver�olgell.s deed hij ook no� 
makelaars-en termijnzak�il.;·tL'a 11sactie s in ammunitie, vliE,gtlÏl.ige:n ,motoren 
enz. 
Op 18-1-40 failleerde hij. 

Hier�a exploiteerde Carp buitenlandse patenten voor eigen rekening 
e� moet erin geslaagd zijn verschillende uitvindingen,voor de oorlog 
van belang en waarvoor hij de exploitatie verzorgae, te plaatsen. 
Tijdens den oorlog deed hij veel in gedestilleerd met de Duitse 
vrehrmacht .Na de bevrijding werden beide ondernemingen onder beheer 
gesteld.Beheerder werd de Twe1-1tse Trust Mij.Dit behe r werd op 4 Febr. 
1948 opgeheven.Carp zelf heeft in kamp Laren gezet .Carp wordt be
schreven als een zeer aarrogant persoon,dic in zakem. weinig presteert. 
Wel heeft hij goede relaties.De man is echter niet betrouwbaar.Zijn 
financiele positie is niet een van de sterkste 

Is omstreeks 1936 geruimen tijd v,or zaken in Amerika gew st.Logeer
de in. New-York in het New Viestou Hotel,Madison Avenu & 50 th Street 

Mededeling 19-9-40: Zal binnenkort naar New-York vcrtrekken,waar hij 
domicilie heeft.Men begrijpt nie� waarvtin hij 1� ft. 
Hij blijkt vroeger nogal in de sportwereld te heb
ben gezeten.In 1920,1924 en 1936 als zeiler in 
de Olympische Spelen uitgekomen voor Nederla11d. 
Overwinnaar in 1920 

.Advertentie Januari 1944. Carp & Co's TraRsport 
Agenten der Kirsten Linie te Hamburg 

Carp & Co Ruerij 
M.s. In 6rde 215 ton
M.S. Progres 220 ton

waren deze schepen z.g. coasters?Zijn dit dan de�elfde,als die VJelke 
voor ce Intercontinental zullen 11 varenn ?Hoe kwam het ,dat men jrijdens 

den oorlog de be schikl�ing had over 2 schepen? !'aarom waren deze niet

� �� �,:;::�;:p ����7���-� � .)ii,;;.. �, 
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Betreft: 4oor·Firma �ethers� Oo, �bdijksplein 1 te stcrd ffi ont-
V'DGen Spie6el-inform tie op 1', • !_tercontinentHl. 

3eter-�esit�eerden, �irecties �fn voora nst· nde onQorLeminten etc. 
ontv,•ncen v n ct.e •,nder1:1er}JEJli jb::i onderrn>min, een veri rotn eli jkc circu-
1 ire, W�brin men �elangstellen en ttent m� k� op de mo�elijkhcid 
om bij een eventuele volcende oorlog (men suggereert b�n treffen tus

sen .t1usl ·�nd en de Geul lieerden') hinnen <J6 uur met één der sc-lepen 
� van dit bureau ons 1-nd te verltten. �en hee�t 3 schepen, ,elke in nor

m1;1le tijd op En€,eland, .Jenemä.rl:en, EoorweLen, �'r n!:ri jk, Spcnje etc. 
v1:.ren, doch zich nimmer verder dan :36 uur vPren Väll ons l,nd mogen ver
wijderen. Dreigt er op een gegeven o�enblik oorlog, lcin g�r�ndeert. 
men, dat bédoelde schepen binnen ;36 uur in een Nederlandse he.ven ge
reed liggen '.)m de p ssagi ers te kunnen opne . .1en en de Nederl u,dse l ... «ven 
te vcrldten. ';enst men v, n deze celegenheid gebruik te m ken, dan oet 

e men een II ar:.ndeel" nemen in een Schip VOOr een bedru.g Vc;.n 1' • 2 • 5 .- • 
D&ar�ij _komt dct& de pass·geprijs vLn Nederl nd n�br de �oorukust v n 
afriKa �d f. l.�uo.-. het hele gr pje kost dus f. 4.3 o.-. In frikD 
�il men het schip v�rvolcens verkopen, TI�arn de ueelLG� �s .eer een 
evenredig gedeelte v�n ue opbrencst teruöontvangen. )f dit een bedr g 
v�n f. 2.500.- z�l zijn, vilt te betwij�elen, gelet op de �1s�-n bij
zondere omst ndit..,heden en d.e vra1g of d8n niet r..eerdere sc;1epen ten 
verkoop zullen vmrden aangeboden. :;)e deelnë..me geldt voorts voor 5 j, ur. 
Is er d�n nog geen .oorlog ceweest, dun woruen de schepeL toch ver
kocht en krijgt ieder ,,eer zijn deel. .Je w1iarde der schepen is dt.n 
né::tuurlijk sterlc geda ld. :tv.en wijst tenslotte in de circul ir6 op de 
vórige wereld.oorlog. Het kon toen gebeuren,,,.. dut voor plu tsen op 
schepen, in vissersboten etc. k�pitr len ,erden g�vraugd. 
De directie van de firm :Je.thr,1ers & Co voelt er v:el iets voor, om 
wanneer dit n-,diG mocht zijn, Vöil het orrd.ery·erpelijke t..unbod eebruil: 
te maken, doch zij voelt zich eniGszins huiverig ten �anz·en v&n de 
goede opzet. Er zitten \',elis s r eniL,e personen met klinkende n1:1men 
in deze onderneming, doc11 d2t zegt nog .niets. Eet zou niet de eerste 
keer zijn, dat dergelijke· heren zióh voor een bep& ld � bentje l· en 

'9t spannen. �e deeln·me van f. 2.5uO.- vindt men op zichzel� niet �nor-
ma1è.l. Er zit nt.ttuurlijl� een risico in, doc.o. ciat loopt r.1en ultijd r.1et 
dercelijke Zl-kjes. 1 at .men echter vreemc:.. vinc.t, is a.e r ssaL eprijs 

,C�SM...._ ad f. 1.80
.
0.- v n hier na:�r Hoord- frib,. :ieze prijs varieert momen-

' /--:-teel Vélfl f. 4vv.- t')t :'. 6.JO.-, .. _en bet" 11:; uus eventl(eel
-f.,j.o,'" .... f. l.2J'C.--teveel. T'ac..:..orn moet mèn boven <.1.e de6ln ue cl .P. 2.5 o.

nog eens een extrc winst op dep ss �e bet len? �s �it �uiver iinst
bej g? Geeft indr�k, dc.:t men op een nette m nier een ''poot" wo·dt 
uitgedr��id. 
îlet bevreemdt firmu overigens, dut wij het etcenli jke doel van a.e In
tercontinentul niet geviaar zijn geworden. Kunnen n .1Lr echter lsnog 
een zeer groot pleizier doen met te pro...,eren het volE.

1
enae te ac1.tcr

h len. Intercontinental verzorgt mo:nenteel de "deelnume" en ..:.lles 
wat er a,n vastzit om t.z.t. uit te v1ijken. l}c; :-:: sc.e!')en zijn echte-r 
van een rederij, die deze scne�en norm&&l in vr,c1t-exploitutie neeft 
.wi.N -.r.ELKE _lli;DEnI.J BEHv IBr DEZE 3 SC1�EPEN???? ??????? 
het zal niet gem kkelijk v�llen, om dit te ac�ter, len, omd t zelfs 
insiders het niet v"eten. I ... et zijn noocstwc,c...rs chi jnl.:. jk ulleen de 3 
getnteresseerd.en ( in onze in:'oriautie vermeld} di& weten, we] ke re erij 
hier s.chter zit. Het zou intussen niet onmot,elijk zijn, dflt v1ij er met 
een beetje re_._ 1K 1;-;c 1ter zouu.en kunnen komen. 
1 ,il t U het eens proberen? 
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Notitie voor ACD 
van DII 

3 FEB. t�g 

Betreft: N.V. Verkeers �aa tschapr ij "Intercontinental" 

In November j .1. werden bijgaande prosrecti 
van de N.V.Verkeers Maatschappij "Intercontinental" 
mij ter hand gesteld door het hoofd sectie III �arid. 
Deze had de stukken, met een bijbehorend rapport 
ontvangen van de marine-inlichtingenofficier te Am
sterdam. In dit rapport stond vermeld, dat de ministe
ri@le verklaring van geen bezwaar op de ontwerp acte 
van oprichting van de in de prospecti genoemde N.V. 
Scheepvaart Kaatschappij "Intercontinental" nog niet 
was verkregen, doch elk ogenblik verwacht kon worden. 

Van Marinezijde was men bevreesd, dat en door 
het feit, dat als directie van deze maatschap1ijen 
oud-marine officieren optraden en door de inhoud van 
de pros:pectieen smet opde naam van de Marine zou 
worden geworpen en mogelijkerwijs een defaitistische 
stemming bij het Marinepersoneel zou kunnen worden 
aangekweekt. Men meende hiertegen te moeten optreden 
en vroeg mij advies hoe in deze te handelen. 

Ik heb hierop hoofd �ectie III Marid geadvi
seerd zich in verbinding te stellen met de Directeur
Generaal voor de Scheepvaart van het Ninisterie van 
Verkeer en \1aterstaa t, aangezien deze, daar het hier 
een scheepvaartmaatschappij in oprichting betrof, on
getwijfeld hiervan or de hoogte zou zijn. 

Hoofd Sectie III heeft dit direct gedaan, 
waarbij bleek; dat de Directeur-Generaal voor de 
Scheepvaart in deze kwestie in het geheel niet gekend 
was. Aangezien laatstgenoemde zich zeer voor deze 
zaak interesseerde, heeft hij zich in verbinding 
gesteld met het Ministerie van Justitie. Daar bleken 
de stukken, waarbij de gevraagde beVJilliging werd 
verleend, juist ter verzending gereed te liggen. 
Men had op Justitie gemeend deze verklaring zonder 
nader onderzoek te kunnen afeeven, aangezien het 
hier een dochtermaatschappij van een bestaande 
N.V. (de N.V. Verkeers Maatschappij "Intercontinental")
betrof. Op verzoek van de Directeur-Generaal voor de
Scheepvaart zijn de stukken niet verzonden, doch
zou eerst een nader onderzoek worden ingesteld. Het
rapport van de Centrale Recherche te Amsterdam. is
hiervan kennelijk het resultaat. �en afschrift van
dit rapport werd mij door Hoofd Sectie III yarid
toegezonden.

Het is mij niet bekend of de verklaring van 
geen bezwaar thans al of niet is afgegeven. 

's-Gravenhage, 14 Februari 1949 

DII 



N.V. VEBKBBBll •LJ.

,,INTERCONTINENT.AL" 
Tel. 9e798, A••te•••• 
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.. a:J.tschappelijk Kapitaal 100,000.-. 

Dir ctie: Ir. G"C.- Snijders, Luchtvaurtkun i[ ing�nieur, 
Oud Offich,r Koninklijkt, ,forina R"s rv 

P. Klaui, Oud Officier Koi1inklijk·� ·"t..rino Rvs rv� 

Coomisse.rissen: 

'r, l�� de Brw'.nEi Ple,os van Amstel, 
Advocaat P-n procur�ur, ArnsterdtunJ 

• 
�.1. Baron van H&rdenbro�k van L�êr� 

Den Háa� 

Pechtskundig ad-vis�ur: 

Prof. ,.r, G.l..'.,G,H, u,:.,ul, Amstcrd�ro. 

: ... Giach ;.dvi:· i.r: 

A,J .H. Dot.l{UtJ, rto; .... rost rd-i.m, 
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11.V. VEBKEBBII IIU.

,,INTERCONTINENT.AL" 
P. C. Beeftil&raa& ••• Tel. 98798, à••ter•••

p R L• p �CT u

D • V. Verk ers .ftj. 11 lN'lERCDN1'INF,NTiJ.," r.;ant uit v!Ul ae volg1:1nde algcc::een er.:.
kende fciten:-

1. het grooto gfrvc�r, d'lt voor ieder beaoh:i fd u�derl�11d r schuilt in en be
zetting door eer1 vre!;;rnd.: mogEmdhoid, voor hoe ·korten tijd d11n ook; 

2. het feit, dat Ncdorl�r.d• in geval van de nlom gevreesde on onafw ndbaar lijken�
de krachtmeting tusschen oo·st un i/t:st e n d r erste gevechtsterreinen zal 
voroen; 

3. het feit, dat dit voor vele N�Jurl�ncfuchc burgers het �ind van hl.l?l leven en
vernietiging van hun b�zin �al bsteek n�n; 

4. de or::standigheid� dat v�len niet in d gelegenheid verkeer6n hun verbli,Jf 
naar elders to verplaatsen of het land tiJdig te v�riaten en dus gedwongen
zijn t t het laatst te.wachten aet hun vertrek; !

5. het feit, at de 6anige uitwegen zouden kunnen zijn zee .if door de lucht
vóérdat hot te lai::.t is; � ' 

6. het feit, dat dit door tle lucht uitgesloten� dc;r de onmiddelliJke
inbeslagnemng voor r.-.ilitaire dCJeluindu vt1n �e bruikbare luchthäTma en
vliegtcrréinon; �

7 •. je bittere les ve.n de vijf dabon otrijd in Nc1erland in 1940 en �an de a rop
volg"nde "cc;zotting en v r l van de ovncue.tic, van Duinkerken die duidelijk 
het bewijs v�rmcn, at de 6eri'ige weg ever ze� loidtr 

8. de omstandie;.� id, at elochto �t �en tij�ige on rondiGe voorber iding onder
d skundifc. lviding oet c.,ari tioc;t. ervnrin ·, zulk t>en vacuatie .met succee kan 
•,crc!on .bekrcond; in terensttilling met p gingen c het laatste ogenblik, die
bij v�crbaat tet mielukkin éedcem zijn; 

9. èt> noocz:i:ik, ,u 1,itu:rotc •liscr ·tiu bij 10 cr�o.nis tio n uitvcEiring v n een
der�elijk plan t� b�tr�cht�n;

10. h&t 0nlo�chcnb•r feit, · t
::mgst v, or · t k 
h,v �n un ,at van

t .V. Vt;rkl.crs t.�j. " 'TLH.COl

d n evete NE!d rlanders
1th

dr.Z'.ust

Àl.11 bit:c!t ca r r. n 1-

ven in
v n hun 
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de eerste en ,1 nil2,,.mC'c;elijkhaid tvt.: 
0 
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door besprekine van passaRe reeds nu, gelji v�naf 1 Juli 1948 • .  _
op ó�n V!Ul de 1aarvoor beschikbare zeewaardige en d�artoe speciaal uit�eruste 
kleine zeeschepen (type ccastar) veer een cvertocht naar Las Palmas (C':1.narieche 
Eilanden), àzortin of frikaansche kust. 

N.V. Verkeürs r.:ij. "INTERCONTINEUT.iu.11 heeft dt:.artce éJOn (.. vereenkcl!!.Bt getrof
fen met een r· e:ierij, terwijl ·h':1.ar verder de voor dit dr-eleinde benoodigde 
sche psruimte t�r boschikkin�; �o.l sta::m 'ioc rdat een <loer haar· hiervoor speci�al 
�P te ri hten naru:llcoze venn· ctsch!lp de; "fäTERCOHTII'l!. IT.nL SCHI:.EPVilRT wIJ" N.V. 
de benoodig:ie schepen zal verwerven, in w�lke vennootschap · e:ier passagier ge
lijktijdig deel�erechtigd wordt. 

Deze N.V. zal harerzijds met de reederij een overe nkomst tot onderhoud en 
vao.rklae.r hcuden'dezer schepen aangaan, waarvan de voorwaarden reeds zijn vast
gesteld. 

Volledige garantie,·� � speciaal rn �.v, Verkeers .ij. "INTERÇONTINAN-.,. 

IlY.!:. gereserveerde schepen .22!. inderdaad 2E. bet critieke oop;enblik i2! beschik-· 
king zullen stB,an, �verkregen�� uitdrukkelijke bepaling,� ill!
schepen� niet��� 21! dertig� varens�� Nederlandsche E!!l 
mogen begeven. 

De geschiedenis bewijst, dat men het uitbreken van lederen oorlog reeds 
eenigen tijd tevoren, zij het dikwijls slechts zeer kcrt, du ijk hseft kunnen 
voorzien. 

Zelfs bij een plotselinge 0verval, zooals in den_:J st orlog van Holland 
en Belgi�, had men, zooals bewezen, nog minstens vijf �agen den tijd, het land 
per schip te verlaten. 

12!!. enkele bevcorrechten·hebben daarvan� .2.9.!, zij� dikwijls .!2.E! �
bruikmaking � � orunogelijkste schepen 2!l tePien betaling� exorbitante prij-
�' gebruik êel!l!lakt, 

Ter ?corkoming van een herhaling biedt daarom de N.V. Verkeere !lij. "Il1TER
CONTI1iE.tiTJJ1' c.a. dcor zorgvuldige en deskundige crganisatie vooraf het volgende,-

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

) 

veilige overtccht naar de haven van bestemming; 

behoorlijke cnderbrenging en voeding tijdens de reis; 

volkomen voor haar taak 'uerekendo baroanning 1 

aanwezigheid van sch&epsdoktorun voer t.:ventuoele medische hulp; 

do �Qgelijkhcij van hot ��<lunecen van o ni- w ardevclle bezittin en d or 
het toe3taan nen i�dQr�n p s�; ier v n 80 kil bug d (ton ho e�e t�ee 
v liezen �r vors n); 



• 

• 

y 

F. tij .ibl bericht ;evin ° ':in iedóren 1' eaa ier van chtum on uur van vertrek,
al oe..: n a.,:: un ligplc.ats van ht3t schip in et:in no.dt1r aan to gtJven veili�·e
vn ge nkk.:lijk bt:.roikbnr1:i ha.vc.n in Nt,dorlan:i;

G. de tekerheid, 1at Je schepen vo�r VGrtr�k gereed zullen wcrdon belegd
indien en czettin. in !it3.lerlt?n,.i imminent wvrdt !!€lacht; zulks ter be
corj� linb van de directie.

H. strikte gchoimhou.uinf van mmo on fJ<lrcs van <lon betrokken passagi;;r;
1 

I. reservv schoeperuimta, div u,:: óvertocht to o.lltm tijde verzekert, ock als
d er force majeur Qen van de eenkl&d1m van 1o aan c,wezen traneportvloct
aocht uitvallen •

U kunt zocdoen'.!tJ Uw p�S8a[';e v rzckeron op 

een betrouwbaar zeewaardig achip, �opzet� 2!l onopvallend ekozen,
� � � uitstekonde btimanning � ld�€nue proviand, verzorging� 
uitrusting, !! !,!! ™ veilige � !!.! bri:mgen. 

. 

. 

Indien Uw gewone lovensverzekering onaer zulke omstandigheden waardeloos �al 
blijken, zult U do ·,r hot nu reeds be.eken v dozc passnre en het n�men van een 
aandeel in d-e Interccntinental: Scheapsvaart ill.j. U. V. s 

Q:! � 2!l � !!!!l 1l!, ��kinderen w�rkelijk hebben verzekerd,
!!.ä !21 te..-en gevuren § u0cter kunnen ziJn � � verlies !!!: � 
� .z�lve, terwijl![� �eTUststellonde zetorbeid h!J21 verkre5en, 
m !! � vr;orzc,r.gsmaatrecelon � genocen. 

· De l6iding V:l!l r. V. Verkeers Mij. "INTERCOJ.lTI1ili1"I.ä1" (,re . ezelfde z!l;l
ziJn als van Interccntin0ntal Sche�pvaart Mij. N.V.) i�� gegeven van
person·n, di� in dienst V(:.11 a� Kcninklijke Marine en grec.� maatschappij6n op 
het �ebied van sch��pvaart zocwul �ls luchtvaart, ruime autisch en technische
e,rvaring heblien verkrot:;1::n, ·:iok �edurtindo dll laatete l.'.:crlcg, Hierdoor is vakkun-
1ige, en efficit:lnt,., o.;h rtii;in[ van d6 bclanger1 van ie pussgiere gewaarb rgj. 

C O N D I T I L S 1 

1. De t,. V. Verkuer '.'.iJ, "fäl'li.RCONTll .li.li'l',<l}' verbindt zich teren betalin- van
4300 Qilc.en, teretvn An Jen p::1.es'.l.:ier uit te raiken oen passor;ebiljet -
gcl�ig v�n 1 Juli ·194& t, t 1 Juli 1953 - v0,r evn roi3 van n n dor nnn t�
geven plt-, te .ir1 Jfo,�erlo.nd naar 1-

tl C .n�ri6chs Eil&n 1 r (Lou Palm��) 
do "zor'"n, "'n cf 
h V n C. 'n tt , frik,•,n. ch<:i k\Jet, 

en e�n ,11 introkkin wrarv�n zij binn n rie ooan-
den na le at rtir� v· n b0v�n �n e·� b drnr �.l uitroik�n u�n·aan!e 1, Gr t
nrminaal 2500 c�l un in du ic r hlur l t� riclt•h Int-re ntinental Sch r-

v "rt ·.1j, ii. V, , welku 1; ir..:n ir •t z 1 zi.i 11 v, ri c ch J 1..n nr.rr:1 du zt: 
reizen in vr�rk : .. ;;nd :tiv•,l "ull n ior,lcn vollir•cht. 



• 

c.r ..,en spaei

o v�or h t vurvo r
ndo uitrusting 
le·wi een over-

do echeopstonn g 
eling r ds n-

e,prichting der lnt recntinentsl 8cheepvn!lrt 'ij. l'. V., waar
vorkJ �ring v n eon b�swaar i nnngevras d, ligt ten k ntere 
ter inzu;ro v•in b l ricr,hóbbende-n. 

2. Het ligt in �e 1 �dcclin., na aî'lllQP, vun en tsn?lijn vari Ti f ja
eerder als de vert�cht �ntuesch n %al �iJn • acht,

of .aooveel 
Yall de hàftd 
tie op het 

5. 

6. 

te doen. Dan &al � pbr ngst hiel"'mr! en fl.iet �bel
betas lde edrag bfit�k�nen.

Vorder bestaat e mtGelijkhetd, , indi-en de 9"',011111W:i$181
eventueelo verkoop van iè scihepon 'n net buit�
Dit zou d� veer een paesaGier-ai.ulàëelh�uder v-. biJs

Betaling van .!

sonen, 
laton. 

8"' Houd&rs van pass!.l;rebiljet.tt:n �ietien 
nJodzakelijk zijn �c hét land to ver��ltll!l!III• 

9. N.V. Verkc,cr3 Jlij • "I i'lERCOllT 

4o vr ag �r.ar pase�·obiljetten 

10. De Directie zal etfon.., w�.k n te ... n k�ttin ·h ndd in l> sen obiljettGn on rhnlv
zullen alloen biljctt..:.m en n1 ,:, lt:.n l naaro word�n �or}. cht. · o orverkcc, van
Liljett6n en • �nduo r. io niet tw eh.nn lit>h lv IOOt te.. st muing v n de direc-
tie. Een biljet dat zvn<.: ... r r.1edew ton v n ct'e irticti io wec:!urvcrkvcht, verli et
zijn gEildiHhEiid. D tCJest,:;rwnint; ve.n 1e dir cti z 1 sh,chts c r on v rluon:i vcor
verkccp van Liljet en an ool toza111en.



n nssa •e vcrc.t 
ren n c nditie 

10 .Juni l 948. 

Ja sarier- e.ndc lhouder 
in c!it' rccpactui:; vi;rC", ld, 

t ccoord ·te 

N. • Vurkeers !lij.

LNTINE.flr iill' • 



N.V. VEBll.EBB8 ••.i.

P. c. Beeftatraat ia,

,,INTERCONTINENT .AL"
Tel. 98798, A••terdaa 

• ;,, atschappelijk kapita:..l f 100.000.-. 

Cirectie: Ir. G. C. Snijders, luchtvaartkundig ingenieur, 
Oud Officier Koninklijke 1 ·arine Ree erve. 

F. Klaui, Oud Officier Koninklijke Larine Reserve.· 

Comoissarissen: 

Hr. i. de Bruine Floos van Amstel,

Advoce.at en procureur, Amsterdam, 

E. L. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, Den Haag.

-

Rechtskundig adviseur: 

Prof. Ir. G. r... G. H, Russel, 1tmsterdam. 

:�disch adviseur: 

�. J, H. Dokkum, arts, Amsterdam. 

======= 



N.V. VBBKBE89 •u.

,,INTERCONTINENT.AL" 
P. c. •••ft•&raa& 15<1 Tel. 98798, .à••&er••• 

In deze onzekere tijdon, vraagt i�dere znkonmen zich af, op wol.lto wijze hij zijn 
bedrijf enig�zinn kan beveiligen t gon de grote ri&icos, dio dG int�rnntionalo 
spanningen met zich mGdü brengen. Tevens aoekt hij o�n belegging, dio hem ten
minste enige stabiliteit in waa�do biedt, in goval van do..aluatie VQ11 hot ruil
middel. 

Z� weinigen weten op deze. moeilijke problemen, die to�n de bestaansmogelijkheid 
van iedere zakenman in de toekomst llepalen, een antwoord te geYen, dat 11t:1n or 
inderdaad aan zou gaan twijfelen, of er wel oen oplossing mogelijk is. 

Niet alleen bos-taat er aulk oen oplossing, maar wij zijn &61.fs in staat, al die 
aoeilijtheden voor U.op �e lossen en U de grootst mogeliJk• aokel"beid·to Yerechaf• 
fen. 
HE;.t is bijna vaaaelfspr�kend voor ook hier weer 
de oplossing kamt van de &oe. 

•SCJaPSBUil,fl'r, .a.:. is de Qesto belegging J.a .oazekero':"t'iädn.

Niot alleen is •scheupsruimto" oen bezit dat bij clevaluatio &ijll waarde behoudt, 
maar tevens ie het �en drijvend kapitaal, dat in tiJd v oorlog ai.et all8Q1l het 
belang Yan do ?,odc;rlandso zaak, maar ook Uw bolang tf.g Ujkertijd aal kannen 
dienen. 

•scheepsruimte" is oen internationale valuta, die nog beter ie dan de dollar,
want zij hooft niet all�on intornationalo vaat6 waarde, maar biodt oot o�oral in

. de werold do mogulijkheid om gold te vcrdion�n.

Hét is natuurlijk voor eon willckourigc grote zaak, nidt .mogolijk OII ale bclog
ging van het roscrvo-Kapitanl oen groot zeeschip, dat en·ge millioonen aal tos
t�n, aan t� schaffen. Bovcndion kan oen zalilt, dio cieh 6p aon gohool ander ge
bied beweegt, niet manr inuons als· roder optredon .•

Zodat op hot eerste guzicht het id�o van belogging in scheupsruimtü theoretisch 
hool.intoroesant, doch practisch onuitvoorbnar lijkt. D� N.V. Vorkoore Mij. 
"INTERCOtJTI!!ENTAL" kan U t,Cht�r de practischo oplossing, goh "'l uitgeworkt, voor
leggen. 



e 

l. De N.V. VerkoEors ij. "Intcrcontinental" biedt Udo gologenhoid, Uw gold te
b legg�n in en kustvaard r, c,e,n kloiner tfpv zeeschip tuss1..n do 200 on do 600
ton. Dozo "coasters" zijn uitt:rst zo1..waardigo zeoscheipe,n, dio g1..bruikt wordc.n
voor 'trachtvorvo r en di'c; vanuit Nc.dorland gc..nge:ld vann op Engeland, Scandi
navi� on d� Oostzee, Frankrijk, Spanje, Portugal en Afrika. Dergolijko zeesche
pen kunnen wwordon aangeschaft voor e,on prijs die zich bo�c.ogt om de. fl.1000 -
(duizend guld"n) por ton, voor e,,:.n zo go-:.d ·.lc ni.:ur.1 schip. H.t io ni· t nood;a.
k lijk op nioU\ïbouw ti.. .:acht n, d .. -r -,,ij verschillende, uitst ... kcnd1.. offcirtus van
slechts nk l jar0n oude schepen kunn1..n maken. Eon d ... rgclijke, coasteir kan door
dt. N.V. Vcrk e,rs fij. "Intc.rcontinc.ntnl" vÓlludig woraon uitgurust, om in geval
Hodcrland in c.on oorlog mocht ger:iki..n c.in bozot zou vrord0n, als ovncu tic-schip 
dienst t ... do�n. In d:lt ge.val kan men dus op een schip, dat mûn volledig in eigen
dom ht. ft on dat een drijvend intcrnntionunl rc..so·rvc-knpitr:i.ul vcrt0gcnwoordigt, 
niet al.loon frunilit.. en vri0nd,:in, maar tcvc..ns dC; "brain-trust" - en daarmede de 
aa�k - redden. Hot zal U b0k0nd zijn dnt in de vorigû oorlog, 1..nke,le, vo.n Ned r
lnad's grootste.. bedrijven, op de,ze wijz ... hun voortb1..st�an wisten to bestendigen. 
De Intcrcontine,ntnl N.V. vurzorgt gc.h�µl de spucialo uitrusting me,t e,xtra drink
w:iretanks, sanitair; uitbrc..iding vnn kombuis, nc.nsch ffing vrui extra redding
midd lcn, io::ils zv.c.ruvestcn en ruddingvlott1..n, spcci?l ... suinmiddulon, radio, otc. 
Bovendien verzorgen wij voor U de opslngplants wna� deze middulcn word ... n bcwanrd, 
zolang het schip nog als vrachtvnnrdcr wordt gcëxploit�c..rd. 

2. �ij zorgen voor uc..n politiek butrouwbaro c.n voor haar spiciolo taak volledig
bur�kcndo b-�amnn.ing._Tcvcns garendoron wij rcsurvv-pcrson ...... 1, indie,n do ov ... r
tocht moet .torde,n annvaard.

3. Thïr schip is ándc.r.voo-rtdurcndc deskundige, technische, en nauti�chc controlv
Y!1n do H.V. !ntcrcontincntal. Dczi.:: controle wordt o.m. uitgc:..ocfê door oud
officieren on onde,r-officicren van do Kottinklij�o Mnrino.�·- ....... 

4. Door do vc.riorging vnn do overtocht door de, Intorcontirwntnl, is do bemanning
v::n het schip verzekerd vnn allo byzondero nautische g ... gcvcns on ervaringen nood
zallclijk voor oc.t volbrengen vnn de voorgcetoldo reis. Hot schip wordt uitgerust
met alle moderne, nautische instrumenten, alsmede oen radio-inetallatic. 1 etc.

5. Uw schip sol - dank zij o ... n ovurccnkomst, die ,lij .tiebbvn nnngcgr.i.an, in geval
VrJl nood kunnen ve,rtrckke,n tegelijk met con t��k-schip, dat voldoondo re,scrvc.
br:mdstof bij zich hoeft.

6. Dnnk zij onze uitrusting un voorbc.r0iding ,�1 u� schip, in fuVr.l van e,vncu�
tic, ook zond�r hulp v�n c.c.n tanke,r naar e,cn Af'rikr.ansc hnven kunn1..n varen.

7. E ... n co�stc.r is hc..t enige: typu schip, d·it U Cln vc:.iligu ov1.:rtocht in g"val
v-:n oorlog kan biede,n. Alle grote schc..opstypen, va·n b.v. mu.r dnn 1000 ton,
kunn<-n t�n offur v-ille,n 'lrm or1dcrzLdlrs of vliegtuigc.n. Du kl ... ino, onopv 11 ndc,
doch uit"rst ze,u·,rinrdige, coastvr, - zo le;"rt 'ons o.a. d ... 11..s vr.in Duinke,rke,n -
biLdt d, unigu v�iligu oplossing. Zoals oen j�cht mLLSt'll tu kloin ie �n t on
zcownardig voor z,e;re;ize,n ond r moe,il�jku omst-ndighvd n, zo is 1..n groot z ... -
schip te duur en t trufb1ar. D1.. e;nige, juiet1.. �og is h ... t kiuzc..n v�n u ... n const r.

8. 'élij he,bb1..n dL mogclijkh id ondwr d, ogen gczion, d,1t op h ·t criti ... k og n
blik U\t schip ni•t V'larklc,1r zou zijn, b.v. d t h,t zich in r p'lr tic of. eur-
v vY be,vindt. In zo (;1.,n gcvr l bi_,d .... n wij U 10'1, re,survl.l ech1.1.peruimtu op '�n v1n 
onz "igc.n schup.n. 

NV VERKEERS MIJ 
,.\ TE. ONT\NENTAL''
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9. Do N.V. Vi.rk--... rs ij. "Int1...rcon in1..nt.-..l" z l u,,,. 
U d':l.�rm ... "' V".n d1... t-:llozv 1-.ston, di" dit mut zich
ons h t schip st ... tds uitst ... k1...nd t ... ond1...rhoud-n tn
door ons gcslot1..n un b.;;tr.·.ld, op beurs of Lloyds•
clusi ... f ClQlc.st.

chip b,rcd1...rçn en ontheft 
m ... d1... br1..ngt, ij v ... rplicht ... n 
�11� v1.,rz-k1...ring-n vord1..n 
polis't_ n '1111.. risicoo, in-· 

10. -�j zullun hot schip voor U b-r1.,dor1...n, g1..hu ... l'voor ons risico en ... v-ntu-�l
d r ons t ... lijdvn v ... rli ... zt..n kunnc.;n gi:idurcnd1.. de.; looptijd v:-.n ons \'tt;d1..rzijds
ccn'tr'!ct, .ni ... t op U -..ord-n v ... rh:1·.ld. •

11.H._t· is duid1...lijk d�t Cu!} durgc.lijke bc.lu::_:gir{g, voor U :lllc.a,n ,narde. hc.;1...ft,
indi ... n U, op h t ogenblik a�t d · situntio U critit..k to-schijnt, dire ct ov1...r
h t schip kunt b1...schikkc.;n. n"rh'llv ... g�r:.nd<-rt..n •;tij, d�.t h ... t schip door ons z·.l

ord-n g,Xxploit ...... rd, op zod·:nig1.. v ij zo, dc.t ht. t zich ni1..t mvt..r d·m 36 uur Vê.
r1..ns uit d-. N"d'-rl�ndst.. kust z·,l bwg"v"n. U h1..vft contr .ctul,-:1 st:.._de h1..t r1...cht 
h t schip te.rug t1... ro ... pcn W'lnn .. "r U zulks w0nst en nij zull"n ... rvoor zorg dr·:
g1...n, dc.t h1..t schip binnt-n t'i/1..:t.. rnn:il 24 uur, n�, hd ontv·mg1..n v '.n d- b;,,tr-ff ... ndi; 
i_nstructit;, op d" r:::lllgug'-v ... n pl"!:',ts voor dt., wr,l z 1 ligg1...n. 

12. U b1...houdt stc.cds. hot recht, hut schip tl, n.llt.n tijd� door ût.n door U �.:in te
wijz n t..Xpcrt te lut�n controlt.,r ... n.

13. ·--ij bic.d:..n U bovcndic,n ...:0n bodrF,g- vnn 57- por j-:ar, bc.rc;kc,nd ovor de :io.nkoop
som ven het schip.

14. Voor de g..;rkzri'llllhcdcm, die vc.rbondc.n Z1Jn unn de, c.n.nschaffing Vf\ll schip en
uitrusting, rcktnt.,n wij cun c.;unrucligc commissio vr.n 5%. Hierin is b gropcn do
edriczon en controle op h<;t ::t'lllbrongon c.:n inbouwen vnn d0 epc..ei:ilc �ting,

. ----
15. Het nl duidt.,lijlC zijn, dct de. bovonboschrcvc.:r. uite.rat gun� v�,.:ur-
dcn, bereken'.! zijn �=m de h::.nd ven de huidig<., schc.e:psvr,.chtcnmlll'lrt. \Jij moe.ten
ons d��rom het rc.cht voorbc.houdcn, bij nchtLruitg�ng v�n de.ze ainrkt, ·dû ovor
c ... nkomst mc.t c.cn termijn vr..n 3 mnr.ndun op te z,c.g� -n. v,rnzclfsprckond doon 1ij
dit met dien vorstand·u, dnt de.: ovc.ro<Jnkomst drln \7-d ,rom · ordt "lcngcgn-:tn onder
ge.wijzigde.. voorw�.ardon, die rtan do nieuwe sitt.ll'ltiL in. d ... vr :chtc.run-irkt zijn
i;.'Ulgt-p:::st. In het r.lgumcc.n wordt acn ovc.roc.nkomst �-.ng1.;g·1:i.n voor dl duur vnn
5 j �..;ir. · I

16. U hoc.ft te. �llen tijde het rc.cht, indic.;n zich onder dv bemanning ven het
echip, volgvns U, politi ... k onbotrouwb�ro pc.reonvn mochtun bovindc.n, dc..zo door
ons·to latt.,n ontelcnn,

17. Indien U dit w�net, zullc.n wij voor c.on doktur Ln vurpluègstvr zorg dr��n,
di� in gov�l v�.n cvccu�tic.. du r"ia mot U modo zullc.n m�kcn.

�ij zijn tc.. �llon tijde. buruid, U uitLi.bruidc inlichting ... n tu VLrech�ffc..n, U
offortce voor te. lt-ggt.,n v�tn kustvr.·.rdun, ... n. mot U lln vr.n dt.zu sch ... pun te. 
'o zi-.:ht: Ln. 

ftt ht.cl wet mo1...r gcrusth ... id zult U du toukornot ond1...r dL ocon kunnun �i ... n, ':\ls 
u zich ht.c.ft vorzc.kurd v,n LC..n drijvc.nd rusorvu-k�pit�,1, g rop U z�lf Rle ho,·
nodig is, kunt wc.gv�run. 

, l 
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R ds lln hc.lc hnrdc los hebben 11J in Uost-Europ� g ... h�d, lnt ... n wij or lering 
uit trekken tin d ... oploseinr, kic.z�n, div het lnndsbt-1:mg t'.ln ons <.iig<.in be.leng 
vdrcnigt. 

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

�at kost U zo c.un bulogging? 

0111· oen voorbowld te noomeina Indien U een co�·.stt..r c.nnochnrt v:m 300 ton (waarop 
U •�k�r honderd mc.n kunt ov�cuor�n) on U rokant mot Fl.1000,-- pvr ton, dan 
komt het sc�ip op Fl. 300.000,--. Een gühuol voll<.idigo oxtrn uitrusting zou, 
.l.fh.�eliJk V'.lft U� wens�n, komen op ongovocr Fl. 40.000,--. Totaal Fl.340.000,-
drijvbnd kspitnnl. 

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

N. V VERKEERS MU .

.. 1 TERCONTllifNTAL" 
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ond de Verkeersmij. 
,,lntercontinental" 

I_n ons blad van 16 December publlceerden 
� een rapport �an de commissaris van po
htie, de heer D1Jkstra, ten aanzien van de 
"Intercontinental"-onderneming, welke zich 
ten doel stelt, de gelegenheid te verschaffen 
nog tijdig per kustvaarder het Nederlands 
grondgebied te verlaten, indien het land 
door een bezetting bedreigd wordt. De com
missaris kwam in zijn rapport tot de con
clu_�ie

_. 
dat het optreden van deze N.V. als 

Str]Jd1g met het Nederlandse belang en on
gewenst moest worden beschouwd, omdat 
gespeculeerd zou worden op de angst. Af
gescheiden van de vraag, in hoeverre het 
op de weg ligt van de politie, het publiek 
aan- of af te raden gelden in een vennoot
schap te steken, of over de mérites van een 
onderneming, die geen strafbare handelin
gen beoogt, een oordeel uit te spreken, heb
ben wij gemeend de directie van deze 
maatschappij in de gelegenheid te moeten 
stellen, zich in de pers tegen deze aanval 
te verdedigen. 

De N.V. Verkeers Mij. "Intércontinental", 
zo verklaarde de directie ons, verbindt zich 
tegen betaling van f 2250 terstond aan de 
passagier uit te reiken een passagebiljet, 
geldig van 1 Januari 1949 tot 1 Jan. 1954, 
voor een reis van een nader aan te geven 
plaats in Nederland naar de Canarische 
Eilanden (Las Palmas), de Azoren en/of een 
haven aan de Afrikaanse kust. Na e stor
ting ontvangt pe inschrijver een ndeel in 
de in oprichting zijnde Int ontlnental 
Scheepvaart Mij. N.V., die e· naresse zal 
zijn van de schepen, waarm deze reizen 
in voorkomend geval zull n ord vol-
bracht. E

rY
n ag van f 1750 za een 

tijdsverloop an ·en jaren word erugbe-
taald. 

Ook al ou gj!en aanleidin ntstaan tot 
inschepigg binnen de term" van geldig
heid, \1 vallen de overige f 500 aan de 
maatsc ppij. 

W er de Mij. verweten wordt, als zoude 
zij sp uleren op défait.iStische tendenzen, 
angst chosen of

�
er �ken, zo vermeent 

zij t haar opze ist het tegenoverge
stelde a te strev . Zij Is van oordeel, dat, 

de Sta eeds in vredestijd met het 
alle tualiteiten zijn militaire en 

civiele isatie voorbereidt, zonder dat 
hij geacht wordt te handelen onder een 
angstpsychose, het evenzo voor de particu
lier verantwoord mag heten, wanneer hij 
bijtijds zijn privé-mobilisatie voorbereidt. 
Hierbij zij opgemerkt, dat aan dienstplich
tigen de passage wordt geweigerd. 

Voor het gehele wezen van het project 
geldt overigens de vergelijking met elke 
soort van assurantie. Het zal toch niemand 
invallen .om bijvoorbeeld een weduwe- en 
wezenvérzekering te qualificeren als een on
verantwoorde speculatie op de vrees voor 
verlies van het leven. 

De "Intercontinental" verstout zich zelfs 
de gedachte te koesteren, dat.het haar met 
haar plan niet slechts gelukt Is hetzelfde 
voor een bredere kring mogelijk te maken, 
als zeer zeker reeds openstaat voor de re
gering en andere hiervoor in aanmerking 
komende hooggeplaatste autoriteiten, maar 
ook een voorstel te kunnen doen, waarbij de 
door haar geboden passage-verzekering 
daadwerkelijk niet meer kost dan f 500, dus 
onder het bereik van velen ligt. Een ge
wone passage naar dezelfde bestemmings
havens, dus zonder geldlghei_dsduur van vijf 
•aar of maar enige zekerheid voor de mo
gelijkheid van vertrek ingeval van immi
nent bezettingsgevaar, kost evenveel of 
meer dan dit bedrag. Zo kost de toeristen
klasse naar Kaapstad per Holland-Afrikalijn 

l 
f 600 met een wachttijd van on&eveer acht 
maanden. 
· Aldus de directie van de N.V. ,,Inter
continental", 

1 
---'-



Reder-colkiborateur verdient aan 

vluchtboten ..... en zonder risico 
. (Van een speciale verslaggever.) 

Twee kleu�e �Us·tvaarders vormen de gehele vloot van de N.V. Verkeers
ma_atschappJJ "Intercontinental", die - zoals wij al eerder bericbtten - via 

een prospectus de bevolking· aanspoort om .piet het oog op het eventueel 
utbreken. va.n een nieuwe oorlog voor drle

i
n veertighonderd gulden reeds 

nu Pa.�sage te boeken op een ·,,vluchtboot". e-ze twee coasters, ae Pro"ress" 
en de "In Orde", meten resp. 188 en 150 n en we den in 1933 ·�n !; 1917 
gebouwd. En met deze notedo,pjes wil de maa.i.l&happij In geval van oorlog 
tweehonderd mensen naar de Canarisohe eqanden, cfe Azoren of de Afri-
kaanse kust vervoeren. 

f 4:fOO.- tot f 4250.-. Van dit laatste 
bedrag is f '1750.� bestemd voor e-an 
§andee1 in een npg op te riohten
scheepsbouwmaatschappij. 

Evacuf.ztie mag geen 
winstobject_ worden 
De. man, die -, zoals hij tegenover 

ons verklaarde uit la.ndsbelang' 
deze bootjes t,er b�sohikklng heelt 
gesteld van de N.V ... Intercontine -
tal", is de Amsterdamse reder m r J. 
R. C a r p, die in November van pet 
vorige jaar wegens coUaboratie \'PO!
de tijd van tien jaar uit a.Jle rech�en
werd ontzet.... t 

Pe-ze f 1750.- zullen over een tfJd
vS:k van tien Ja;tt aan de passaglers
aandeelhoude,r_,s terugbetaald worden. 
. Indièn na deze tien jaar nog geen 

oorl<>g is uitgebrok'en, wordt het biljet 
vervallen verkl!J!ärd Elke ingeschre
ven passagier J:ioekt dan dus. 'n ver
lies van vijfhónderd gulden. 

De nieuw! kus-tvaarders, die met 
het geld

! 
de aandeelhouders wor

den geb d, zullen in exploitatiè 
worden , egeven aan Carp's rederij, 
die daarvoor elk jaar tirn procent 
van ·de aankoopsom aan de "Inter
continental" betaalt. Na tien jaar zal 
de heer Carp dus bezitter van de 
nieuwe coasters zijn. 

Dat de heer Carp alleen uit lancts
belang handelt, lijkt wel walt over
dreven als men. weet, dat, hij per in
geschreven passagier zevenhonderd 

n ontva.ng,t. Voor kinderen be--
t deze som de helft. Indien de 

e kustvaarders vnlgeboekt wor
den, kan de heer Carp d•1s - aan
genomen, dat door honderd volwas
senen met honderd kinderen wordt 
ingeschreven - een bedrag van hon
derd vijf duizend gulden in ,zijn zak 
steken. Risico staat hier vrij:we1 niet 
tegenover, omdaJt de "Ilttercon tinen
tal" In het geval er lnaerdaad oorlog 
mocht uitbreken, haar verplichtingen 
niet zal kunnen nakomen. zonder de 
bevelen van burgerlijke en militaire 
autoriteiten te ontduiken. 

Zoals ons namens de verkeersmaat
schappij werd nied•egedee1d, zal de 
prijs van het vluchtbil jet met ingang 
van 1 Januai,.Lv: laagd worden van 

��=��sJ 

'Vreemd gezelschap 

Scheepsarts van de "Intercontinen- · 
tal" is een Amsterdams keel-, neus
en oorarts. Een van de mede-oprich
ters, exploitant van een schoonheids
instituut, is een in Amerika gepro
moveerde dokter, die onbevoegd is 
tot het uitoefenen �an de geneeskun
de. :Elan van de twee commissarissen 
van de N.V. is een baron met een 
uitgebreide· ach.terna.qm, waarin twee
maal het woordje "van" voorkomt. 
Deze baron woont op een tweede ver
dieping In de Korte Leidsedwars
straat te Amste-rdam. 

De vertegenwoordiger van de "In-
tercon tinenta.l" in Amsterdam werd 

i:enige tijd geleden bij de Raad voor 
�Rechtsherstel ontslager,. Hij ge
•l>rulkte enveloppen van Rechtsher
stel, om daarin het prospectus van 
ae "In ter con tinen tal" te versturen. 

De politie kan de verkeersmaat
chappij geen oplichting ten laste 

f 
ggen. �aar de "Intercontinental" 
il winst slaan uit de angst voor 'n 
orlog en doe-t dit bovendien in de 
etenschap, dat zij ha9f. verplichtin-

J
en waarschijnlijk nooit zal kunnen 
akomen. 
Daarom. acht de Justitie het optre

en van de maatschappij ongewenst 
In in strijd met de belangen van het 

f
ederlandse volk. Evacuatie in tijd 
an nood mag geen winstobject voor 
artlculieren vormen. Da.t is een 

:overheidsaangelegeruheid. waarbij he 
•al of niet bezitten van een bedrag.
van f 4250.- geen p1mt van ove·r
w�lng uitm=aa=kcct�-���-�---



1 

;:VIuchtvloot" bestaat. 

% · uit. tweetal oude 

kustvaarders 
Ex-collaborateur Carp 
stelde ze beschikbaar 

1 (Van een speciale versla,ggever.) 
, Twee kleine kustvaarders vormen 
de vloot van de N.V. Verkeersmaat
schappij "Intercontlnental", die via 
een prospectus de bevolking aan
spoor-t, met het oog op het even
tueel uitbreken van een nieuwe oorlog 
voor drie en veertighonderd gulden 
reeds nu passage te boeken op een 
"vluchtboot". Deze twee coasters, de 
"Prögress" en de "In orde" meten 
resp. 188 en 150 ton en werden in 
1932 en in 1917 gebouwd. 

En met deze (niet voor passagier
vervoer ingerièhte scheepjes), wil de 
maatschappij in geval van oorlog 

. tweehonder<b mensen naar ae Cana
rische eilanden, de Awren of de 
Afrikaanse kust over brengen. De 
man, die - zoals hij tegenover ons 
verklaarde - uit landsbelang deze 
bootjes ter beschikking heeft gesteld 
van de N.V. Intercontinental, is de 
Amterdamse reder mr J. R. Carp, 
äie in November van het vorige jaar 
wegens collaboratie voor de tijd van 
tien jaar uit alle rechten werd ont
zet... • 

Dat de heer Carp allé'én uit land&-. 
belang handelt, lijkt wat qnwaar
�iJnlijk als men weet, dat n· per 

. . 

lngP.schreven passagier zevenhonderd 
gulden ontvangt; voor kinderen be
draagt deze som de helft. Indien 
de beide kustvaarders volgeboekt 
worden, kan de heer Carp dus -
aangenomen, dat 100 volwassenen 
met 100 kinderen inschrijven - een 
bedrag van honderd vijf duizend gul
den in zijn zak steken. 

De heer ·Carp moet weten, dat in 
tijd van oorlog schepen uitsluitend 
met toestemming van , de millta.ire 
en burgerlijke autoriteiten mogen 
va.ren. Tegenover de ontvangst van 
ruim een ton sta.at du,; niet het 
risico van het verlies van de boten. 

Zoals ons namens de verkeers
maatschappij werd meegedeeld, zal 
de prijs van het vluchtbiljet met in
gang van 1 Januari worden verlaagd 
van 4300 tot 2250 gulden. Van dit laat
ste bedrag is zeventien honderd vijf
tig _gulde11 bei;t§rnd voor een aandeel 
in een nog · op te richten scheeps
bou}Vmaatschappij. .Deze ze-ventien
honderd vijftig gulden zullen in een 

tijdvak van tien Jaar aan de passa
giers-aandeelhouders worden terug
betaald. Indien na deze tien jaar nog 
geen oorlog is uitgebroken, wordt het 
blljet vervallen verklaard. Elke Inge
schreven passagier boekt dan dus een 
verlies van vijfhonderd gulden. 

De nieuwe kustvaarders, die met 
het geld van de aandeelhouders wor
den gebouwd, zullen in exploitatie 
worden gegeven aan Carps rederij, 
die daarvoor elk ja.ar tien procent 
van de aankoopsom aan de "Inter
continenta.l" betaalt. Na tien ja.ar 
zal de heer Ca.rp dus bezitter van de 
nieuwe coasters zijn. 

Scheeparts van de Intercontinen
tal" is een Amsterdamse keel-, neus
en oorarts. Eén van de mede-opi;ich
ters, exploitant van een schoonheids
instituut, is een in Amerika gepro
moveerde doctor, die onbevoegd is 
tot het uitoefenj;ln van de genees
kunst. Een van de twee commissa
rissen van de N.V. is een baron met· 
een uitgebreide achternaam, waarin 
tweemaal het woordJ\l "van" voór
komt. Deze baron woont op een 
tweede verdieping in oe Korte Leid
sedwarsstraat. De vertegenwoordiger 
van de "Intercontinental" in Amster
dam werd enige tijd geleden bij de 
Raad voor het Rechtsherstel ontsla
gen. Hij gebruikte enveloppen van 
Rechtsherstel, om daarin het pros
pectus van de Intercontinental te 
versturen. 

De politie kan de verkeersmaat
schappij geen oplichting ten laste 
leggen. Maar de Interc'öntinental wil 
winst slaan uit de angst voor een 
oorlog en doet dit bovendien in de 
wetenschap, dat zij haar verplichtin
gen waarschijnlijk nooit zal kunnen 
riakomen. Daarom acht de Justitie 
het optreden van de maatschappij 
nngewenst en in strijd met de belan
gen van het Nederlandse volk. Eva
cuatie in tijd van nood mag geen 
winstobject voor particulieren vor
men. Dat is een overheidsaangele
�enheid, waarbij het al of niet be
�itten van een bedrag van f 2250 geen 
punt van overweging uitmaakt. 1 

RVl). 
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Ziet u spoken? Neem dan 
een. passagebi1 jet 

kweekte angst, die de stervelingen met blindheid moet slaan alvorens hen ten verderve te voeren. 

Volgens de wet in orde 
.. Er Is niet gebleken, dat de N.V. pogingen doet om zwendelpraktijken uit 
te oefenen" staat er In het poutlerapport. Dlt betekent, dat de beschaafde lieden, die uit varen willen gaan, hun geld nog in hun welgesneden zakken mogen houden. Er Is dus geen zwendel In die zakken. En zwendel In de hoofden: dat mag! Hoe zouden anders <Je dagbladen der Amerikaanse Hearst-pers en die aan het Hekelveld Ktlnnen blijven bestaan? Om van andere flllaalhou·ders van Marshall nog- te zwijgen. 

Beleefd aanbevelend: ,,lntercontinental" 
,,Kleine leugentjes doen het niet", 
heeft een man van wereldfaam ge• 
:zegd . .,De grote leugen, daar moet 
je het van h

ï

ben". De man heette 
Hitler en :zij f

. 
aap, lr

_ 
in middel� let• 

wat getaan maar t n leringen 
nog niet doo ledereén rgeten. 

Wanneer de gr ten, als hurchlll en 
zijn vriend' Van ;Biankens' het met 
de politieke zw�11del 'en orlogsophi_t· 
slng zo ver br

�
en, wna 

�
zou dan 

de N.V. Verke smaatsc p · Inter
contlnentar,een s Hde flr� de Am
sterdamse P. C, ''.Hoofts't%� niet ook 
een klein siaatje ä!aan Uit

f 
e polltlelrn 

sensatielust van deren ? leln, maar 
dapper, nietwaar. 
Een circulaire ging ·n zee.1 Een werkelijke verzekering van het 
i�ven is alleen mogelijk door bespreking 
van passage- - reeds nu - op een 
kustvaarder naar Las Palmas, de 
Azoren of Afrika ... " 
Waarvoor de verzekering dient, zet de 

, N.V. u in 2!ijn tien geboden uiteen: n.l._om
1 In geval van een bezetting he.t ruime 
sop te kiezen, Punt tien van de clrcu· 
laire vermeldt "het onloochenbare feit, 
dat de meeste Nederlanders op het ogen
blik leven in angst .voor een komende 
oo�log en zic.h ,ga��ne.... gemoedsrust 
zouden verschaffen. 

De gemoedsrust kost f 4SOO voor 
passage en een aandeel in de op te 

richten scheepvaartmaatschappij, 
maar dan Is men ook verzekerd 
zelfs "tegen gevaren e-roter dan het 
verlies van het leven zelve". Blijk• 
baar is een aandeelhouder der 
Intercontlnental dus ook tegen 
hellevaart verzekerd. 

"De meeste Nederlanders leven In 
angst", zegt het prospectus. En In de 
conclusle van het aan deze zaak gewijde 
politierapport staat: ,.De gehele opzet 
speculeert op angst." 

Toch voert volgens de politie de 
N.V. een "ongewenste en onverant
woorde · activiteit. Precies dezelfde 
woorden, die Wysjlnskl verleden 
jaar In de U.N.O heeft gebezigd. Wij weten, dat velen bang zijn voor het 

einde van een· week, waarin zij alweer H11 sprak toen over de oorlogsophltsers. 
tekort zijn gekomen, dat vele moeders die naast de practische, de geestelijke 
's nachts wakker liggen met bange voor- oorlogsvoorb�reldlng plegen. De Foster 
gevoelros om haar zoon, die naar Indo- Dulles•, de Harrlmans, de Churchills e:n 
nesië moet. Missahlen z\j,n zelfs de dap- de Van der Goes van Naters ztjn voorge
pere Koos en de onversaagde jonkheer gaan. Zij hebben oorlogspsychose ver
wel eens bang voor cte gevolgen, waar- breid en aangemoedigd. 
toe hun voor de Nederlandse arbeiders Zfj dreigen met het tot de tanden genoodlottige politiek kan voeren. wapende spook uit het Oosten, en dat 
Maar wl1 maken ons sterk dat de N.V. Is het rooklJordijn waararhter zij zelf 
Verkeersmaatschappij Intercontlnental hun sinister aanv�lsplan uitwerken en 
niet deze angst bedoelt en oproept In voorbereiden. 
zijn circulaires, die blijkens de tekst 
aan de "beschaafde" Nederlanders Is Mogen wij I ntercontiner1ta1 een goede 
gericht. ra'!d geven? Als de firma zo graag ge
Wie deze angst gevoelt. gaat strijden moedsrust wll schenken, laat zij dan 
voor hoger loon en voor het terugtrek- reizen per express naar Oosteuropese 
ken der troepen De wenk om ·de "be- hoofdsteden organiseren. Daar zweept 
schaving" en z\in grondslag: een o)ak nlen;iand de mensen tot angst op. Alleen: 
contanten 1n velllgheld te brengen, ont- niemand gelooft er de grote zwende-

l sprUlt echter aan een kunstmatig en
/ 

laars-met-sensaties en voor de kleintjes 
bewust naar Amerikaans recept ge- zou er geen droog brood te halen zijn. 

-
----
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:Reis naar de Azoren bij oorlogsgevaar . 
.b. d f 4300 

, land in 1940 en van de -daarop volgende bezetting en vooral van de evacuatie 
aange O en voor van Duinkerken, die �uideliJli: het bewijs . . vormen, dat de emge weg over zee . leidt". Als laatste punt voert de onder-
M t h 

· • · · 
l t t

neming aan "het onloochenbare feit, dat 
·. . aa SC ·appi] specu eer op angs de me�� Nederlanders op het ogenblik . _ . leven m angst voor een komende oorlog 

l • • · 
',!Il zich gaarne, althans ten a.anzien van 

""-egt po l t"'e hun leven en dat van hun gezin gemoeds-
� .. _ 

1 1 11 rust zouden willen ,verschaffen". 
P b • 1 • • • f wanneer zij de Jrders van burgerlijke en D h t assage I Jet VI] militaire autof.iteiten ontduikt. oe e nu . . In t-a,l van ;v>�aat,'!en in Nederland heb- ,,De eerste en enige mo�elijkheld tot 

Id• 
ben inwoners�e fg-elopen maanden van een werkelijke verzekenng van het 

)"aar ge 1g _ de N. V. Ve ersmfctschappij "Inter-. leven", zo vervolgi het prospectus, ,,is . .  continental" n pro ectus ontvangen, het reeds nu bespreken van passage, gel-waarin uitv rig de oelstellingen wor- dlg van 1 Juli 19-18 af tot 1 Juli 1953, (Van. onze ver.slaggever) den omschr en . lil d directie .van de op êên van de daarvoor bes<'hikbare zee-AMSTERDAM, 16 Dec. - De Centra- oi;tdernemii;t , die zegt :ver een maat- waardige en daartoe speciaal uitgerusteIe Recherche van het hoofdbureau in s!'happelij-k kapitaal v�n 100.000 gul- kleine_ zeeschepen. ,,Intercontinental" Amsterdam heeft onder leiding val) com. cten te bell,çflikken, hebijen z=·tun -twee heeft daartoe een overeenkomst getrof
.a missaris Dijkstra een onderzoek inge- oud-officie,'tifn van de Ronlnkr · e Ma: fen met een rederij". De maatschappij 'W steld naar de opzet en bedoelingen van rine Resefve van wie eén e piloot Is. voert aan, dat haar: de voor dit.doeleln4e de N.V. Verkeersmaatschappij "Intercon- Een advocl!,at en een HaaJliie edelman benodigde scheepsruimte ter beschik-tinental", gevestigd in de l'. V. Hooft· zijn aanges1eld als com�arlssen, een king zal staan, ,,doordat dil door haar straat 154. Deze maatschappij biedt aan Amsterdamse professor rechtskundig hiervoor, specia.al op te richten naamloze belangstellenden de gelegenheid in geval - en ee'n Amsterda e arts medisch vennootschap, de "Intercontinental van oorlog en bezetting tegen betaling adviseur. Scheepwart Mij. N. V.", lle benodigde van .een bed!rag van· 430_0 guläen per , .Intercontinenta:l" voert volgens de schepen· zal verwerven, in welke ven,;ir.hip ult"te wijken na.ar. de Canarische politie een voor N�derland ongewenste nootschap iedere passaglel' gelijktijdig Eilanden, de Azoren of een haven aan en onverantwoorde activiteit door ver- deelgerêchtigd wordt''. de Afrikaanse ku!lt, Hoewer de politie warring te stichten met t� wijzen op "Intercori:tinental" biedt: Volledigeniet Is gebleken, dat "Interconth1ental" ,.het grote gev818.r, dat voot• iedere· be- garantie, dat de speciaal gereserveerde zwendelpraktijken uitoefent,. stelt zij schaafde Nederlander schuilt in een be- schepen ook inderdaad op het kritieke zich op het standpunt, dat de maat- zetting door etm vreemde mogendheid". ogenblik ter beschikking zullen staan 'schappij speculeert op de angst v_oor eeD' Zij sugwer-eert, ,,dat Nederland in geval ctoor de uit-dru�kelijke bepaling,· dat ev1mtuele bezettini.;- en dus die elemen- van de alom gevreesde en onafwendbaar deze schepen zich niet mee!" dan 36 uur ten in de kaart speelt, die een. bezetting! lijkende krachtmeting tussen Oost en varens uit de Nederlandse kust. mogen ook nu nog voorstaan. Bovendien zegt West een der eerste gevechtsterreinen begeven._ In het prospectus heet het vercle politie, dat de maa1111chappij alleen zal ·,ormen" en herinnert aan "de bittere der· De geschiedenis be�ijst, dat men 1 dan haar verplichtingen kan nakomen, les van de vijf ·dagen strijá in Neder- het uitbreken van iedere oorlog�reed.s · -- Pnige tijd te voren - zij het dik slechts zeer kort - duidelijk heef unnen voorzien . .. 

t.. Zelfs bij een plotselinge over.val, zo-als in de laatste oorlog, had men nog min.stens vijf dagen de tijd het land per schip te verlaten. Zeer bedenkelijk -vindt commissaris Dijkstra het, dat de coasters, we1ke de N. V. ter beschikking staan, sich niet• vrijelijk kunnen bewegen en dus slechts gedeeltelijk• geëxploiteerd kunnen worèen in een tijdvak, dat de Nederlandse economie volledig gebruik eist van allebeschikbare scheepsruimte in verbandmet Nederlands deviezenpositie. 
Nog geld terug De condities, vermeld in het prospectus, zijn, dat "Intercontinental" zich_ te,,.en betaling van 4300 gulden verbindt terstond aan de passagier uit te reiken een passagebiljet, geldig -van 1 Juli 1948 tot 1 Juli 1953, en een recepis, ,,tegeµ overlegging en intrekking waar.van zij binnen drie maanden n,a de stortmg van bovPngenoemd bedrag zal uitreiken ei:n aandeel, groot nominaal 2500 gulden, m de door haar op l.e richten Intercontinental Scheepvaart Mij. N. V., w e eigenaresse zal zijn van de schep waarmede de reizen in voorkomend ge val zullen worden volbracht". ,,Het ligt In de bedoeling'', zo heet het verder, ,,na afloop van de termijn van vijf jaren, of zoveel eerder als de overtocht intussen zal zijn volbracht, deze tonnage van de hand te doen. Dan zal de opbrengst hler-1 van een nlet onbelangrijke restitutie op het betaalde bed ra� betekenen". Dienstplichtigen komen n!et in aanm�rking voor een passagebl!Jet. Volgens rle politie heeft de onderneming hierop onvoldoende contróle. Ook marine-autoriteiten achten de pralttijken van "In· tprcontinental" bedenkelijk Tot op he· <iPn hebben slechls vijftien passagiers bij de "Intercontinental" passage geekt. 
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Onverantwoordelijke stunt 
N.V. · CONTINENTAL

van l 
worden. Dit zal echter weer onvermijde
lijke verwarring stichten, die in een cri
tiek stadium als een onverhoopte bezetting 
uiterste discipline vraagt. 

Marine-autoriteiten wezen ons naar de 

,,Straks Jromen 
I 
de Russen, hoekt nu pas�age" 

AMSTERDAM. - ,,Wanneer bij een eventuele krachtmeting tussen Oost en West Ne
derland een. der eerste gevichts�elnen zal zijn, zal dit betekenen, dat voor vele Ne
derlanders .het einde van ,liu�'leve gekomen is. De enige uitweg is, over zee te ver
trekken vóór het te laat is. · aarvo r moeten schepen ter beschikking staan. Deze vol
·ledige ,garantie biedt. U speciaa voor de N.V. ,,lntercontinental" bij een rederij ge
reserveerde schepen, .die ich ni e verder dan 36 uren varens uit de Nederlandse 
kust mogen begeven. " D t lezen <!Ve in· een prospectus, die verschillende Nederlánders 
in de afgelopen maand hebben ontvang van de N.V. Verkeersmaatschappij ,,lntercon
tinental", gevestigd in de P.C. Hooftstr t 154 te stcrdam, tegen welke maatschappij 
de overheid ernstige bezwaren heeft. 

Speculatie op a 
Volgens de prospectus biedt d

�
f. vei

lige overtocht van een nader aa e geven 
Nederlandse haven naar of Las · · almas, de 
Azoren of een Afrikaanse have;n. Men krijgt 

1 goede voeding aan boord, men kan w.aarde
volle bezittingen meenemen en er 1s me
dische hulp en een- deskundige bemanning 
aan boord. 

Be condities · zijn: f 4300 per persoon 
storten, waarvoor men een passage-bilj��· 
en 'n aandeel van f -2500 in de maatschapp!J 
krijgt. Kinderen half geld. De schep�n kun
nen na de overtocht in het. bmtenland 
vreemde valuta opbre_ngen, wat voor .de
passágiers · van groot b�lang k.an · zijn. Te;,\ 
.zover de rrospectus, die verder nog spe• 

ciale mogelijkheden voor geldbeleggingen 
biedt. 

De Amsterdamse politie heeft een diep
gaand onderzoek ingesteld. Commissaris 
Dijkstra k'omt in een rapport tot de con
clusie, dat niet vast staat, dat de N.V. po
gingen tot zwendel doet. Wel blijkt uit al
les, dat de gehele opzet speculeert op angst 
vqor een eventuele bezetting, wélke angst 
'door de N.V. wordt aangekweekt. Zij zal 
daardoor elementen in onze samenleving, 
die een bezetting thans nog voorstaan, in 
de kaart spelen. 

Het optreden van de N.V. is derhalve 
strijdig met het Nederlandse belang en a::ls 1 
ongewenst te beschouwen. 

Het nakom.en van de verplichtingen z�l 
alleen .mogelijk zijp, _als. d.e orders van mi
litaire en bÜrgerlijke autoriteiten· ontdoken 1 

maatregelen van September 1939 toen tal 
van kleine zeeschepen gevorderd werden. 
In 1940 kregen de Nederlandse schepen, die 
buitengaats waren, opdracht de Nederland
se havens te mijden. Er is geen reden om 
aan te nemen, aldus deze autoriteiten, dat 
bij een eventuele oorlog een andere ge
dragslijn zal worden gevolgd. 

Hieruit mag men dus concluderen, dat 
als evacuatie nodig is, dit als een regerings
aangelegenheid zal worden beschouwd, 
waarbij het bezitten van f 4300 voor een 
passagebiljet geen punt van overweging 
uitmaakt. 

Het spreekt ten slotte van zelf dat een 
reclame-stunt als deze èn door zijn ver
keerde invloed en voorlichting èn door het 
alarmerend karakter in hoge mate gelaakt 1 moet worden. 

r - ---
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14 December 1948. 

Te Uwer oriëntering wordt U hierbij, om te behouden, 

toegezonden afschrift van een door de Centrale Recher

che, alhier, onder no.16067/1948 dd. 10 December 1948 

opgemaakt rapport inzake: 

� a. Carp & Co's Transport enz.; 
- b. Carp & Co's Rederij; en
- c. N.V. Verkeers Maatschappij "Intercontinental",

naar de inhoud van welk rapport dezerzijds verwezen.. 
moge worden.

------------------ . -------------------------------------

F2-. 
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en 

lkOJ1en in s · aat tot 
"chologie, doelt zolan wij 
lWia, 41.o eer op de port onnaie van 
11nen wij 'tegen 41 t inst1 tuut niet u=<'1.J.:n.

"taar aanleiding v.n hete wij· iat ren 
�P..rtA o� in da co�resp dentie bri on 
• van oen atadsenoot, die h t ol ende meldt :
•,ne z"s. d.r.Joa 113 COC'.i en de �hevalier d'' stri 
"ia hoo��twalU'Scbi.Jnlijk. 9en en ezelf�e persoo , 
•c11st1tuat imorga volst n1J l dezelfde m d 
"J. � .. mi cocx.. · 
Hl.0 n ik in ciolland Wá ' 1eerd ik d we ·ia 
ntuut ken.aan" mnn er en dac op vertent1e 
''lleeft ge.achrèven, ordt e: batoeht door 1 d, 
"geef't voor Jcmkàeer zo en �o do belangstell n 
•1lid va_n het inn1;ltnut te wo�en tegen .50 c ts
11voo� laiJg!l t:m le� n in aookw ldng van enGr i
• ol nà m�uo tS-"1" g0110e Mergi ver�Blll ld lie f t ,
"kemu.s t�h;c-aèbt , t ind at.riäle o dernemingen •
"'instituut z.g. 1;,J.:r.ijkc rele1ties o:nd.e1�houdt.
�Dit typeert nl geno g. •�
Oat ... ,nt 2firt;>n Vän R!.t.rdenb..co1'lt van 

k�d (g!!ool'dttn}. !Joltsens op ave van t 
dam .1u ili.á �oo�an in im-en export • 

. �I -· 
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Jle l.i. v. Verru.�,w�lke 2-ich blijk ns <�rt•2 harer stat t n te d l
at.alti het . °0�Vól"'i\.el:'en v�:.i: het intematio04kal ve k er én ver-
$(Jbille.ud.t land� en zul.ka i.n de m1m e zin de.u oord (t1� u.1 
eeht$r 694rA �e13bUr&r1u e.cploitaJ!"en),hee�t �en prop et itg v 
waar.ia zij ui�guat vau üe volgftnde �alge e erkendeu feit n 
.l. het ti'()te. �vaar, .ü.at ·voor iede� beschaafd ?ieder d r u.i 

:tn �•n bezettillg doo� _een vreèmde _ oe,endhe:id, voor oe kort tij 
dan oot; 

2. �t feit, dat l�èd�rland in �eval ven d� alom �Vl!'e sde en
wen�ar liJk�nde k.rllehtmeting tuesen 1 .ost en "est en. der
&'"èva.ohtst�r.t>einen zal vo.rmen;

3. het ie1t; dat· dit voor V$le iîeda:rlandse burr:ers het eind
lQVen en vo�n�etiging Vfil'.l tiun ge�in zal beteko�en,

4-. -d� emsta:ndi1hei.ó, dat velen nie:t in de gelege� boid. e.r ren n 
ve:rbll�t uaar $ldel"S te verpû.ataen et het llànd tijdig t& rl -
tsn en dua ftodwun_gen .zijn tot het latit;st te wachten et hun ver-
trek; · - -

. ,5. het feit, da1, ite €tI.ti,G4' it"'1egen Z-OUden zijn over ze of oor 
lucht vi.16hirtt ru,t; te mt iB; 

6. het t'-ei:t. !:\at dit d-00.r de lu-oh.t uitsesloten. zal zijn oor d on
l!lidd.Gllljke �tbeslngnemin6 voor o1.lita1Fct doeleinden v n alle
br,.tikbnre luchtoo,,e� tm' vliegtt,.rre�en-,

7 � de W.'tt�--e lea van de vlSf daf atn.Jd ill ed0rland in 19 - vaa tbt dn001op volf5en.de b6Zettwg e vooral van de e c ti
Duinkerkr.m die- dui4elijk het bewij& vormen, dat de eni e e
ov r �ae léidt; · , . 

s. de óm11nm:tdiglv.,id, di'lt olecht et eell tijdige en grondig voo
niding óll(l� ,ioa!nmètlge le-idilg m t :r-i tieme ervr..ring, zu e n.
ave.mie.tie 111,i't mmaas kun word belo:'ocmd; in tegen :telling et
pogingen op h.�t 11';.at.-sto o�.,enblik, die bij voorbaat tot l
gwdc"emd �i�u�

$h dt.t nood�aak, de uiterste discretie bij de or nisa ie en uit:vo -
ring van GQn dergólijk plu te bet chten; 

1.0. het .onloochenbare i'oit, at de eeate 0derl· n e.rs op het o 
blik leven in engst voor een komende oorlog e zich arne, · 
-,he.na ten él zi..en van hun lev etl. dat van bun et.in e ell>MJf"UH 

wi ll n ve.i:'"seha'fi:en , 
en dl�uo11 de e&r.st e -euige o'!' lijk.heid tot n "w r el1Jke r-
zekcitring van het lovenn a�nbiodt door beopreking va pa e v 
l .Jtûi. 1948 a& tot 1 Juli 1953 op een l�in z schip (typ co st r) 
vooic e@ ovartouht nt.far Las ( o • rische ll nd ) , zoren of
ifl."ik8.�S4' ÀWGt. 

In het P,-1"t>SP.�Ctus at a
ver n�:o. wnrwa r. ea,als
uttvoQr'ilig van et plan� 
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a.r de ui:..--eetauret :.iniJders en :1:1.laui w@1;ren

te_bereik �aren,w tlen ii o r  rp de 
vene V{trst.r•kt· 

De fi. v. Verkeer vex·bindt · ch t&68n bot f. 
ato?ld aan de paaaae;.ier uit te reiken 
_. n pns6ai:g(tW.1jet,g�ldi.g 'to l Juli 1953 •oor

naaer. aan te sov4'A pla&ts naar n der hier�ol�t�en 
mi.u:gen en 

!· en l?'eeo9is,tege.."l ov rle ing an intr king
3 aandon na de stort.-1.ng v het geld zal ittei en 
van :f'.250 .- nominaal in door haar op t ri<:hten Int 
tinei:rtal Uch pvaart tij • • • • , welk &i ares 1 zi n 
d su.tut"n. ( eu· !!3térs) , aa:t'1ad do reiaen in voor nd 
sullen uoruen 1rgl'bracht. 
Voor kin �l!',11.t,jonge:r <lan b j t.U'- wot.'dt · r ducti v 

ea een arutdeel van uotainua.l f.l25û.- uitgereikt. 
�aasageb�wtjzon ktuànen niet ordon verko�.ht aan p rso 

;(JV&l van mobiUmt�ie in Ned-,rlcnds.e krijro1dien&t op erc, 
len word.en ot aan hEm.,die om ruldcre r ei.'len 1ederla. d on o 
starutlgbeden nint nogen v�1·latora. 

m�ar Carv Mdet�elda • ordt genaeg n gen en t 
van de g�gn�igd9,dat hij n.:::.ot dienstplichti is. 

Zowel pat1Mlf'5�biljet;ten als aandelen zullen all en op n 
kocnt weaxlQn. oderv�rkoop van beide is alleen to geot 
..at�n� van dé dir.:,(!tiitf • 

. · IJt-t u.··1. ':J'e:t-lti,r.)r biaclt do b;ij bnar ing�se reven pa a er: :
v�ilige c>�.,o�ooht naa;i:, de .her � van best ng. 
beltoorl 3ku onderbrángins en voed1n tijdena d� reis, 
vol o�n V()Qr h11ts� 't<itdt bel."tt end be ing, 
aan �zighait'l nm r.mh� psdoktor voor evantuël medi c hulp, 
4e og�llJkha1d v�n het . en en van aardevolle bezi �ingen door 
het tocestaau nau. iader.e pasuögier van 80 kg ba e, 
tij 1ge eriehtseving t'Uln iedere �ss f.,ier van datum en uur v 
vertre , lam"*'de naam en litiple..ats -ven het se ·pin en e. er 
te geven veilige en g � el.ijk boreikb e haven n ed rl 
strikte geheimhouding yan na n ad.res van e pas ag;ie s. 
re$0rve ach epsruimte,die de overtocht te allen tij e ve z 
ook e.ls door.force ffl:!J&ur een tui de eenheden van de ange 
trans1,o�vloot oeht uitvallon. 

N ,T:: Caey edodeelde zull«;m de arts 
al� seb�e_padokto:r optre en {:ttl naar zijn in
�neal iuHtijd van riood taan e ariilg n o 
van dat pa.riloneol zullen geen a i �doch l 
w�din.g krij -.. ,m.

Door do direei;it1S van de • v.� rk er,van de o t ric 
Scha pvalilt ·tW.tuclmpp1j nlnt;ercontinent -i,, e door d 
00t.ist&1."6 bex.-edert ,\.to;-x\t de v<>li i;ie e b trouwb arh id 
n1ng d r s4hsli},m l)BO<;.l"(i.f:&ld. Dit geschiedt o.a.door h t 
van partioui.:i.e:i."e ;inforaat es" 

J,"p v ��k•::!"tï,d � de o pen· ond voortdur e e 
technische en nuur.i$lche co trol dtt ... • • 'erk r. t 
deao co tróle o • •  door oud-officieren en u -ond 1:0f iele 
te K • •  womt. i itw,oo�end ••. o; hen behor�n de dir .. cte n nij 
e?l .Kla 1.,.ula oo Sohanue il l ' " a,gebor 1ie o 
21 <ti 19 l tdif} AäÎlgefSte"!: '"in ·;.:f COtASter bij :OOrt ufi
controler n. c 1 ts o ... op 22 . li 194 ls ajoor chini 
vol. bij d t,. · .• o tolasen 8 o esch' kt id.

O 2, Juni l� �rd. tGn o erat 
, u�a.u:'da.n,do,>r do ,1" V" V-.trkoer, 
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ln e overeen omst ov. gt •• V "Dch -pv o.a.;
ût zij �r z.1 eb v;;n be� ie, dat zij de a ar om J?aèturenèia
! � ;fuM a�ht·u1p1Jru-!Jrrte sehoel itger-"1.st v rkl ar e he�
OVêlltuH1 Yftrvo-.r van pm�sae;iors naar ö.e Af uat,e z.:1 
�onden o� ,en,indion baar seh 'bij voo.rtdurin voo de 
ge-resdll()i.d 1'�udttn liQlen,onm.og .lijk kan dra n, 
4flt zij al enige nogelijkhsid zist ha r schip g&d r 
i.orte trajeoto:o van ten oogste 36 uur var uit d 
, st to la.ten bev�en,, 
dat zij•� zich 'Ytnl be'Ml-St is, ·t een lo ena exploit tie o 
itj�e voor gul.k �en lange t rm:jn niet mogali� l zij , 
� zij Oók niet O"ftH� do ktn",,..�a en de mi delen esc 
g lljke e,q,loit'a,tih va.n haar aoh&pen te vosren e 
<!!! zij de b�ö�t,mt Ve:ll"bOtuie!l risico s en konten w te e 

V�ortu vt1rltlnart C'at-p & �o•a Reel .rij (hierna t-e no

�1.eh ""r�id ontie-r tv,p�al�e voorw a1"den deze risico t s en 
'$1.ch t& ne (Ut,waa�n ·o.a.. het navo-lg-.nde wordt bepa ld: 
Art. 2, 1)o r�el' vezplieht zien tot 1 t.hili 195, de schep 

N. r .ue.�qopvaa.;--t to ou.derhoud&n en arltla r te houd
t�tjeuOver d.e N.'l.(! · epv�a.rt :nch v-erplieht all h r
eigende• toebehorende sCh$epaTUi te uit luitend e.n e
\tn @i'atia ttJ� oos<'Jûkd.ng te .stellen�

À4>Nt ... · :5. u,.. :ooe� �al e:r.voor eo-.,�r JAOgeliJk,Yoor zor .e ,dat de 
<4wm:lng pollhl.t-.k 'ootrc>u'll'baa;r:- zal zijn. 

Al%. 4. ua T�der � ��nchten de a�hepen d ·.v.sche pv rt 
expluite�t-tn..ate� di.an ve�atande�dat zie ni t eer 
� uur Wl."&mJ uit de èd-et-landse kust mog� be even. 

Art� 5. D� roder vorplîeht zicll zor t dra en.dat u1t9rl1jk bi en 
48 uur- iW öri.1""ffit'lSSt v, een de&b�tref'!end dedeli van 
de ti. *! • .Zcl:mop;roi.rt"d schepen zich op �&n door de �= · v. an
ta �iJgen_ plaats in Nederland zullen bevlnden,�orce aj ur 
voorbc,houden" 

Art. '6• De • , .ocfu}epva.art oot à1t 
all do0r <ie radel' te sehaffen,door de ••• eMep art 
voor de ,Paa agie:rs ?lO-Od&akèlijk geaehte uit1-utiti.ng,vo d1 
r��taoeam.i, bedden;x·eddi.n ;sm1dd.elen,enz., 

L uitar.isten al.l.o kosten verbOnden aat). het door e redeti,m.et xt; 
tcwks,��1>llehting.ventilatie, z. en 
alle .koaten verbonden aan inrichting e.n on erhou door d 
reder van apeeitüe op.sl l atse van b.evoorradin e pro
viand. 

Baar Ca:?"p verk�ebovi \,lt .zie c,n op la 
voor de pt:&aa.giers-acc ,)d tie i een kl 1 e en in Z eland, 
vóOr de vestiging duf).l.'Vélll een d$Gf)llj onderzoek 
he-id v11.n eoW!luns..utiache ele enten i in,geeteld. e na 
wenste ca.rp n1rJ-t t� no�Jl • 
.h.rt. 6-

· rt.10.
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· de and r tij e aehreV! � r1 ê dr
{9-l? u) lio.1+;;8� 'U+,stel 8' • 

;. l•toonn. -e:l-- 4ZS"'° at :t -ten. 
tie. 

Uit het i.»t'°1J�mld-e orul o J. 'j .i t 
bl.� i • V. ·1.e�kt:tfJJ? lmtl: · ken pr,rso en n eup ge 
St ai t trtjiU.g� 04 z -end.elpraktijken té t 

la. 1 

de \dt ge on p:cuopeettwiaon .en ve re ve.;1 du.i li 
pe itio en dtl fimw.eiële vooruitzie ten v. de · s�<1>.1�11:,.r.-e.cu:1U.eru . 
.houder wordt g+)sMfr:Jn" 

�ie-t;tetdn aeht 1.lt het ongewenst ,dat d& acti it 1 n d 
î� et.tr 1n ha.ar huidise _ v m ordt ;voortg zet. rospec"1.uj&jc1n 
e:pecul"re op <ia biJ veJ..en bes ailllde st voo� en ieu 
ting van ons land door een vreemde gendh id.:N n �Gl��Lt', 

kwe�kt' t�ij d.1� angst in Jµ'Ote kr.ing an en Gpe lt zij d a 
de käart v� hen.die ean·hornieuwde blUettin van ederl
nog t,oeJUich�n" 

D activ±�it �ID d� �; .v. Verkeer is def itiati ch, o 
.baar not; o a.,?;).«l.tU'e rodenrm at:r.i;tdig et het e erl n 

'Door hti!a;r wi>:.lltÎt aan h n,die diunetplichtig of o d re rAC1-

nen onomabaar iljn,e-en schone s le �heid ge oder. ons 1 
lijk te verlutoo als )Orlo5$c;ev ar dreigt. 

Voort$ s-ebiJnt llet m.j toe ,datt de :- ., 'i. Verk ar lort 
tot o'V'erbr n�"ing per to.as ter van p as er naar een and land 
alle.en gestand 'and.oen door ontdaildng van oo sehrii'tell, e lln 
of wvelen,èlia door of' vanw�ge dè bur erll.jke n/of litair °" � 

1d ij dreigend. cOTlogsg va· on �twi'1f 14 11 n o e uit -
nardigd" 

11:eruslottu aQ t Ut la .., -g let op onze dene%enpo itie• 
ant�oro.,dat ged rende ge.rui e t· .id Iederlaudee seh 
a1iaehts zeer bei$rkte t ordt geëxp,loit erd. 

usti'ti 

te betalin 
.1750.- in d 
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it.faehr.ift a 

lioó.fdCO iB ris VC i-llt>ll.t.ie te àas'tu.1.·1..1.U.KJ.. 
Inllchtii:ie dienst tE> .. • --
M:e.u.C.!OrtêWQij,rechtak .advi eur bij het Dir 

or d Guhaepvaf.U"t -l:o · s-n u.·,renhe. e. 
11.lllobt'l "noft'i<l."i. r füu!' Koninl 3k ll'in& te 
\t�b. �· 

y 

or t

ter 
,l. 



No. 4122-48. 

Bijlage: 1. 5 November 1948. 

pf;:8 

-
I .+.1 / /JC) 

Hierbij wordt u, om te behouden, toegezonden afschrift 
. van een dezerzijds aan de Heer Districtscommandant der 
Rijkspolitie, alhier, uitgebracht rapport inzake de 

. N.V. VERKEERSMAATSCHAPPIJ "INTERCONTINENTAL", gevestigd 
P.C. Hooftstraat 154, alhier.

Aanleiding tot een onderzoek naar deze maatschappij 
was een bij bovengenoemde Autoriteit na�r voren ge
brachte suggestie, als zoude deze.N.V. zich bezighouden 
met de voorbereiding van vlucht buitenslands van per
sonen, die in aanmerking zouden komen voor arrestatie 
bij.een wijzi�ing van de huidige politieke constellatie 
in,een Russische bezetting c.q. communistische machts
greep. Anderzijds evenwel werd de bewering geuit, dat 
hier sprake zou zijn van een zeer links georiBnteerde 
lcombiriatie. 

F2. 
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N.V.Verkeersmaatschappij
"Int roontinental".

11j/fJ(J 

Op 2 Juni 1948 werd te Amsterdam. opgericht de • V. erk er t
sohapp1j "Intercontinental",kantoo gevestigd P.o.Hoottstraat 15\ 
Am.sterd 
Doel van de N.V.is "het bevorderen ven het 1ntemot1onal verk
tussen de versohi1lende landen,en zulks in de ruimste zin e
woords,doch de N.V.zal. geen reisbureau exploiter •" 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt F.100.000 --,waarvan 
F.20.000,-- is geplaatst en volgestort.De aandelen staan op na ,
ob-igat!es werden niet uitgegev n.
De N.v.werd opgericht door: 

� l l. Gi.1sbert Cornelis 3'1IJDERS, 
' geboren t .Amsterdam,23 3'ûi! l9l5,werktuigkundig-el otroteohnis 

en luohtvatrtkundig ingenieur,oud officier K •• R., on de Olymp1•
plein 36-A•I,Amsterdam • 

.-, 2. Pieter KLAUI, 
geboren te 's-Gravenhege.l Juli 1909, d oftioi r K.M.R.,wonenl 
Noordeinde l.36, 's-Gravenl:!! · ge • 

.. .,.. 3. Dr.JozeÎh Franciscus d COOK, 
geboren te Aiiiserdam,15 Januari ié§2,psyoholoog, nende Ven e
lenstraat J.20.•s-Gravenhege. 

� 4. Ernest Louis baron §ARDli.NBROE VAN U>CKHORST, 
geboren te DÖmburg,24 sêptëmb r l§oó,partioû!!er,wonE11de Lang
Leidsedwarsstraat 71,.Amsterdam. 
Van het geplaatste kapitaal w rd door ::li!JDERS F.3000,--.door 
KLAOI F.sooo,--,door De COCK F.2000,-- en door HARDP.NBROEK 

.10.000,-- verschaft • 
.:WIJDERS en KLAUI zijn direoteur n de N. v.HARDENBROJJK is
misseris terwijl aneens als commissaris optr dt: 

n-.Nicoleas de BRUINE PLOOS :AN AMSTEL, 
,,:, geboren te Krim.Pen aan de Lêk,l Januari 1a§5,advoo at, onend 

's-Gravelandseweg 157 Rilve sum. 
Otsohoon zultl niet uit de tukken blijkt,zou als r htakundig 

., adviseur optr den:Pffi.J4r•G• .o.H.RWSEL,a woaet en b esting-
1 consulent,wonende W emsparkweg 205,.A:mst dam,kan or L id 

gracht l 15,Amsterdam. 
·"' disch adviseur zou zijn:A1J .H.OOKK ,keel-neus- oorart ,
,1 wonende Cornelis Schuytsträat 60,Ams'terda 

Gemachtigde zou ziJn:J.KRULS,wonend Lu t straat 14,Sch
1 1n n gen. 
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an d hierboven genoemde personen 

De COOK: is leide� van het pzych logisc in tituut � org 
.,,: 's-Gravenhage.Zijn zoon,Dr.Jos.d COCK is l iel r 
,.. sterdemse filiaal. van dit 1nstituut,ge stig 

Amsterdam.Beide instituten sten in medische--,,.,-.� 
aangeschreven en in de loop de jaren kwamen rsohUl. 
anonieme klachten binnen betreffende het on vo uitoet 
van de geneeskunst en het o echtmatig oeren van o do tors
titel.Enig strafrechtelijk gevolg hebben deze kla ht ev 
niet gehado 

·, H.ARDllN OEK is gelieerd a n o.c.D.baron an HARDmBR<>nc
.'f LOOKHORS.'l', thesaurier van h t O viele Huis an R. .Koning

lilhelmina, thans Prinses der Nederlanden. 

RUSSEL is penningmeester an de R.KoZieken crpleging Onze L 
:rouwe-Gasthuis te .Amstardam;gedeleg ard lid van d ader.ia nd 

Centrale Vereniging voor pensioenverzekering van atsoheppe
liJke werkers te Amsterdam en bestmr slid an de Veren.i.g1ng 
voor I aatsohappelijk werk in het o.L. V.Gasthuis t Amsterdam. 
Hij 1s een bekend publicist op belastinggebied en · ,oond zich 
hierbij een fel tegen.stander van de belastingpolitiek and 
huidige minister van Finanoien1wiens politi k hij zon m 
"onzedelijk» n t. 

Gez-fen de reputatie van verschillende aan de • v. erb nden p -
sonen,kan het uitgesloten worden geacht d .t hier sprake 1s 
en uiterst links gerichte rganisatie.Dat f • •  zich zou 

zighouden met het voorbareiden van de vlucht an ersohill 
personen is niet kunnen blijke .De N.V.heett een klein kan.to 
in het hierboven genoemde per eel waer,bl!jkens aangebrachte 

il naamborden eveneens gevestigd zijn de N.V.Scheep ar atsc ap-
1 piJ "Intercontinental" en de "Australasian g eens. 

-eide organisaties komen niet voor in het Handelsr ist
.Amsterdam n van enige activiteit 1s,nocb. de Veliltllll:'S!lll& 
schappij nooh van de beid andere maetsohapp1jen,1n h n 
kr ngen iets kunnen blijken. 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full



