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D E N H A A G. 

OPGELEGD 

l B Nov. 1941

Doss.6/527. 
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BUREAU B 
..11 G E H E I M. #tf1 1 .,1

) 
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-";r l·ï ·�� / 
Naar aanleiding van een schrijven van de D�V.�. sn -

13 November 1947, No.19863, kah worden medegedeeld, dat de 
gegevens vervat in deze �jds schrijven van 29 Juli 1947, 
Dossier 6/527, werden verkregen uit een dezerzijds volko
men betrouwbaar geachte bron, die in nauw contact stond 
met leidende figuren van de C.P.N. Deze berichtgever is 
thans niet meer te raadplegen, daar hij inmiddels naar In
donesi� is vertrokken� 

Hoewel, volgens bovenaangehaald schrijven, de leden 
van de Directie van Verkades' fabrieken iJ.V. te Zaandam, 
absoluut afwijzend staan tegenover.het communisme en daar
aan zeker geen geldelijke steun zullen verlenen, is het 
merkwaardig, dat uit een andere betrouwbare bron werd ver
nomen, dat door deze Directie op 16 Augustus 1946, ter ge
legenheid van.het eenjarig bestaan van de "Perhimpoenan 
Indoneèia", welke vereniging nauwe .relaties onderhoudt met 
de C.P.N. een bedrag van f.2500.- aan deze vereniging werd 
geschonken, ter versteviging van de kas. 

Verzortden op 25 i'Jovember 1947 

�
aan: het Hoofd van de c.V.D • 

• 
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B.IIIb heeft op 9-12-1947 te Zaandam
met H. I.v.P. Coelingh besproken de in-
gekomen berichten over de geldelijke steun
welke de Directie van Verkades'fabrieken'
N.V. te Zaandam zou verlenen aan organisa
ties als de C.P.N. en Perhimpoenan Indone
sia.
Hoewel met betrekking tot de politieke
orientatie van eerdergenoemde directie
reeds een uitvoerig onderzoek werd gedaan,
aldus H.I.v.P. Coelingh, zo zegde hij toe,
nogmaals en thans door een ander ambtenaar
een· onderzoek te laten doen en het resul
taat van dit onderzoek de c.v.D. te zullen
berichten.
H.I.v.P. Coelingh is nog gewezen op de mo
gelijkheid dat de steunverlening niet van
qe directie doch van het personeel van die
fabrieken kan zijn uitgegaan.

B.III.b 10-12-1947 •
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Ingevolge mondeling verzoek va 1 
------\ d.d. 9 December 1947 en ten vervolge op
,!Ji.jn schrijven d.d. 24 October 1947 No. 3010 (Geheim), 
{Uw schrijven d.d. 9 September 1947 B.19863 Geheim), 
heb ik de eer UEdelGestrenge het navolgende te berich
ten: 

Uit een dezerzijds ingesteld onderzoek is 
niet kunnen blijken dat door een der leden van de Di
rectie ven Verkade� Fabrieken te Zaandam of door de 
z.g. personeelskern een bedrag ter besehikking is ge
steld van de Pernimpoehan Indonesia. Wel schijnt in
1 daartoe strekkend verzoek aan de Direc e te 

de Heer Hoofd van de oll.
Centrale VeiligheidsdieJst 

Javastraat 68 
's- G R A V E N H A G E • 



13 November 7" 

B 19863 GEREI 

III IIIc 3 inlichtinP.:en ontvan.aen van Zaandam 
no 22529 0 ·-

dosa. 5/527 
29 Juli 1947 
C.P�N.

Naar aanleiding van u� terzijde vermeld sch�ijven heb ik 
de eer U te berichten, dat bij onderzoek is gebleken, aat de leden 
van de directie van Verkade's fabrieken N.V. te Zaandam vroeger in 
politiek opzicht tot de liberalen behoo·rden. Van een wijziging in 
hun :politiek denken is niet gebleken. Het :Ls bekend, d.at de·leden 
van de directie absoluut afwijzend staan te�enovèr het communisme 
en zeer zeker daaraan geen geldelijke steun zullen verlenen" 

In verband met het feit,, dat de gegevens, vervat in Uw 
aangeha�ld schrijven, zijn gesteld, als van welingelichte zijde 
ontvangen, 3al ik het zeer op prijs stellen van U te mogen vernemen, 
wat·u omtrent· de juistheid VRn het berich�, dan wel aangaande de 
betrouwbaarheid va.n de bron ten dezen, nader zou ktuinen zi;ln ge
bleken. 

Aan de Fleer B'.oofdeommissaris van ::Politie 
te 
• s�GRAVENHAGEo

Het Hoofd van de 
CENTR4L� VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

./ 

J. G. Crabbl�ndam. 
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GE HE I M. Bu�4:..J, ,�/� .. U B Doss.: I . D • 

Bijlage(n) �JJ-,?�-7 
Naar aanleiding van Uw schrijven van 9 September 1947,

NO. B 19863, ondErwerp C.P.N., betreffende de Directie van 
Verkadets Fabrieken N.V. alhier, heb ik de eer U het vol
gende te berichten: 

De Directie van Verkadets Fabrieken N.V. te �aandam 
bestaat uit de volgende personen: 

Vt�J I Arnold Hendrik Verkade sr., geb. te Zaandam, 26 Juni
1872, directeur, wonende Westzijde 87 te Zaandam. 

��v· f Johan Anton Eduard Verkade, geb. te Zaandam, 5 April
1875, directeur, wonende Dennen Vinkebaan 3 te Santpoort. 

��J, f Jan Willebrord Verkade, geb. te Zaandam, 20 April 1902,
directeur, wonende Stationsstraat 43 te Zaandam. 

\l \�J I Frans Ver kade, geb. te Zaandam, 26 Augustus 1904, di-
1' recteur, wonende Westzijde 87 te Zaandam. 
\/ l� Jacobus Verkade, geb. te Zaandam, 29 Maart 1906, di-
� � recteur, wonende Provincialeweg 220 te Zaandam. 
��V 8 Tom Verkade, geb. te Zaandam, 24 Augustus 1905, direc-

teur, wonende Stationsstraat 69 F te Zaandam. 

�N� I Arnold Hendrik Verkade Jr., geb. te Zaandam, 22 Juni 
1909, directeur, wonende Jan Steenstraat 7 �e Zaandam. 

iNJ. i Egbertus Ve�n, geb. te Sneek, 24 Januari 1888, adjunct-
directeur, wonende Provincialeweg 142 te Zaandam. 

IJ J{rJV Nicolaas Hoogwout, geb. te Amsterdam, 11 Maart 1883, 
adjunct-directeur, wonende Gedempte Gracht 79 te Zaandam.

Bovengenoemde personen behoorden vroeger tot de z.g.
Liberalen. Zij treden op politiek gebied niet op de voor
grond; zij worden op dàt gebied betrouwbaar geacht. Bekend
is, dat de directie absoluut afwijzend staat tegenover het 
Communisme en dat zij de C.P.N. zeer zeker geen geldelijke 
ste

UI\1

zal verlenen. 

coll.\\ 
DE COMMISSARJS VAN POLITIE, 

( c. Roscher.) 

Aan de Heer 

15000. 5-40 • 1 • 89 

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

te t s-G R A V E N H A G E. 
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9 S ptcmb�r 7. 

3EBfä. 1 a2730

bericht van I.D. Den Haag ' 
ACD 19863 

Ne&.r aanleiding van eon baricht uit niet te controleren 

bron, :1anrin :vo1·d rned gedeeld, <lat de c.P.N. bes pr� cinf!en zou 

heb·_.en geVOt!t"d met de diJ."ecti, van <.lc "Verkadefabrieken" to .z n

dta.l:l, over het sluiten 'van een lenin9.; bij deze vennootschap, welke 

he.sprel:.in"'on echter zouden Zijn r:lislu.kt 1 .,ordt het - t�r contrOle
1 

van het bericht - Vf.i.!l groot belang g>eacht. te 1r.::i,en ·relke personen
' 

deol, uitmah.an van de dir'H�tie vmn "Vnrkaàe" en hoc doz"l personen 

politie: georiënteerd zijn. 
' 

Ik �o;;e îJ ver�oeken t·�rza.';e - z0c:� vertro ,.,:elijk - een 

011derzoek te illen doen instellen. Het r:wnl teat daa:-van zie ik 

met lm2..ango-tel1ing van U tegemoet. 

Hef Hoofd van de 
C ::.rnP,.k'.:i.è: VEI..GIG}lEIDSDI!J:N,.T 

llalil.ens deze i 

0 
.... 

,I 

de Heer Commissaris van Politie 

an.da m. 
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j Volqno. 

D E N H A A G. OPGllEGO 1 3 �
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Doss.6/527. GEHEIM. �------

. ·c ;;411�
Van welingelichte zijde wordt het volg9'rtfre'�;n�m
De onderhandelingen, betreffende een door de C.P.N. 

te sluiten lening van een bedrag van f.40.000,- zijn mis-
·1ukt. De besprekingen, welke werden gevoerd met "Verkades'
fabrieken" leidden niet tot het gewenste resultaat. De
C.P.N. heeft voorgesteld obligaties van dek Obligatiele
ning van het dagblad "De Waarheid" in onderpand te geven,
hetgeen geweigerd werd door de Directie van Verkades' fa
brieken.

Daar de belangstelling van de aangesloten werklieden 
ten opzichte van de staking gering was, zal men in het ge
hele land protestvergaderihgen houden. 

Deze week zal in Amsterdam een schip gereed worden 
gemaakt voor vertrek naar Indiö •. De C.P.N. zou in verband 
hiermede een rel voorbereiden. De in de E.v.a. georgani
seerde Zeelieden en Haven- en Transportarbeiders zullen de 
werkstaking ten opzichte van voor vertrek naar Indiö be
stemde schepen, in ieder geval voortzetten. 

Verzonden op 29 Juli 1947 
''------_F \ 1 �CL LJ r:�---, 

!.-/ ,_.- L \ ·-- • \ ,.. 
ÎI - ----. - ,:.::.,;.=, ...... ---het Hoofd van de· c.v.n., alhier. 

' .vrnrrc(: ij >, - - - ----- ' •
' L: : ··· · 

__ !_-'!_:. � ___ iL-.--····· 



I.D.
D E N H A .A G. l_� �����--·�·u_ �--·:1� 
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G E H E' ...1.-.-=.- --· ., 
11 ,· .rr. · f: l T M. 'Î 

l . .. ·,· --··-�--�:.z�.-1�--i
Van betrouwbare zijde werd het volgend me 
Op Dinsdag, 22 Juli 1947, werd in de morgenuren te 

Amsterdam in een perceel aan de �éizersgracht vergaderd 
door de leidende figuren van, .de· c.P.J!.., de E. v.c. de 
R.C.P., het A.N.J.V. en de �eriïlmpoenan n onesia. Onder
meer waren:-

Paul DE GROOT, Henk GORTZAK, GEELHOED en Djajeng 
PRATOMO aanwezig. 

Er werd besloten tot een proteststaking op Woensdag, 
23 Juli 1947, over te gaan. Het bestuur van de E.V.c. was 
niet eenstemmig ten aanzien van een algemeen stakingsbe
sluit. Het bezwaar, verbonden aan een algemene·staking, 
was het ontbreken aan het benodigde geld. De c.P.N. heeft 
een voorlopige lening gesloten bij verschilLende fabrikan
.ten (o.a.VERK!DE) ten bedrage van f.40.000,-

De-m de E'. v.c" opgenomen. organisatie van Zeelieden 
en Haven- en transportarbeiders heeft besloten tot staking 
over te gaan en geen werkzaamheden meer te verrichten op

schepen, die voor Indië bestemd zijn. Dit bericht werd aan 
de s.o.B.S.I. en aan het Wereldverbond van Vakverenigingen 
doorgegeven, met het verzoek de Nederlandse schepen te 
boyc o-tten. 

\\ 

De mogelijkhei'd werd besproken, de ondanks de staking, 
toch voor Indie bestemde uitvarende schepen te saboteren. 
Voor dit doel heeft men fosforbran en nodig, die 9J..t 

rus moeten komen. Deze randplaten zouden tijdens de 
1 ,reis ot zelfontbranQing overgaan. 

De stakingspàrolen werden vanuit Amsterdam op Dins
dag, 22 Juli 1947, des middags, naar de andere plaatsen 
doorgegeven. 

Het, door bovengenoemde besturen genomen besluit, werd 
doorgegeven aan Brussel en aan Praag, vanwaar het naar Mos
kou zou worden doorg�geven. · 

Voor de leden van Perhimpoenan Indonesia bestaat ge- . 
legenheid onder te duiken, indien dit nodig zou zijn. Voor 
dit doel.is reeds een fonds gevormd. De leidende figuren 
van de C.P.N. hebben eveneens onderduikadressen in Drente, 
Groningen en Friesland, bij communistisch geori�nteerde 
boeren. 

Er bestaat bij deze personen angst voor een krachtig 
optreden van de Politie en van de militaire macht. 

Verzonden op 24 Juli 1947 
aan: het Hoofd van-de c.v.n., alhier. 
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