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Hiermede heb ik de eer UWe Excellentie te berichten,
dat de Communistische Partij Nederland haar organen, aan
v/elke de veraorging van de publiciteit is opgedragen, heeft
gereorganiseerd*
Op 6 December 1946 werd door middel van de "Stichting"
tot Bevordering van de Pers van de ïïederlandse Arbeidersklasse (BEPENAK) te Amsterdam het gebouwencomplex "FELIX MERITIS"bestaande uit de percelen Keiaersgracht 324 (vooraijde) en Prinsengracht 44/473 (achterzijde) aldaar - aangekocht*
De aankoopsom van dit complex bedroeg f. 375»000,-0
Door de 's-Gravenhaagse Hypotheekbank werd ingaande 6 December 1946 een hypotheek verleend ter grootte van f. 250.000,tegen een jaarlijkse rentevoet van 4?S. De percelen Prinsengracht 44/473 werden geheel verbouwd, terwijl aan het perceel Keizersgracht 324 eveneens verschillende werkzaamheden
moesten worden uitgevoerd voordat het geschikt Was voor gebruik door een courantenbedrijfo
Een dagbladrotatiepers werd in Engeland aangekocht en
met ingang van 21 Januari 1950 werd het dagblad "De Waarheid"
in eigen huis gedrukt.
Enige moeilijkheden van technische aard leidden er evenwel toe, dat het drukken van de krant werderom uitbesteed
moest worden bij Het Algemeen Handelsblad. Eerst .onlangs
slaagde men erin de bestaande moeilijkheden uit de v/eg te
ruimen.
-omAan Zijne Excellentie
de Minister-President.

Aan aijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken.

7134 - '49

Om bij de ingebruikneming van de eigen drukkerij over
voldoende kasmiddelen te beschikken, ging BEPENAX per 24 December 1949 een 2de hypotheek op dit gebouwen-complex aan ten
bedrage van f. 50.000,- eveneens tegen een rentevoet van 4#»
Was tot nu toe de BEPEHAK de uitgeefater van het dagblad
"De Waarheid11! met ingang van het ingebruiknemen van de eigen
persen heeft de op 10^11.1949 opgerichte G.V. PERSORGANEN,"
Keizersgracht 324 die taak overgenomen.
Deze vennootschap, die is aangegaan voor de tijd van 10
jaar, heeft tot doel: het uitgeven van dagbladen, nieuwsbladen,
tijdschriften, periodieke- en niet periodieke bladen.
Beherende vennoten zijn de aan het dagblad "De Waarheid" verbonder
communisten L.H. Koning en J.v. Seggelen.
Reeds zijn er tekenen waargenomen, welke er op wijzen, dat
al het drukwerk van de C.P.U. en haar neven- en mantelorganisaties door deae vennootschap zal worden uitgegeven.
Het drukken van deze uitgaven is toebedeeld geworden aan
de C.V. DRUKKERIJ DIJKMAN, gevestigd Prinsegracht 471/473.
Deae, in 1921 opgerichte vennootschap is volledig in partijhanden. AlIeenbehèrend vennoot was tot voor kort de directeur
van "De Waarheid", N.J. v.d. Drift. Thans is waarschijnlijk
mede^beherend vennoot de technische leider G. Kuyper.
Het technische personeel staat in dienst dier vennootschap.
De uiterlijke toestand is derhalve thans zo, dat de stichting "BEPENAK" eigenaresse is van gebouwen en inventaris, dat
"C.Vo Persorganen" de uitgeefster is van het partijdrukwerk en
dat "C.V. Drukkerij Dijkman" dit drukwerk uitvoert.
Hoewel het er de schijn van heeft, dat de reorganisatie
bij het dagblad "De Waarheid" om tactische redenen ia geschied,
moet toch rekening v/orden gehouden met de mogelijkheid, dat deze
een gevolg is van bepaalde eisen, die van de zijde van de Ie
hypotheekhouder kunnen zijn gesteld»
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