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RAPPORT VAN C • 

Betr. Drukkerij Heiermann & Co . 

Verzoeke op te nemen in OD 1563 en dit OD 
daarna toe te zenden aan HB . 

16 April 195~ 

CEF I I 



J 

DE FINANCIELE POSITIE OP 1 JANUARI 1950 VAN DE 
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN DRUKKERIJ HEIERMANN 

& CO, ELANDSTRAAT 169- 173 AMSTERDAM 
(OD 1563) 

A. Korte samenvatti ng. 

· i~«-;/ 

I
L. De e.v. Heiermann & Co . is onverbrekelijk verbonden aan de 

Communistische Partij in Nederland, hetgeen hieruit blijkt , 
dat op 1 Januari 1950 
a. er een belangri jke geldlening liep van de Stichting 

tot Bevoràering van de Pers van de Nederlandse Arbeider 
klasse 11 Bepenak11 aan C. V. Heiermann & Co; 

b. de communist P . Clerkx , mede-oprichter van de stichting 
11 Bepenak11 aandeelhouder was van deze vennootschap; 

c . de vorderingen op een groot aantal communistische or 
saties, comit~ ' s e . d. tezamen een zo aanzienlijke hoogt 
hadden bereikt , dat het/ van deze debiteuren in belangrij 
ke mate afhankelijk was geworden; 

d. als beherend vennoot optrad de communist Cornelis BLOM. 
2. Hoewel de vennootschap door Cornelis Blom goed wordt ge

leid, blijkt zi j op genoemde datum door de tot een totaal 
van meer dan f 300. 000, - opgelopen gezamelijke schulden 
der hogerbedoel de debiteuren in een ongunstige financiele 
situatie te zijn geraakt, waaruit zij zich naar wordt ver
moed, tot nu toe niet heeft kunnen opheffen. Op1Januari 
1950 overtroffen de liquide middelen nauwelijks meer het 
totaal der direct opeisbare schulden. 

3. Aan het ontstaan van evenbedoelde toestand heeft de In
specteut van Belastingen enigermate medeqewerkt, door het 
terecht niet accepteren van belangrijke ~schrijvingen, 
waardoor het bedrijf gedwongen werd bel~sting te betalen 
over winsten, welke de communistische debiteuren, door hun 
schulden niet te betalen, reeds aan de vennootschap hadden 
onttrokken. Bovendien werd de liquiditeit van het bedrijf 
aangeuàst tengevolge van het feit, dat de materiaalprijzen 
in 1949 aanzienlijk stegen en daarzntegenover geen equi
valente verhoging der verkoopprijzen werd gesteld. 

4. Als gevolg van het tekort aan liquide middelen werd de Ve 
nootschap meer en meer gedwongen slechts in geval van con~ 
tante of vrijwel contante betaling bestellingen te accept 
ren. Hierdoor liep de omzet van 1949, vergeleken met die 
van 1948 met omstreeks 20 % terug. 

5. De CPN tezamen met de nauw aan haar verbonden hulpappara
ten hebben aanzienlijk meer gelden aan het bedrijf onttroÈ 
ken dan de groep der meer zelfstandige communistische or 
nisaties en comit~•s. 

B. Algemeen. 
In November 1902 werd opgericht de Boek- en Courantendrukke
rij Heiermann & Co, in 1938 was enig firmant van deze drukke
rij de bekende N~J. v.d.Drift Jr. 
Het bedrijf werd op 1 Februari 1939 omgezet in een commandi
taire vennootschap op aandelen. In November 1942 deelde van 
der Drift de I nspecteur der Belastingen te Amsterdam mede,dat 
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de e.v. op 20 Juli 1940 door de Duitse Sicherheitsdienst was 
gesloten. 
Volgens het Handelsregister werd zij in October 1941 opgehe
ven, doch deze opheffing is na de oorlog weder teniet gedaan. 
V.d. Drift werd op 1 Februari 1947 als beherend vennoot opge
volgd door Cornelis Blom, geboren 14- 5-1906 te Amsterdam, wo
nende Zwaagstraat 27 Amsterdam, lid CPN (PD 10.847) . 
Blom genoot als zodanig in 1949 een salaris vanf 4586,62. 
Reeds tijdens de bezetting, nl. in October 1944 leende de 
Stichting tot Bevordering van de Pers van de Nederlandse Ar
beidersklasse 11Bepenak11 aan de op dat tijdstip in feite nog 
opgeheven ~.v . Heiermann f 230.000.- voor de duur van 29 jaar 
tegen een rente van 4 %. 
Blijkens de bij die gelegenheid opgemaakte overeenkomst, 
van het comcept in fotocopie in dit OD is opgenomen, nam de 
e.v. bij het aanvaarden der geldlening als bijzondere ver~ 
plichting op zich om 
1. onmiddellijk aan te kopen de gehele inventaris van de 

Drukkerij Mulder & Zoon, Elandstraat 169-173 Amsterdam, 
2. zich, z0 dra de omst&ldigheden dit weer zouden toelaten, 

te belasten met het verzorgen, drukken en expedieren van 
ean door de Stichting Bepenak of door haar aan te wijzen 
derden uit te geven dagblad of periodiek in de ruimste 
zin des woords. 

Blijkbaar is dus aanvankelijk aan de e.v. Heiermann de taak 
toegedacht, welke tenslotte aan de e.v. Drukkerij Dijkman & 
Co. werd opgedragen, nadat tevoEen Bepenak zelf, behalve als 
financier en uitgever, ook ale drukker vah "De Waarheid u was 
opgetreden. 
Voorts doet het contract zien, dat reeds in de oorlog aan 
vooraanstaande communisten een taakverdeling t.a.v. het toe
komstige partijdagblad voor ogen stond, zoals deze ten laat
ste werd tot stand gebracht binnen het trio Bepenak, e.v. 
Persorganen en a.v. D~ckerij Dijkman & Co teneinde get ri 
voor geldschieter en drukker tot een minimum terug te br 

~
Op 17 Maart 1949 heeft volgens Blom P. Clerkx, een der drie 
oprichters van de Stichting Bepenak, zich gelegitimeerd als 
aandeelhouder van de e.v. Heiermann. 
Ale accountant van de e.v. Heiermann & c~. trad na de oorlog 
op H. de Graaf, die aanvankelijk medewerker was van het Ac
countantskantoor c. Veenis, Lindenlaan 34, Wormerveer, doch 
later het Accountantskantoor H. de Graaf, Nieuwe Prinsen-
gracht 11 Amsterdam, oprichtte. 
De balansrapporten, welke in fotocopie in het bezit zijn van 
deze dienst, nl. die van 27 Maàrlfi948 ~ 18 A~ril 1950, zijn 
duidelijk en vestigen de indruk, dat de administratië van de 
Commanditaire Vennootschap na de oorlog steeds behoorlijk is 
bijgehouden. Deze indruk wordt door zinsneden, voorkomende 
in beide balansrapporten, bevestigd. 
Als bijlagen zijn aan~rstgenoemd balansrapport toegevoegd 
de balansen en verlies- en winstrekeningen per 1 Januari 194 
1947 en 1948, onder de bijlagen van het andere balansrapport 
treft men slechts aan die per 1 Januari 1950. 

? Behalve evengenoemde balansrapporten zijn in fotocopie aan
' wezig de gecorri geerde balansen per 1 Januari 2946, 1947, 

1948 en 19~0. - ...---
/l(l.-._..t ~ ~/ r- LA- ,P--c~ - 3 -



• 

-

- 3 -

Balansen en verlies- en winstrekeningen per 1 Januari 1949 
ontbreken derhalve. In het balansrapport van 18 April 1950 
worden echter vrij veel cijfers genoemd, welke ontleend 
zijn aan het ontbrekende balansaapport, zodat toch wel een 
totaalbeeld per 1 Januari 1950 kon worden verkregen. 
De gecorrigeerde balansen werden opgesteld nadat de Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen op 10 Juni 1950 
had bekrachtigd een drietal uitspraken van de Inspecteur 
van de Belastingen te Amsterdam, inhoudende de onaanvaard
baarheidvan een aantal afschrijvingen op debiteuren. 

c. Aan de balansen ontleende &egeven~. 

Overgenomen i nventaris van Drruckerij Mulder. 

I Volgens het balansrapport van 27 Maart 1948 werd op 20 Oc
tober 1944 van Drukkeri j Mulder aan machines, wer ktuigen, 
inventaris e.d. overgenomen voor een bedrag van f 172.735. -

1 In diezelfde maand werd lettermat»riaal aangekocht 
ter waarde van 22.298, 
Van de lening van Bepenak werd derhalve ree 
aanstonds aan de nieuwe bedrijfsinstallatie 

I besteed. 
De omzetten. 
De omzetten der e.v. sinds October 1944 waren volgens de 
balansEapporten aldus : 
Omzet van 20 October 1944 t/m 31 December 1945 f 

idem 1946 
132. 724,5 
434. 387,2 
535.7Q6, 
606.344,96 
534.365,2 

idem 1947 
idem 1948 
i dem 1949 

totaal rond 2.243.500.-
Tot 1949 valt een regelmatige stijging waar te nemen, het 
jaar 1949 geeft evenwel een teruggang te zien van! 12. 000. 
De omzetten van 1948 en 1949 werden als volgt gespecifice 

Absolute cijfers : 
1948 1949 

boekdruk f 346. 589,20 257 . 439,34 
rotatiedruk 235 . 731 , 85 252 . 971,74 
anilinedruk 3. 907 , 27 4.342,36 
clich~'s 20.115 . 96 19. 021,93 
loonzetten 589,90 

totaal 606. 344, 28 534. 365,27 

trocenten 
948 

57,18 
38,88 
0,64 
3,32 

100. - "' 

v . domzet 
l949 
48, 18 
47 , 34 

0, 81 
3,56 
0. 11 

100. - % 

De omzet van boeken e,d, liep dus in 1949 met rond f 90 . 
terug, die van gedrukten, welke van de rotatiepers komen, 
steeg in datzelfde jaar met rond f 17.000. -
De materiaalprijzen lagen evenwel in 1949 beduidend hoger 
dan in 1948, hetgeen ten gevolge heeft gehad , dat het to
taalverbruik van materialen in 1948 rond f 187. 000.- be
droeg en in 1949, ondanks de teruggang van de omzet,rond 
f 200.000.-
Indien rekeni ng wordt gehouden met deze stijging van ma
teriaalprijzen, dan blijkt, dat de totale producti e van 
het bedrijf in 1949 niet met 12 % doch met omstreeks 20 % 
is teruggelopen en die van de boekdruk met 35 ~ 40 %. 
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Winsten en verliezen. 
önüerstaand staatje geeft een overzicht van de winsten en ver
l~en van het bedrijf. De cijfers zijn ontleend aan de gecorri
geerde balansen, opgesteld na de hogergenoemde uitspraak van de 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen. 

verlies 

Verl~en van ~6r 
20-10-1944 f 5.000 
verlies van 20- 10-44 

winst belastingvrije totaal 
reserve 

5.000 

tot 1-1-46 29.914,41 
winst 1946 

" 1947 
11 1948 
" 1949 

79.801,85 14.082,68 
56.431,32 ~9-511,07 
73-776, -- 13.019,29 
25.740,21 4. 542,39 

- 29 . 914,41 
93.884,53 
65. 942,39 
86. 795,29 
30.282,60 

totaal 
Vennootschapsbelasting 

idem 
" 11 

totaal 
Netto winst tot 1 Januari 1950 

241. 990, 40 
1946 f 16.626,67 
1947 18.810. 
1948 24.592 
1949 8.580,07 

68. 608,74 
173.381,66 

Vergelijking der winsten doet zien, wat reeds vermoed kon worden 
nl. dat het jaar 1949 voor het bedrijf ook financieel een jaar 
van teruggang is geweest. 
Winstverdeling had in de na-oorlogse periode niet plaats. Het 
vermogen van het bedrijf was dus op 1 Januari 1950 gelijk aan 
het aandelenkapitaal, groot f 5. 000. - plus het totaal der wina
ten en verliezen, f 173. 381,66, is! 178. 381,66 
Het balansrapport van 18 April 1950 noemt i.p.v. f 173. 381,66 
als totaal der netto winsten en verliezen een bedrag van 
! 42.435 , 34, terwi jl van dat bedrag nog niet is afgetrokken de 
vennootschapsbelasting 1949. 
Deze opvoering der wi nsten is vrijwel uitsluitend het gevolg 
gewesst van de wijzigingen, welke de Inspecteur der Belastingen 
in de afschrijtingen en reserveringen op vorderingen heeft aan
gebracht, zij had uiteraard ten gevolge, dat de belastingen, 
welke het bedrijf had te betalen, stegen. 
Debiteuren. 
De totalen der vorderingen op debiteuren en dubieuze debiteuren 
stegen van Januari 1946 tot 1 Januari 1950 volgens de gecorri
geerde balansen vanj' 54. 727,01 tot 1 356. 093,19. 
Volgens de oorspronkelijke balansen was dit van f 54. 727,01 tot 
j' 261.571,38. 
De Inspecteur der Belastingen 
de afschrijvingen : 
afschrijving per 1-1- 1948 

idem per 1- 1-1949 
idem per 1-1-1950 

totaal 

nam geen genoegen met 

f 63 . 328,72 
41.219,06 

748,88 
105.296,66 

Bovendien werden niet geaccepteerd de reserveringen (voorlopige 
afschrijvingen) op dubieuze debiteuren, welke per 1 Januari 1950 
tezamen neerkwamen op een bedrag van f 62.546,30 . 

- 5 -
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Blijkens de gecorrigeerde balans~werd tenslotte per 1 J~~'~ 
1948 gereserveerd ! 788,15 en per 1 Januari 1950 f 12.510,39 
alemede op laatst genoemde datumif 10.774,85 
015 deze laatste afschrijvingen de goedkeuring van de Inspec
teur hebben kunnen verkrijgen, is dzz. niet bekend. 
Onderstaande staat geeft een overzicht van de aanvankelijke 
afschrijvingen en reserveringen op debiteur en per 1-1-1948 
en 1-1-1950 alsmede van die, voorkomende in de gecorrigeerde 
balans per laatstgenoemde datum. Helaas zijn door het ontbr 
ken van het balansrapport over 1948 de detailgegevens over 
de aanvankelijke afschrijvingen en reserveringen per 1-1-49 
niet bekend. 

Volgens niet geco~rigeerde Vlgs.wel ge-
balansen corr.balans 

la:fschrijving ; res. op lleh4 ree . deh.1 äl'schr. en 

• op deb.l-1-48 1-1-48 t 1-1-50 op deb. (x) 
1-1-50 

ANJV 
"Pegasus 11 

"Vrije Katheder" 
Vereniging Nieuw Suriname 
CPN-verkiezingsbureau 
CJ?N di strict Amsterdam I 
CPN diversen 
EVC Landelijke Leiding 
Comitá Nederland-Indonesie 
Perhimpoenan Indonesia 
Radio Werkend Nederland 
"Ons Baken" 
N.V. Filmadvies 
Nationale Welvaart Bewegin~ 
Comitá Hulp aan Indonesie 
Arbeidersbond voor Cultuur 

i 'Voorwaart a" 

13.454,-
18.382,-

4. 000,-

20. 399,-
6.968,-

115,-

1li•Echo van het Land" 
Verschillende neven- en mantel
organisaties 

Diversen 10,-

Totalen 

869,-
6.000, - , 
3.801,-
1. 000, _. 

31.203,~ 
1.191,-
7.343,--
8.538,-

1.235,_, 

61,180, 

15.000 
5.000 x 

8 .491l' 
2.000,- x 

3.7eo,-
712, ... x 
22,~ x 

20.000,-
6.846,-

7,; x 

769,-f x 

9.000 

574,-
7.450,-

2.000,-
1.701,-

712,-
22,-

7,-
1.050,-

769,-

62.546,.., 10.775,- 2 
x 12.510,- J 

Indien men de hierboven gegeven cijfers sorteert op : 
1 . Communistische partij en hulpapparaten 
2. Meer zelfstandige communistische organisaties, comit~'s 

e.d. 
3. Niet-communistische debiteuren, 
dan krijgt men het navolgend beeld 

Afschrijving op 
1-1-48 
idem op 1-1-49 min 
Reservering 1-1-50 

CPN en hulp- Zelfstandige comm Niet-comm. 
apparaten org. en comit~'s debiteuren 

max. 

max. 

13.454,-
35.000,-
9.232,-

57.686,-

10,-
2. 235,-
2.769,-
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Als hulpapparaten van de CPN Zl.Jn beschouwd "Pegasus", 
de uitgeverij der :partij, de partijorganen "Voorwaarts" 
en "Echo van het Land", "De Vrije Katheder", het weliswaar 
in hoge mate zelfstandige blad, dat aanvankelijk na de oo 
log R&X~ door de partij werd beschouwd als een belangrijk 
hulpmiddel ter beinvloeding van de Nederlandse intèllectu
elen>alsmede de Nationale Welvaart Beweging. 
De afschrijving op zelfstandige communistische organisatie 
en comité•s kan op 1-1-49 ten hoogste f 35.000,- zijn ge
weest, daar op dat tijdstip in totaal werd afgeschreven 
ruim f 41. 000,-, waarvan tenminste j 6. 000,- o:p de schuld 
van YPegasus". 
Het laatstgegeven staatje doet ze!n, dat de afschrijvingen 
op schulden van niet-communistische debiteuren slechts 
gering deel vormen van het totaal, voorts, dat die op 
schulden van de :partij en haar hulpapparaten tezamen aan-
~elijk hoger liggen dan die op het geheel der schulden 

der min of meer zelfstandige communistische organ~saties 
en comité•s. Toch is laatstgenoemde groep , wat opdrachten 
betreft, waarschijnlijk niet minder belangrijk voor het 
bedrijf dan de eerste. ~rvalt nog meer in het oog, wan
neer men in aanmerking neemt, dat de afschrijvingen, welke 
vermoedelijk op 1-1-49 hebben plaats gehad op de schulden 
van de Perhimpoenan Indonesia en de EVC - de ~atstbedoel
de ging vermoedelijk een bedrag vanf 20. 000, - te boven
slechts betrekking hebben gehad op vorderingen, welke v~~r 
1-1- 1948 zijn ontstaan. 
Uit de pleilnoti tit!n van Mr. F.Heemskerk te .P..msterdam dd. 
27 September 1949.voor de Raad van Beroep, blijkt,ten ov 
vloede, dat de EVC na 1-1-48 op eenmaal 1 28.000,- van 
haar oude schuld van ruim f 64.000,- heeft betaald, terwij 
het . balansrapport van 18 April 1950 doet zien, dat de EVC 
nog slechts voorkomt onder debiteuren en wel met niet al 
te zeer verontrustende bedragen (zie aanhangsel van dit 
rapport) . 
Men mag dus wel cOnsluderen, dat de e.v. Heiermann zelf 
gezien moet worden als een hulpapparaat van de CPN, voorts 
dat van dit hulpapparaat de partij zelf in de eerste plaat 
wenst te profiteren en eerst daarna de min of meer zelf
standige communistische organisaties, comité•s e.d. daar
toe in de gelegenheid stelt. 
De balansrapporten geven geen antwoord op de vraag hoe 
groot het aandeel der niettcommunistische afnemers in de 
omzetten van het bedrijf is geweest. 
Mr. F. Heemskerk te Amsterdam tracht op 27 September 1949 
in zijn pleitnotitit!n voor de Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen aan te tonen, dat het bedrijf niet 
uitsluitend voor progressieve organisaties werkt . Hij weet 
bij die gelegenheid echter geen andere namen te noemen dan 
Uitgeverij S~ & Co . 

"Ons Vrije Nederland" 
Chinese Oversaas Monthly 
Het Westelijk Voetbal Programma 
De Amsterdamse Buurtbladen Combinatie. 

Hiervan staat de laatste beslist wel onder communistische 
invloed, hetgeen alleen al hierdoor wordt bewezen, dat 
sinds 1 Januari 1950 Cornelis Blom in deze combinatie de 
leiding heeft. 
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"Ons Vrije Nederland" wordt sinds eind 1947 niet meer bij 
Heiermann & Co gedrukt en de overige lijken niet van over
groot belang. . 
Evenwel mag niet uit het oog worden verloren, dat vele kle~ 
ne bestellingen van drukwerken tezamen tot een aanzienlijk 
bedrag kunnen oplopen. 
Van het totaal der vorderingen op debiteuren per 1- 1-50 
die op niet-communistische afnemers tezamen 14!% uit, doch 
onder deze vorderingen bevindt zich een post van bijna 
f 7.800,- ten name van Uitgeverij Salm & Co., die vermoede
lijk althans ~en dele van oude datum is. 
Rekening houdend met de ~oor de hand liggende veronderstel
ling, dat de niet- corru.Iunistische afnemers de groep der best 
betalers vormen, is het niet uitgesloten te achten, dat 
meer dan 10% van de omzet van de e.v. Heiermann door deze 
groep wordt afgenomen. 
Sinds in het begin van 1950 de rotatiepers in "Felix Meriti 
in werking is gesteld, wordt, naar KB bericht, veel druk
werk voor de CPN en aan haar verwante organisaDies, dat tot 
op dat tijdstip door e.v. Heiermann werd verzorgd, door 
e.v. Dijkman & Co. gedrukt . Als belangrijkste voorbeeld 

'

worden in dit verband genoemd de periodieken van de EVC en 
haar bedrijfsgroepen. 
Stuk 78013 van het OD meldt op 13-1-50 in overeenstemming 
met het bovenstaande, dat nu e.v. Heiermann door het in 
dienst stellen van de rotatiepers in "Felix Meritis" min 
of meer overbodig zal worden, men van plan is van die druk
kerij een zakelijke instelling te maken en deze 
de naam in de zakenwereld te doen krijgen. 
In hoever~e men hierin inmiddels is geslaagd en hoe groot 
het aandeel der niet-cmmmunistische afnemers in de omzet is 
geworden, is momenteel nog niet bekend. 
Wel mag worden aangenomen, dat de Amsterdamse Buurtbladen 
Combinatie onder de afnemers een vrij belangrijke plaats 
is gaan innemen. Immers hadden in Juli 1950 de oplagen der 
verschillende buurtbladen tezamen het totaal van 113.000 
exemplaren bereikt. 
Deze combinatie verkrijgt haar inkomsten uit de advertentie 
welke de Amsterdamse winkeliers in de buurtbladen plaatsen. 
De bladen zelf worden gratis verspreid en bevatten geen al 
te openlijke propaganda voor het communisme. 
Berichten melden, dat de Amsterdamse Buurtbladen Combinatie 
een winstgevende onderneming is , waarvan de baten aan de 
CPN toevloeien. Het is daarom niet uitgesloten, dat het 
drukken der buurtbladen ook de financien van de e.v. Heier
mann gunstig heeft beinvloed . 
Inmiddels meldt stuk 99571 van het OD, dat ook in 1950 nog 
regelmatig door communistische organisaties opdrachten aan 
het bedrijf zijn verstrekt. 
Overigens is de e.v. Heiermann slechts in ~~n opzicht tot 
op zekere hoogte overbodig geworden. L.uners zij is de enige 
drukkerij in communistische handen, welke de beschikking 
heeft over een boekdrukpers. 
Dè boeken e.d. , welke met name "Pegasus" uitgeeft, moeten 
derhalve wel bij dit bedrijf worden gedrukt. 
Laatstgenoemde afnemer is echter een der slechtste betalers 
geweest, welke het bedrijf sinds 1945 heeft gekend, en 
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dan ook uitslui tend voor onder dubi euze debiteuren. 
Reeds op l-l-49 bedroeg de schuld van "Pegasus" ruim f 18. 00 
welk bedrag op l - l - 48 i n haar geheel werd afgeschreven. Ba 
deze afschrijving bedroeg de schuld nog bijnat 13. 000,-, 
waarvan gereserveerd was 1 6. 000,- zodat mag worden aangemo
men, dat op l - l - 1949 tenminste weer voor laatstgenoemê be
drag werd afgeschreven. 
Op l - l-1950 kwam "Pegasus" voor onder dubieuze debiteuren 
met een schuld van ruim f 47 . 000, - waarvan f 15. 000,- was 
gereserveerd. 
De hier boven geconsta~erde teruggang der productie van de 
boel~:drukpers in 1949, met 35 tot 40 ~ wordt met het boven
staande wel verklaarbaar. 

D. De financiele positie van het bedrijf. 
Het balansrapport van 18 April 1950 doet zien, dat op l - l-50 
het oude machinepark tot de residuwaarde van 5 ~ van de oor
spronkelijke aanschaffingaprijs was afgeschreven en aan ni 
we machines i n de loop der jaren was aangeschaft voor een 
bedrag van ruimf 58. 000, - waarop reeds weer was afgeschre
ven tot een totaal van ruim f 12.000, -
Voorts blijkt uit dat rapport, dat de schuld aan Bepenak, 
welke op l-l- 1946 was opgelopen tot f 251 . 000,-, op l - l-1950 
was gedaald to~213.000, - ven welk bedrag nog dient te wor
den afgetrokken een lening aan "De Waarheid" van f 38. 000,
en het positieve verschil der wederzijdse schulden groot 
ruim J' 25 . 600, -. 
Derhalve was op l - l - 1950 de schuld aan Bepenak, die immers 
op dat tijdsti p nog steeds "De Waarheid" uitgaf en liet 
ken, afgenomen tot ongeveer f 149. 400,-
Het bevreemdt dan ook niet, dat een handelsinformatie van 
ll- 2-1950 de navolgende karakteristiek van het bedrijf geeft 
"Het is een zaak van matige omvang, die niet onbevredigend 
marcheert. Blom geniet een gunstige beoordeling en is actief 
Voldoende bedr ijfsmiddelen zijn aanwezig en het naleven van 
verplichtingen vindt regelmatig plaats". 
Toch dient betwijfeld te worden of de e.v. Heiermann op l-l-
1950 inderdaad i n een gunstige positie verkeerde . Daarbij 
wordt in het bijzonder gedacht aan de liquiditeit van het 
bedrijf. 
In strijd met de situatie in een gezond bedrijf blijken nl. 
de direct opeisbare schulden verminderd met in voorschot be
taalde kosten, sinds l - l - 1946 als volgt te zijn gestegen : 

l-l-1946 rond f 20.000,-
l - l - 1947 " 24. 000, -
l - l-1948 bi~na 61 . 000,-
l - l-1950 11 119. 000,-

Daartegenover stond geen groei van voorraden en kasmiddelen, 
zelfs daalde~ in ronde cijfers de eerste van l-l- 48 tot 
l - l-50 ondanks de stijging der materiaalprijzen, van f 21 . 600 
tot f 11. 100, - en de tweede in diezelfde periode van 
J' 53.800, - tot f 38. 200,-. 
Wel stegen - en ook dit is niet normaal 
r i ngen nl. op de navolgende wijze' 
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1-1.:..1946 
1-1-1947 
1-1- 1948 
1- 1-1950 

Debiteuren 

f 23 . 700, -
53.200, -
51.609,-

120.700,-

Dubieuze deb. 

31.000,-
71. 100, -

164.200,-
235.400,-

... 9 -

totaal 

54 . 700,-
124. 300,-
215 . 900,-
356. 100,-

Bij het bepalen der li~uiditeitspositie kunnen uiteraard 
de vorderingen op dubieuze debiteuren buiten beschouwing 
worden gelaten. 
De sterke stijging der vorderingen op debiteuren doet ver
moeden, dat ook hieronder belangrijke moeilijk te innen pos
ten voorkwamen. 
In de eerste plaats moet van dit bedrag worden afgetrokken 
het hierboven genoemde positieve verschil tussen de weder
zijdse schulden van het bedrijf en "De Waarheid" post ruim 
J 25.600,- dat eenvoudig met de lening van Bepenak verre
kend kon worden • 
Voorts dient in het oog te worden gehouden, dat het bedrijf 
in de niet gecorrigeerde balans op 1-1-1950 slechts f 750,
op schulden van dubieuze debiteuren afschreef tegen f 41. 200 
een jaar tevoren, terwijl toch i 1 de loop van twee jaren 
het totaal der vorderingen op debiteuren en dubieuze debit 
ren, volgens de niet gecorrigeerde balansen, ondanks die af ... 
schrijvingen, met f 109.000, - was gestegen. 
De verklaring voor de geringe afschrijving op 1-1- 1950 zal 
gezocht moeten worden in het feit, dat de Inspecteur der 
Belae~±ngen reeds bezwaar had gemaakt tegen de afschrijving 
der voorgaande jaren en nieuwe afschrijvingen derhalve de 
beschuldiging van de Inspecteur, dat hierdoor in werkelijk
héid geldem aan het bedrijf waren onttrokken ten gunste van 
CPN e.d. , voor de Raad van Beroep zouden staven. 
Om diezelfde reden zal men het niet verstandig geacht heb
ben een te belangrijk deel der debiteuren naar de dubieuze 
debiteuren over te brengen. 
Het lijkt derhalve geheel verantwoord het totaal der vorde
ringen op debiteuren slechts voor 2/3, of f 80.000, - ,als 
li~uide te beschouwen. 
Telt men bij dit laatste bedrag het totaal der kasmiddelen 
en de waarde der voorraden op 1-1-1950, dan vindt men een 
bedrag, dat slechts ruimj 10.000,- hoger ligt dan het tot 
der direct opeisbare schulden. 
De geringe voorraad der materialen is nu zeer begrijpelijk 
de teruggang der omzet komt door het bovenstaande in een 
geheel ander daglicht te staan dan waarin de accountant die 
plaatst. Deze schrijft nl. in zij~apport van 18 April 1950: 
"De totale;ri omzet over het verlopén boekjaar bedroeg f 71. 
minder dan over het voorgaande jaar. Deze vermindering LQl 
is veroorzaakt door het beperken van orders op drukwerk van 
minder solvabele afnemers. De omzet liep hierdoor niet onbe
langrijk terug, doch de afschrijving o~ dubieuze debiteuren 
werd hierdoor beperkt tot 1 1.807,13" . (Laatstgenoemd bedrag 
betreft de afschrijving volgens de verlies~ en winstrekening 
het hierboven genoemde bedrag van f 780,- ~ volgene de ba
lans - ; beiden zijn juist). 
Inderdaad is het mogelijk, dat de vorderingen op debiteuren 
en dubieuze debiteuren in 1949 niet verder zijn gegroeid. 
Dit is echter niet waarschijnlijk, aangezien in dat geval de 
vorderingen in 1948 uitermate sterk zouden moeten zijn toeg 
nomen. 
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In elk geval blijkt, dat er op 1-1-1950 van financieel stand
punt trit gezien, voldoende 2anleiding bestond om opnieuw eeb 
aanzienlijk aantal vorderingen af te schrijven. 
Er bestaat dan ook geen nauw verband tussen het nalanen der 
afschrijvingen en de daling der omzet . Deze laatste is veroor
zaakt door het gebrek aan liquide middelen, waardoor het slecht 
mogelijk werd orders te accepteren, wanneer de opdrachtgever 
in staat was op korte termijn te betalen. 
Boven geschetste situatie duurde in December 1950 nog voort~ 
immers meldt ID ~sterd~ in die maand (zie stuk 99571 in ~t 
dat opdrachten van communistische organisaties aan e . v.Hei 
binnen 30 dagen na uitvoering moeten worden betaald. 
Het bedrijf was in staat bedoelde afnemers aan deze voorwaarde 
te houden, aangezien zij vrijwel op dit bedrijf waren aangewe
zen en de belangrijkste van hen genoodzaakt waren op regelmati
ge tijden hun periodieken te laten verschijnen. 
Dat de partij in September 1950 de "Voorwaarts" ophief en enige 
maanden later daarvoor "Uilenspiegel" in de plaats stelde, doch 
bij e . v. DrWdcerij Dijkman & Co . liet drukken, vindt mogelijk 
zijn directe oorzaak in de moeilijke f~ciele positie, waarin 
e.v. Heiermann was geraakt . 
Deze positie van e . v. Heiermann omstreeks 1950 word t nog gede
monstreerd door het bericht van ID Amsterdam, dat het bedrijf 
in de tweede helft van 1949 79 man personeel in dienst had en 

I op 15 September 1950 nog slechts 59 (zie stuk 100221 in het OD) 
In het kort gezegd zijn de financiele moeilijkheden van het be
drijf ontstaan, doordat de CPN en haar verwante organisaties 
gedurende de jaren na de oorlog belangrijke bedragen aan het 
bedrijf hebben onttrokken door hun schulden niet te betalen. 
Het totaal dezer onttrekkingen overtrof op 1-1-1950 met stellig 
tienduizenden guldens het bedrag van f 235.000.-, het totaal 
der vorderingen op dubieuze debiteuren van die datum. 
Gezien de gelijksoortige moeilijkheden, waarin de CPN en vele 
der aan haar verwante organisaties verkeren, mag worden aange-
nomen, dat de Commanditaire Vennootschap Drukkerij Heiermann & 
Co nog steeds met financiele moeilijkheden heeft te kampen, 
tenzij het drukken voor de Amsterdamse Buurtbladen Combinatie 
en nieuwe niet-communistische afnemers een zeer gunstige in
vloed heeft gehad • . Getracht zal moeten worden na te gaan, hoe 
groot die gunstige invloed is geweest en nog is. Indien deze 
niet van doors~aggevende aard zal blijken te zijn, dan zal, in
dien het te ene~ger tijd duidelijk wordt, dat de financiele 
positie van het bedrijf kennelijk verbetert, dit een aanwijzing 
kunnen zijn, dat ook de CPN zich geldelijk saneert . 
Slotopmerking. 
Tijdens het bestuderen der balansen en balansrapporten van de 
e . v. Heiermann werd veelvuldig de hulp van B III ingeroepen. 
Dikwijls is het slechts dank zij haar feitenkennis mogelijk 
geweest zonder veel tijdverlies de betekenis en waarde~ van 
namen en cijfers te ontdekken. 
Toch blijft het gewenst, dat de documenten, welke aan dit rap
port ten grondslag liggen, ook door B III en B V worden bestu
deerd, aangezien zij stellig nog waardevolle gegevens bevatten 
zowel over de CPN als haar neven- en mantelorganisaties, 
in dit rapport geen of slechts terloops aandacht is besteed. 

3 April 1952 ~ 
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AANHAIQ"GSEL. 

Samengesteld teneinde de bestudering der geldmiddelen van 
andere organisatie's, comit~'s e.d. te vergemakkelijken. 
De volgorde der hierna in het kort besproken debiteuren 
van e.v. Heiermannis gelijk aan die, waarin zij in de 
staat, opgenomen op blz . 5 van het rapport voorkomen. 
De hieronder genoemde bedragen zijn steeds afgerond op hele 
guldens. 
ANJV komt voor : 
per 1-1-1947 onder dubieuze debiteuren met f 13.385,-, 
welk bedrag per 1-1-1948 werd afgeschreven ; 
per 1-1-1948 onder dubièuze debiteuren met f 1.737,-, 
waarvan de helft werd gereserveerd; 
per 1-1-1950 onder debiteuren met 1 2.705,-. 

lMen mag derhalve wel haast aannemen, dat het ANJV, behalve 
in de eerste jaren, zijn verplichtingen tegenover het be
drijf is nagekomen • 
"Pegasus" komt voor : 
per 1-1-1947 onder dubieuze debiteuren met j 18.382,- welk 
bedrag op 1-1-1948 werd afgeschreven; 
per 1-1-1948 onder dubieuze debiteuren met f 12.840,-, 
waarvanf 6.000,- werd gereserveerd, zodat vermoed kan wor
den, dat op 1-1-1949 tenminste laatstgenoemd bedrag werd 
afgeschreven; 
per 1-1-1950 onder dubieuze debiteuren met J 47.375,-, 
vanf 15.000,- werd gereserveerd. 
"Pegasus" werd nergens aangetroffen als debiteur, steeds 
als dubieuze debiteur. 
Het bovenstaande bewijst, dat deze uitgeverij van de CPN 
ondanks afschrijvingen op haar schulden, steeds verder bij 
de e.v. Heiermannin de schuld is geraakt. Het is mede 
daarom gewenst, dat de financiele toestand van "Pegasus11 

binnenkort nader wordt onderzocht. 
® 484 1 "De Vrije Katheder" komt voor : 
per 1- 1- 1947 onder dubieuze debiteuren met f 3.888,-, welk 
bedrag op 1-1-1948 blijkbaar werd afgeschreven; 
per 1-1-1948 onder dubieuze debiteuren met f 3.801,- dat in 
zijn geheel werd gereserveerd; 
per 1-1-1950 onder dubieuze debiteuren met f 13.499,- waar• 
vanf 5.000,- werd gereserveerd , welke reservering bij het 
corrigeren van de balans werd verhoogd tot f 9.000,-.Het 
is mogelijk, dat dit laatste bedrag terugwijst naar de af
schrijving vanj 4.000,- op 1-1-1948 en de reservering op 
1-1-1950, waaruit dan zou volgen, dat op 1-1-1949 niet op 
de sdPlden van het blad werd afgeschreven. 
In elk geval is het duidelijk, dat "De Vrije Katheder11 , on
danks afschrijving op zijn schulden bij e.v. Heiermann ste 
meer in de schuld is geraakt. 
Aangenomen dient daarom te worden, dat het bedrijf bij de 
opheffing van het blad met een vrij belangrijke vordering 
is blijven zitten. 
De Vereniging Nieuw Suriname komt voor : 
per 1-1-1947 onder dubieuze debiteuren met een bedrag van 
f 1.444,-, waarvan op dat tijdstip f 1.000,- werd gereser
veerd; 
per 1-1-1948 onder dubieuze debiteuren met een bedrag van 
f 1. 544,- waarvan opnieuw gereserveerd ! l-000,- alsmede 
onder debiteuren met een bedrag van f 325,-. 
Per 1-1-1950 komt onder debiteuren voor de uitgeverij W. L. 
Salm & Co. N.Z.Voorburgwal 270 Amsterdam, met een be- (2 
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drag van f 7.786, - . Deze uitgeverij gaf voor de Verebi
ging Nieuw Suriname het blad "Eldorado" uit, dat bij 
de e.v. Heiermann werd of wordt gedrukt. 
Het is niet uitgesloten, dat in het laatst genoemde 
bedrag de o~det schulden van de Vereniging Nieu~ Suri
name zijn begrepen. Dat de hier bedoelde vorder~ngen 
mogelijk niet zijn afgeschreven, kan worden verklaard 
uit het feit, dat noch de desbetreffende vere~~ng, 
noch de uitgeverij Salm een communistisch karakter 
draagt. 
De Landelijke Leiding van de CPN treft men niet aan op 
de hierboven gegeven staat, zij komt echter voor : 
per 1-1-1947 onder dubieuze debiteuren met een bedrag 
van f 12. 645, - waarvan gereserveerd f 10. 645, -; 
per 1-1-1948 onder debiteuren met f 1. 513,- en per 
1-1-1950 idem met f 1.021, -. 
De belangrijke schuld, welke in 1946 ontstond, werd 
dus vermoedelijk tijdig voldaan en ook daarna schijnt 
de CPN haar schulden te hebben betaald. 
Het CPN verkiezingsbureau komt voor : 
per 1- 1-1947 onder dubieuea debitelilren met f 20. 399,
welk bedrag op 1-1-1948 werd afgeschreven. 
Deze vlotte afschrijving demonstreert de grote invloed, 
welke de Landelijke Leiding zo nodig op de gang van 
zaken in het bedrijf kan uitoefenen. 
Noch op schulden van het CPN-district Amsterdam, noch 
op die van andere districten en afdelingen van de CPN 
werd na 1- 1- 1948 meer afgeschreven. Op 1- 1- 1950 komt 
het district Amsterdam zelfs niet onder de debiteuren 
voor. Op 1-1-1948 waren de desbetreffende afschrijvin
gen respectievelijk district Amsterdam f 6. 968,- en 
CPN div. f 115,-. 
De'Landelijke Leiding der EVC komt voor : 
per 1-1-1946 onder dubieuze debiteuren met een bedrag 
van f 21.712,-, waarvan is gereserveerd f 10.000, - , 
evenwel vindt men deze bedragen noch onder de dubieuze 
debiteuren per 1- 1- 1947, noch onder de afschrijvingen 
per 1-1-1948 terug; 
per 1-1-1948 onder dubieuze debiteuren met een bedrag 
van f 62 . 406, - waarvan alsdan 50 % is gereserveerd; 
per 1-1-1950 onder debiteuren met een bedrag van 
i~ 15.652, - . 
Aangezien de debiteurenlijst per 1-1-1947 niet aanwezig 
ie, is het onbek enà, of de schuld welke op 1-1-1946 
bestond ooit in zijn geheel is betaald, dzz. wordt het 
waarschijnlijk geacht , dat zulks niet het geval is en 
dat zij is opgenomen in de schuld, welke op 1-1-1948 
blijkt te hebben bestaan. 
Van deze laatste i>s hoogst waarschijnlijk per 1- 1-1949 
een belangrijk deel afgeschreven. 
Het staat echter vast, dat de EVC in 1948 of 1949 
1 2. 8P09; op haar oude schuld heeft afbetaald. 
Uit het feit , dat zij op 1-1- 1950 nog slechts onder de
biteuren voorkomt, mag men wellicht afleiden, dat de 
Landelijke Leiding in latere tijd haar verplichtingen, 
welke wel in de eerste plaats zullen zijn voortgevloeid 
uit het laten drukken van de periodieken "Werkend Ned 
land" en "De EVC-Gids", is nagekomen. 
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Bij beschouwing van de schuld per 1-1-1950 dient i n het 
oog te worden gehouden, dat met het drukken van bovenge
noemde periodieken jaarlijks vrij aanzienlijke bedragen 
gemoeid zijn. 
De bedrijfsgroepen van de EVC komen in de debiteurenlijsten 
per 1-1-1948 en 1-1-1950 voor. Afschrijvingen, noch reser
veringen op schulden van de bedrijfsgroep~werden geconsta
teerd. 
De schuld van "De Metaal" bedroeg, hoewel zij volgens B V 
de grootste bedrijfsgroep van de EVC is, op 1- 1-1950 
slechts f 999,-, die der overige bedrijfsgroepen tezamen 
per 1-1-1948 f 9. 641,- en per 1-1-1950 f 22.770,-. 
Een globale becijfering wijst uit, dat de bedrijfsgroepen 
op 1-1-1950 althans gemiddeld in elk geval minder dan een 
jaar ten achter waren met de betaling der drwrkosten van 
hun periodieken. 
Het Comit4 Nederland- Indonesie komt voor : 
per 1-1-1948 onder dubieuze debiteuren met een bedrag van 
f 1. 191,- welk bedrag in zijn geheel werd gereserveerd; 
per 1- 1-1950 nadat de balans was gecorrigeerd onder af 
ving met een bedrag van I 574,-. 
Vermoedelijk is dus per 1-1-1949 tenminste laatstgenoemd 
bedrag afgeschreven. 
Perhimpoenan Indonesia komt voor : 
per 1-1- 1948 onder dubieuze debiteuren met een bedrag van 
f 7.343,- welk bedrag in zijn geheel werd gereserveerd; 
per 1-1-1950 onder debiteuren met een bedrag vanf 372,
en na correctie van de balans onder afschrijving met een 
bedrag vanf 7. 450,-
Vermoedelijk is dus per 1- 1- 1949 een bedrag van± f 7.450,
afgeschreven. 
Radio Werkend Nederland komt voor : 
per 1-1-1948 onder dubieuze debiteuren met een bedrag van 
f 8.53e,- welk bedrag i~ zijn geheel werd gereserveerd; 
op diezelfde datum onder debiteuren met een bedrag van 
f 212, -; 
per 1- 1-1950 onder dubieuze debiteuren met een bedrag van 
1 10.491,- waarvan f 8.491,- werd gereserveerd. 
In verband met het feit, dat deze omrp~ereniging in op
richting tot haar opheffing betrekkelijk weinig heeft kun
nen uitrichten, ligt het , gezien de cijfers, voor de hand, 
dat op 1-l-1949 geen afschrijving van de op 1-1-1948 ge
reserveerde schuld heeft plaats gehad. 

"Ons Baken" komt voor : 
per 1-l-1948 onder debiteuren met een bedrag van f 3.232, -; 
per 1-1-1950 onder dubieuze debiteuren met! 2.464,- waar
van was gereserveerd f 2. 000,- welke reservering bij de 
correctie van de balans ongewijzigd i s gebleven. 
"Ons Baken" is het weekblad van de Bond van oud-illegale,zi 
werkers. 
Het is misschien van belang na te gaan, wat de re den is, 
dat dit blad zijn relatie met e.v. Heieremann althans tot 
1-1-1950 niet had verbroken. Het is evenwel niet uitge
sloten, dat de enige reden hiervoor is geweest het bestaan 
van de hierboven genoemde schuld. 
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N.V. Filmadvies komt voor : 
per 1- 1- 1948 en 1-1-1950 onder debiteuren respectievelijk 
~et f 105,50 enf 123,75 
Bij de correctie van de balans werd zij bovendien opgeno
men onder afschrijving met een bedrag van I 1.701,-. . 
Het is niet duidelijk, waar deze laatste schuld plotsel1ng 
vandaan is gekomen. 
De Nationale Welvaarts Beweging komt voor : 
per 1-1-1950 onder dubieuze debiteuten met een bedrag van 
1 3. 700, -, welk bedrag i~ zijn geheel was gereserveerd. 
Het Comité Hulp aan Indonesie komt voor : 
per 1-1-1950 onder dubieuze debiteuren met een bedrag van 
f 712, - welk bedrag i~ zijn geheel was gereserveerd. 
De Arbeidersbond voor Cultuur komt voor : 
per 1-1- 50 onder dubieuze debiteuren met een bedrag van 
f 702,-. 
De afdeling Laren van deze bond komt op diezelfde datum 
voor onder dubieuze debiteuren met een bedrag vanf 22,
welk bedrag i~ zijn geheel is gereserveerd en na de correc
tie van de balans onder de reserveringen blijft opgenomen. 
De "Voorwaarts11 komt voor : 
per 1-1-1948 onder debiteuren met een bedrag van f 7. 692,
per 1- 1-1950 onder dubieuze debiteuren met f 48.961, - , w 
van gereserveerd werd f 20. 000, 
Gezien het feit, dat de !Voorwaarts" in 1950 werd opgeheve 
mag worden aangenomen, dat het bedrijf met een belangrijke 
vordering op dit partijorgaan is blijven zitten. 
De "Echo van het Land" komt slechts voor per 1- 1-1950 en 
wel onder dubieuze debiteuren met een bedrag van " 12. 846, 
waarvanf 6.486, - werd gereserveerd. 
Daar dit maandblad van klein formaat op 1 Maart 1948 voor 
het eerst uitkwam, omstreeks begin 1950 enige tijd niet is 
verschenen en gemiddeld een oplage heeft gehad van niet 
meer dan 2500 exemplaren, moet de schuld van dit parti j 
orgaan op 1-1-1950 verhoudingsgewijs zeer gsoot geacht wor
den. 
Aangezien op goede gronden vermoed wordt, dat verEWeg het 
grootste deel der oplage van dit blad voor het platteland 
gratis wordt verspreid , behoeft deze schuld geen verwonde
ring te wekken. 
Behalve de hierboven reeds 
renli jst van 1-1- 1950 o.a. 

genoemde~, komen op de debiteu
de volgende vorderingen voor : 

Republi ek der Let teren 
Nederlandse Vrouwen Beweging 
Vereniging Nederland- USSR 
Hendri kazen (Amsterdamse Buurtblad 

Combinatie) 
Vredesbeweging 
O.P.S . J . 
I niti ati ef Comité Verenigd Verzet 
Enschede Filml iga 
Nederlandse Pi oniersbond 
"De Waarheid" 
Communi sti sch Wereld Jeugd Festival 
"De Zaankanter" 

f 2. 209,-
4.999, -
5.429, -

8. 645, -
2. 701, -

454, -
156, -

80,-
30,-

29.069,-
7,-

251 , -
Op de vor deringen van deze laatste groep van debiteuren 
wer d ook in de voorgaande jaren noch afgeschreven, noch 
gereserveerd. 



Heierman & Co e . V. Amsterdam. 
Elandstraat 169-t73 

Deze onderneming kent U reeds uit een vroeger rapport. 
Aan de hand van nieuwe onderzoekingen kan ·;:orden medegedeeld, 
dar deze e.v. nog steeds als enig beherend vennet heeft 
eornelis Blom,geb. Amsterdam 14-6-06 en wonende aan de Zwaagstraat 
27 hier ter stede.Hij is tevens ei~enaar van de A,B,e, Buurtbladen, 
waarover nog niet zo lang gelElden een rapport .. erd verstrekt. 
Het betreft hier een drukz:eri j-bed.rij f in de ruimste z.in des 7."0ords. 
Vooxheen had men tevens een uitge•erij,doch thans exploiteert men 
alleen een drukkerij.Het betreft hier een zaak van matige omvang,welke 
bevredigend marcheert, 
Het commanditaire kapitaal bedrgagt Fl. 5.000.-
Men betrekt o . a. papier van de Papierfabriek van Gelder & zn.waarbij 
het meestal gaat om posten van een paar duizend gulden. 
~De bedrijfsmiddelen blijken de laatste tijd ~at aan de krappekant 
.te zijn en betalingen gaan traag.~rnstige klachten werden tot dus
verre echter niet vernomen.Bankre1atie vmrdt onderhouden met de 

_ ~entse Bank N.v. ~e Amsterdam.Overigens adviseert men in branche
~ ingen tot het betrachten van enige voorzichtigheid op geldelijk 

Jbied. 
gevens van 18-• 52. 
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No.313a-l-' 50.-

~w brief: No.5 06,d.d.3 Augustus 1950.-

_",., 

.:..--- 20 December 1950.-

~,i ;1 .!6 v-t-t 9 k 
Onderwerp: C.V.Heiermann & Co •• -

3 DEC. I V E R T R 0 U W E L I J K. ---- ---------

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrij
ven,wordt het volgende medegedeeld.-

• 
Onderstaand gelieve U aan te treffen een lijst namen,zijnde het 
personeel van de C.V. Heiermann & Co.,gevestigd te Amsterdam, 
Elandsstraat no.l69/173,welk personeel in de 2e helft van 1949 
bij deze drukkerij in dienst was.-
Indien gëidentificeerd,komen de namen van de personen,door U 
genoemd in bovenaangehaald schrijven,voor met de aanduiding 

. . :~ van hun rangcijfer.-De overige personen in Uw schrijven ge- --
~ ~· noemd konden niet g~identificeerd worden.-

~ · l t ' BISCROT Christiaan, geb. te Amsterdam, 8- 2- ' 02 (U bekend), 
~~ j '~ERE,Adriaan C.D.,geb.27-3-'14,wonende te Wormerveer,Kromme

niëerweg no.267, 
1_,~~~~1'~~RINKllAN,Arend,geb. te Amsterdam,21-3-' 20(U bekend}, 
~.A~ · · ~- ~URG~,Marinus Kermanus Christiaan Gerardus,geb.26- 12-' 95{U 
~~·· N { ~tLEMAN Jan,geb.te Den Helder,9-4-'09(U bekend}, 

< DOORN_yAN Johannes,geb.te Amsterdam,9-l-'23,wonende te Amster-
~ dam,Van Boetselaerstraat no.61 III, 
~--)1' JlBOSTE Gerardus Alphonsus,geb.te Amsterdam ,30-3-'ll(U bekend), 

/ rLIERMAN Dirk,geb. te Amsterdam,l3-4-'25(U bekend}zie no.14, 
, 1 ~. ~ ~LI~d~ Rendrik,geb.te Amsterdam,l -9- 1 29{U bekend)zie no.lO, 
". \:.:)

1 GERRITZE Jan Arnold,geb. te l\msterdam,27- l-'20{U bekend), 
~ •GRIFHORST Jacob , geb.te Amsterdam,l-4- '18( U bekend), ~ 
~f HAAR DE Reinrich Albert , geb. te Gelsenkirchen,8-4-'03{U bekend 

\ ~ HAAS George Frederik, geb.te Amsterdam,22-9-'3l(U bekend), 
RES§.ELS Dirk ,.geb.te Raarlem,28-5-'98(U bekend), 
f ANSEN Anthonie,geb.te Amsterdam,l3-3-'06,wonende te .4msterdam , 
Luzacstraat no.4 huis, 
fONG DE Sjerp,geb. te Amsterdam,26-3- 1 34,wonende te Amsterdam , 
Jac.v.Lennepkade no.209 III{zie no.4}, 
JO~ Aaltje , geb.te Amsterdam,6-12-'09,e/v.J.v.TIJN{U bek~nd}, 

\ ~ KENB~ Jacobus Leendert,geb.te l\msterdam,6-2-'32,wonende te 
Amsterdam,Borgerstraa t no.l48 II, 

NK "'- ~ENBEEK Wilhelmus,geb . te Arnsterdam ,22-5-'33(U bekend), 
r ~QRT Jan, geb . te Veenhuizen,l5-4-'31 (U bekend), 
1 ~IPERS Marten,geb. te Tietjerksteradeel,l4-3- '87(U bekend), 

1 1~ri f ~USTER Pieter Wilhelmus,geb.te Amsterdam,22-3-'20(U bekend), 
Ql x ~!!.!~PER Cornelis,geb.te Wo rmerveer,31-7-'00(U bekend}. 

. 
~ r !ÇUIJPER Kees Wla,dimir,geb . te Amsterdam ,5-9-'29{1!r bek(end), 

-2-
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- ~IJPER Sophia Magdalena,geb. te Amsterdam,28-l-'96,ejv.J.VIS, 
wonende te Amsterdam,~arco Polostraat no.l7 I, 
LA!BliOVEN Albertus Adrianus,geb. te Amsterdam,21-4- 'll(U 
~ABDTS Cornelis,geb. te Amsterdam,17-l0- '20(U bekend), 
~GERS G.W.B.,deze is vermoedelijk iden tiek aan: 
LMGERS Gerrit Willem Barend,geb.te Amsterdam,2-ll- '3l,wonende 
te Amsterdam,Bilderdijkkade no.84 I voor, 
LEUR~ Evert,geb . te Zaandam,6-l-'17,wonende te Zaandam,Hondeman
straat no.24(Zie no.l5), 
~~WEN~~ Paul , geb. te Amsterdam,l3- 2- '32,wonende te Amster
dam,Brouwersgracht no.Go III, 

' LIER Hendrikus,geb. te Amsterdam , l0-l-'18(U bekend), 
1QQB DE Andries , geb. te Arnsterdam,l9- 5-'2l,(U bekend), 
~OOR DE Tjebbe,geb. te Amsterdam,l-7-'15(0 bekend) , 
MEIJEE J.,deze is vermoedelijk identiek aan: 
~EIJ~R Jan,geb. te Mijdrecht,l9- ll-'ll(U bekend), 
MOLENKAM~ Jacob,geb. te Zaandam,20-3-'03(U bekend), 
MOLEN~P Johanna,geb. te Wormer,l9-7- '32(U bekend), 
EATER Dirk Andries,geb. te Amsterdam,25- 5-'21,wonende te Amster
dam,Zilverschoonstraat 24 huis, 

~ PIETERSEN H. M.,wonende te Badhoevedorp,Sperwerstraat no.45, 
ELAAT_VA!i_DER Marinus,geb. te Amsterdam,l8-l0-' 28(U bekend), / 
~LOEG Maria Hendrika,geb. te Amsterdam,17- 4- '27,e/v.H. J'UFFERMANS, 
voorheen wonende Perlakstr.lO I te Amsterdam,thans te Amsterdam, 
AIDsteldijk no . l8 II(U bekend), 

; PL!!Q Johannes,geb. te Amsterdam,9- 12- '08(U bekend), 
/f PO.ELGEI!ST VAN Arie,geb . te Zaandarn,27- 12-'13(U bekend), 

,- flEJTER Constantinus,geb. te Amsterdam,22-4-'29(U bekend), 
~ fi..l!lJTEE Diederich i'lillem,geb. te Amsterdam,l2-9-'19(U bekend), 
~· / RQQD~BURG Margaretha Maria,geb. te Amsterdam,4-4- '16(U bekend), 

1 flOODMNBUEQ Petronelia Margaretha,geb. te Amsterdam,29-ll- 'll, 
voorheen wonende te Amsterdam,Witte de Withstraat no.95 III 
thans te Amsterdam , Palembangstraat no.21 III(Wed.v.êteenbrugge) 
(U bekend), 

~;·l scHO!!~ Johannes Jose-phus Michael , geb. te Amsterdam,l2- 4-'24 
(U bekend), 

~ ' 2C~!TE Anna Cornelia Wilhelmina Frederika,geb. te Amsterdam, 
1- lOQ' 32, e/v. Th. Schouwmans"'wonende te .o\msterdam, 1Veesperstraat 
no .17 III, "" Vellen 

po SEEWALD Hendrik Arnold Willem,geb. te xm• sxx.m,9-l- '26{bekend), 
~ ~NEIJDERS HelenaMaria Bregitta,geb. te Amsterdam,l5- 7- '93,e/v . 
/ H.A.SCHOTTE,wonende te Amsterdam,Lijnbaansstraat Ga I, 
" STREJ411ING Johannes,geb. te Forest,l9-8- ' 03(U bekend), 
TÏTSÏ~an Hendricus,geb. te Amsterdam,3- l - 'll(U bekend) , 
VEELEN VAN Hendrik Jan Antonius,geb. te Amsterdam,l6- 4- '20(bekend 

H8'i~ • VELTHUIJSEN Catharina Henriëtte,geb. te l\msterdam,l7-7- '2l(bekend 
, YIS Anna Carolina,geb. te Amsterdam,5- l - '32,wonende te Amsterdam , 

Marco Polostraat no . l7 I, 
111;,f1 yos Qerrit .Jan,geb. te .Amsterdam,l6-6- '12(U bekend), 

/ YRIJlS DE W.H. ,deze is waarschijnlijk identiek aan: 
/ VRIES DE Wilhelm Hendrik,geb. te Amsterdam,l8- 5-'30,wonende te 

@ 
Ämsterdam,Makassarstraat no.25 I(Zie no.3), 

~;<tWBBELING Marinus Joha.nnes,geb. 11.e Amsterdam,21- 9-'24(U bekend), 
~ -3-
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,:2IEGJ4.AN Nillem,geb. te Amsterdam,l- 6- 1 22(0 bekend), 
~ ~ITTEVEEN Willam Marinus,geb. te Amsterdam,28-l-'15(U bekend), 

~iANEVELD Johanoes,geb. te Amsterdam,23-8-' 28,wonende te Amster
l 1 dam,Lindengracht no.55 huis.-
~· Niet te identificeren werknemers zijn: 

l, ·~ .QID Wilh. A., 
'f ~~!lli M.G. , 

r1"' QOUWEROK J .H. , " I .I.() .lYS 
lf ~ !!~~:&l2 p. , 

" !!ETER EN VAN H. , 
...,: !!~IJST.fi.K T.W. efv.DERKSF.N, 
~ ~ANSEN M. Th. efv. VERSLUIS, 
-:_. ~OLf:EMAN W. e/v .STOFFE:LS, 
". '.NIEUW!!AND H., 
~ .BQJ:"M~ c., 

"--/ ,!IMM.r;g H. , 
/YIS2~ c.w ., 
...-t /fOI.TERS J. en 

Q x ~EE VAN DER M. 

Op 15 September 1950 werkten bij de e.v. Heiermann & Co.,59 per
sonen,t.w.,41 mannen boven 18 jaar,6 mannen onder 18 jaar,8 vrou
wen boven 18 jaar,l vrouw onder 18 jaar en 3 gehuwde vrouwen. -

Ten aanzien van de activiteiten van de e.v. Heiermann & Co op--
typografisch ;terrein,is dezerzijds bekend,dat voor de CPN. wordt 
gedrukt "Kwartaaln en" Politiek en Cultuur",welke oeriodieken voor 
de Partij worden verkocht,o.a. door de boekhandel "Pegasus",ge
vestigd te Amsterdam,Leidsestraat no.25.-Buiten deze periodieken, 
zou voor de Partij nog wel eens een of andere drukkersopdracht 
worden uitgevoerd. -
Voor neven-en mantel-organisaties van de CPN. drukt meergenoemde 
drukkerij o.a. de onderstaande periodieken: 

"A.B.C~(Arbeiders Bond voor Cultuur), 
~Jeugd"(A.N.J.V.) , 
"Nu11 (Vereniging "Nederland-U.S.S.R."), 
•verzet"(Verenigd Verzet 1940-1945), 
ttvrede en Opbouw" (N.V.B.) en 
"Werkend Nederland"{E.V . C.) .-
Over uitgevoerde of nog uit te voeren orders voor andere,z.g. 
progressieve organisaties of verenigingen,is dezerzijds niets 
kend en werd,tijdens het onderzoek,ook nietSbekend. -
Ten aanzien van drukwerk voor derden(handelsdrukwerk},wordt U 
wezen naar schrijven no.313- l -' 50,d.o. 19-12-' SO,dezerzijds 
zonden in antwoord op Uw schrijven no.78013,d.d.30-1-' 50. -

Van Uw mededeling,dat de e.v. Heiermann & Co.op 20- 10-'44 een aa 
tal machines overnam van de heer l~DER(eigenaar van de drukk~rij 
"Mulder & Zn, voordien gevestigd të- Amsterdam, Elandsstraat 169/173, 
thans te Amsterdam, \Vi bautstraat no. 76), werd dezerzijds goede no
ta genomen. -

De N.V . Mulder & Zn. is een uitgeverij en drukkerij van kinder --
-4-
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prenten- en kleurboeken,prentbriefkaarten en keramische trans
fers.-op 8- 11-'48 werd deze drukkerij omgezet in een N.V. met 
een maatschapnelijk kapitaal,groot f.250.000.-,waarvan een be
drag,groot f.50.000.- werd geplaatst.-Directeuren van deze N.V. 
zijn Lambertus Petrus MULDER,geboren te Amsterdam,l7 Augustus 
1899,wonende te Amsterdam,Bosboom Toussaintstraat no.l4 huis en 
lohannes Philipous ~1JLDER, geboren te Amsterdam,29 September ---
1900 en wonende te Amsterdam,Van Ereestraat no.l41 huis.-

' Als commissaris van de N.V. treedt hun vader,Paulus MULDER,ge
borent.e Amsterdam,7 J"uni 1875,wonende te Bentveld,Bentveldse
weg,op.-
De Muldera staan bekend als vóór alles zakenlieden;zij laten zi 
niet met politiek in.-~oals een informant mededeelde,zij heb
ben "liever het vlees,dan de beenderen".-
Ui tein·iilelijk zouden zij all e drie wel enige sympathie voor rle 
politieke richting van de VVD. gevoelen.-
Alle drie zijn vervolgd geworden wegens collaboratie.
Lambertus Petrus werd veroordeeld tot verbeur dverklaring van 
vermogën-t~ën bedrag,groot !.26.834.-;zijn broer Johannes 
Ehil!EE~,werd veroordeeld tot verbeurdverklaring van zijn ver
mogen tot een bedrag,gro ot f.26.834.-,terwijl hun vader,Eaulus, 
werd veroordeeld tot verbeur dverkla ring van zijn vermogen tot 
een bedrag,groot f.2800.-.-Alle drie uitspraken werden gedaan 
door de 12e Kamer van het Tribunaal te ~nsterdam,d.d.8-9-'47.
De firma Mulder & Zn. zou in de jaren tij ·èlens de bezetting,gro
te hoeveelheden prentenboeken,ansichtkaarten,legpuzzles,damspe
len en soortgelijke voorwerpen hebben geleverd aan vijandelijke 
personen en/of firma's in Duitsland gevestigd.-
Voor zover bekend werd tijdens het onderzoek,heeft de N.V.druk
kerij Mulder & Zn., geen enkel contakt met de CPN.of een harer 
neven-organisaties.-Er zou evenmin enige binding bestaan tussen 
deze N.V. en de Stichting Be~enak en/of andere progressieve or
ganisatis of verenigingen. - Voor zover is na te gaan,is de stich
ting Bepenak niet finantieel geinteresseerd bij de N.V. Mulder 
& Zn •• -Drukwerk voor de Partij of een harer organisatis,zou,tot 
op heden,niet door meergenoemde N.V. zijn uitgevoerd.-
Bij de N.V. Mulder & Zn. zouden momenteel 250 man persone·el 
zaam zijn.-
De N.V. zou bekend staan als een goede werkgeefster.-

, ------------------------------------------------------------R.3 
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Uw brief: No.78013,d.d. 30 Januari 1950. 

Onierwerp: Drukkerij Heiermann. 

• 

• 

1-21 DEC. 95Cr 
ACDi rzt~/~/ } 

Naar aanleiding van het gestelde in Uw bovenaangehaald schrij
ven,kan het volgende worden medegedeeld.-

Voor zover dezerzijds bekend is en werd,staat de e.v. Drukke
rij Heiermann & Co,gevestigd te \msterdam,Elandsstraat no.l69/ 
173,zakelijk volkomen los van "De Waarheid" c.g.de CPN •• -Dit 
sluit niet u~t,dat Heierroann & Co. gePn drukwerk mee r zou uit
voeren voor "De Waarhei d" c.q. de CPN.-Integendeel~.-
Bekend werd,dat vrij regelmatig drukkersopdrachten worden uit-

j
gevoer d voor bovenvermelde,nolitieke instellingen. - Deze op--
drachten moeten echter,zodra zij zijn uitgevoerd,binnen 30 da
gen worden betaald.-
Naar werd medegedeeld,zou het nog steeds niet gelukt zijn aan 
de e.v. Heiermann & Co.,om een dusda~ige vertrouwde naam in de 
zakenwereld te verwerven,dat ook zaken van naam hun drukwerk 
door deze drukkerij laten uitvoeren.-

Ten opzichte van de uitgave van de z.g. buurtbladen in Amster
dam,wordt verwezen naar de brieven no.6497 g-l- '49,d.d. 28 Ju
li 1950 dezerzijds verzonden in antwoord op Uw brievén no.743 
d.d.22-2-'50 en no.81806a,d,d. 27- 3-'50 en een aanvulling de
zerzijds hierop,onder no.6497 h-l-'49,d.d.5 Augustus 1950.-
De in Uw schrijven genoemde TEN DAM,die de organisatie van de
ze buurtbladen zou verzorgen,is identiek aan Jacob !EN DAM,ge
boren te Amsterdam,l2 November 1916{U bekend). -

L d. d.20 - 12- I 50 

Tot op heden is echter niet vastgesteld kunnen worden of deze 
1~~ een functie vervul~bij de e.v. Heiermann & Co. 
Tijdens het onderzoek,ingesteld naar meergenoemde drukkerij, 
gelukte het een personeellijst te bemachtigen.-Ten nam komt 
echter niet voor op deze lijst.-Zie voor lijst personeel e.v. 
Heiermann & Co. schrijven no.313 a-l-'50~in antwoord op Uw 
schrijven no.59306,d.d.3 Augustus 1950.- ·< 

~ pw suggestie,als zou de CPN.hopen van de e.v. Heiermann & Co. 
d ~ \ / een bron van inkomsten te willen maken ,moet dezerzijds sterk 
~· y / in twijfel worden getrokken.-De verhouding tu~s~~ de CPN. en 

' 
1 

~eiermann~zoubniet anders zijn ~an tussen iedere andere ~p~ - -

(

èrachtgever en de uitvoerder van opdrachten.-Bet verschil moet 
waarschijnlijk worden gezocht in het feit,dat de meeste werk
nemers,in dienst bij de g.V.Heiermann & Co. en ook de directie 

h~ ~ 1f~ H . j;;t~~-==&ud=:::::.:. - 2- 'fJ::: 7/;~,-,, 
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communistisch georiënteerd zijn.-Hierdoor wordt het b.v . moge
lijk om in de buurtbladen,geredigeerd door de ABC.en gedrukt 
door Heiermann & Co.,op geniepige wijze communistische ideolo
giëen te verwerken. - De Partij zou,als U dit zo zou willen zien, 
op een goedkope wijze een groot aantal mensen kunnen bereiken 
met haar zienswijze,die zij anders zeker niet zou bereiken.-
Een en ander houdt steeds de aandacht van de dienst dezerzijds.
Zodra er dan ook nieuwe gegevens over deze materie bekend zouden 
worden,zal U dit worden bericht.-
------------------------------------------------------------R.3 
~~ ·~ . 



UITTREKSEL 

Voor OD l563 C. V. ( Drukleerij ) Heiermann &. Co .................. .. 

Origineel in OD 3 5 6 H Naam Waarheid - Financiele acties .......... .. 

Volgnr. 

• '"\. 

Ag.nr. Aard van het stuk 

Afz. 

Uittreksel uit de nrs: 

.. Datum 

7o8o7 - 71460 - 71461 

87680 - 90130 - 90597 

Door de CPN is in het voorjaar 1949 een begin ge
maakt met de uitgifte van Amsterdamse buurtbladen, die zeer bedekt 
communistisch getint zijn . Vermoedelijk is tot het uitgeven van 
de±gelijke bladen overgegaan om een nieuwe bron van inkomsten aan 
te boren. 

Deze bladen worden gedrukt door de c . v.LDrukkerij) 
Heiermann & Co . 

Op 13 . 6 . 49 werd door H. J . Hendrikazen (9.3.11) de 
AMSTERD.Al"'nSE BUU:tTBLA....,"":7 co· J3INATI~ (ARC) opgericht :net als doel
stelling het verzo~gen van bu~tbladen t . b .v. drukkerijen . 

Op 1.1.50 werd H.J . Hendrikszen opgevolgd door . 
Cornelis BLO~ (14.5.06) 

Het kantoor van de ABC is gev~stigd a/d Zlandsstraat 
147, ~msterdam . Het telefoonnr. was 34630 . ~it adres en tel . nr 
was ook in gebruik bij Heiermann. Het tel. nr . is nu 30005 

Juli 50 Tc tale 
De Westertoren 
De Zuiderpost 
Tussen Dam en Artis 
De Haarlemmerpoort 
De Marathon-Gids 
Het Oesterpark 
De Wolkenkrabber 
De IJ- Gids 

oplage 

13.200 
14.700 
14.000 
12.300 
14.000 
16 . 000 
15 . 100 
14 . 000 

130.000 ex . 

Uitgetrokken door .. B IIT J... .. ............................ ..... .. Md.{Sectie ... ... ................................ Datum ....... 14·»·12 ..... 50 !J-··· 
Op aanwij:cing van ..... ·-··-· .. .. ..... . .. . ... -···· ······- ~ 
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iln verband met net ten gevolge 
van do oorlogshandelingen ver· 
loren gaan van do aandelen 
1 tlm 10 v§o Comm. Ven.n. 
Olaand. B er ann & Co. te 
Amsterdam zuil n hiervan du· 
pllcaten d&J) afgegeven. In· 
dien blnno ee maanden na 
dato doo gilebbenden 
geen brtaren rtegen zijn 
logebra t, !rullen eze duptl· 
caten w en arge ven en de 
origine! tukken waardeloos 
zijn gf,worde • 

1 AprU 1950. 
De beherende ve110oot 

~ c. Blom. /J 



~apnort van P I!I~ 

Voor o.n. 1563 

• 

In Y.laar t 1950 bleken bij I•eiermann en Co werkzaa.n: 
te zi.in : 

~ ~ Diederich 1 'illem TrF.r~'ER , reb . l2 . 9 .Hl9 te ,.,_mst6rdaP1 , 
M boekh:indér , en Cornelis ilrelmua JO~D.\.Yo , peb . ;.; . 6 . 192'~ 

te Apsterd~ , tynopraBf . 

r:l IIIP 
2~ I f:i~rt 1950 



r1Jj 
IP'JIS&3 

eR • Hl.aD 1t h~ ·oa._ Jt 
'I- &..-SJ) __ 

t_: __ _ 

Drukkerij H~( ~nn & Co. 
I!JLA.NDSSTRAA T 16 / 173/AMSTERDAM-C. 

vraagt 

2 ~~jes '::lp kantoor 
Leef d 16 t9~r. 
Sollicitaties aUeen schrifteltik. 



N & Co. 

Alleen p~ vakmensen gelieve zich te 
melden tussen 9 en 5 uur 



1 INISTERIF. VAN 
Bit ~ENLAliDSE ZAl EN 

l 

's-Gravenhape , ~Januari 1950 

No.: B?8013 IIIg/h 3 n.a.~. schr. van B Staf aan H.B. 

Ond.: Drukkerij Heije~. 

V E R T 'R 0 U \ r E L IJ K 

\ ---
Hienmede moge ik U berichten van betrouwbare zijde de volgende 

inlichting te hebben ontvangen o 

"Nu ''De Waarheid" met ingang van 21 Januari 1~50 al het druk
werk voor de c.P.N. en haar mantelorganisaties zal gaan verzorgen, 
wordt de drukkerij Heijerman~ min of meer overbodig. 

In verband hiermede is besloten om van deze drukkerij een 
zakelijke instelling te maken, die ~een openlijke betrekkingen meer 
onderhoudt met de partij . 

l:.on wil trachten te be,terkstell ir,en , dat dit bedrijf een ver
trouwde naam in de zakenwereld krijgt . Op deze '\<Jijze .toopt nen 
op dra. eh ten te ontvangen voor drukwerk . De dr-.;kkori j is er inl.!eslea 
de uitgave te verkrijgen van z . g. buurtbladen te Amsterdam. De 
verantwoordelf jke persoon hiervoor is zekere T~n DAl , die momenteel 
een administraDieve tunetie bij de drukkerij vervult, maar voor
heen door de partij \terd betaald . 

Door een en ander hoopt men van deze drukkerij een bron van 
inkomsten te maken voor de partij". 

Deze inlichting bevestig~ gedeeltelijk de inhoud van Uw 
brieven no . 649?-1-49 . 

Ik moge U verzoeken mij te w:Hlen doen berichten tot vrelke 
opmerkingen Uwerzijds het bovenstaande aanleiding geeft . 

Het Foofd van de Dienst f namens deze: 

L .L . van La ere 

De Heer Hoofdcommissaris van Politis 
te 
Al STER DAl, . 



VI 
Aan J--:13· · 
Van B.ot . .-... 

DRUKKE! IJ HEJ.ERl W~ 

Nu 1tle ·1aarheid" op haar nieuwe persen op 21 Januari 1950 

al het drukw~rr. voor de C.P.N. en mantelorganisatios zal gaan ver-

zorgen , wordt de drukkerij .B:eiermann min of meer overbodig . 

In verband hiermede is besloten om van genoemde drukkerij 

een zakelijke instelling te maken , die geen openlijke betrekkingen 

neer onderhoudt .Let de :partij . 

} en wil trachten dat dit bedrijf een vertrouv.'de naam 

krijgt in de zakenwereld en hoopt op deze wij ze opdrachten te ont 

vangen voor drQ~erk . De drukkerij is erin geslaagd de uitgave te 

verkrijt•en van z .g . buurtbladen te .Arasterda • De verantwoordelijke -persoon hiervoor is zekere Ten Dam , die momenteel een administra-

tieve functie heeft b i j de drukkerij , maar voorheen door de partij 

werd betaald . 

Door een en ander hoopt men uit deze drukkerij een bron 

van inko~~ten voor de partij te maken . 



e 
ï~; 

A. Korte samenvatting. 

t . Do e.v. llcierDunn & Co. iD Ollverbrekell~k verbonden aan de 
Com:_iülliattc.che Portij in Dèdorl:pnd, hetgaan hieruit bli~kto 
dat qp l ~a~uori 1950 
a . er eon belaDgriako geldleDins liöp van do 5-tichting 

~ot Davordering van do Pèro vàn de ~ederlandse trbeiderB
Jtl.aaae. ''icponok" aan C. V .He1ox-mw;n & éo; 

b. de com unist ~. Olerh~, ~edc~prichter van de stichting 
ttnepenak11 .n.cndeelhouaer wao van aeze vennoötae®pf · . 

c . de vorêlu-l!"iil.öeri op oon gr<Jot a.Q.l'ltál eol!lt1Ilil11:otiaclie organi
saties. comit~• e e . d. tozamen een zo uanzienli~ke hoogte 
hadden böretkt, dat het/Va.~ dozo debiteure~ in baiängr~j-
lte mate afhánkeU~k waa ,gewordo.a.; · 

d. Qln bcherend vennoot o,t>trad de çom~st Cor.n.olis BLOM. 
~. Hoe e1 ae veJL~ootsehav door cornelia Dlom goed wordt ge

~1d, bli~kt Zi~ op Gonoemde d~tum aoor de tot een tOtaal 
vrtn neer dan E ~oo. ooo~- opgelopen gezamelijke achuldûn 
dèr hoB~rbedoc~dc dobit~en 1n een ongunstise ~inanciele 
eituo.tis te zijn gora.Wrt, w ~t ei~ zich naar wordt v.er
moed, tot nn toe niet heeft ka.n1len opheffen. <tp1 Januari 
1950 QVeril'Of:fen de liquide middelen nauwel:ijkD .maer het 
totaal dor di~9c~ opeisbare pchulRen. 

3. Ann het ontsta~ ~ evenbedoelde toestand hoeft de ln
epootcut van Be1astipgen ontgermate ~dctar:orkt, · eoor bet 
terecht niet accepteren v~ belancrijke bfschrijVin~on, 
~aar4oor het beari~f gedwPngon werd bel~attrts -te bètalen 
over uineten, welko ae oom tunlstisêho debiteuren, door hUn 
nellulden met 't.e betalen, roedo f1im: de ve~ootselmp hadd~ 
Qnttrokltcn• l3oV'endi'én \'1GJ."d tle liq~d1 tei t van Jlet b~drij"f 
~üst te~volga vau hot i'oit, tlat ae patnri'a~~i:azen 

. in 1949 annz~ênli~k. Dtegen cn, d~r.cn~egenover geen ~qui
valente vcrnaging der verkoopprijoen werd 6estc~d. 

. 4 • .Ala, gevolg van het tèlcort n.m J.iquido :middelen werd de Ven
nootschap meer en ~eer god~oneon s1eohts in geval va~ con~ 
tanto of vri~wel eont~te betalinG beatallingen to accepto~ 
ren. Bièr.door 11cp ae- omzet vcm 1.949._ vergeleken met die 
van 1948 ~Qt omstr.eeks 20 ~ 'tel'l,lg. 

5 .. De CPN tèza.mon met oe .nauw en ho.s,r verb!)nden hu.lpap'para
~en hebben aanZienlijk o er golden Oàh hot bedrij~ onttrQk
ken d'CJl de ~Qep der meer zelfet~diee com:tuniátisehé ors&
nieatica en comité• e. 

- . 
In NOv~ber 1902 werd op~cricht dè BoeK- on Courantendrukke-
rij lieiermnnn & Co, in 19'6 was enig :tirmant van dona drultke
r13 do bfikenAo ~. J. v.Q.D~1ft Jr. 
Het bodr13~ word op 1 Pebruori 1939 omgezet ~n ~en co~mandi
tnirce vcnnootsch~ op aandelen. ln noyoobor .3.942. deelde van 
de~ prift ae Inspecteur der Belnst1ngen te ~aterdam ~eietdat 
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de 0 v. or> 20 Juli 1940 door do Duf:toè 'S1cltorhti"taS.ien.:rt was 
gecl.oten. 
Vol•onu het tuandelaregin~er war~ tij in October ~941 opgah~ 
ven, doch daze o.Phefi?itm is nn da oo~Ioe wad:er teniet :S~e.a!l· 
f' . d • .Drit't WQrd op l. l?ebruat'i 1.947 al.e b@,Qren<l vennoot op~a
volga. door Cornells Blom. geb:>ron 1~5-1.906 te Am"e~erdamt wc
nonc.e Ewae.sotraat 2?. bmsterdQlïl, lid 'CTN (Pil .10. 8471. • 
D).~ ,.enoot · al.s J3ofitaid.g in 1949. aen etila:r.-ie -v.nn :t 4566" 6.2 • 

• 
nee~ tljaenn de bazetting, nl. iti Qo~ob.er. 1~44 leenda de 
t'!ttchtittg tot Bcvorii(rfing van ël.~ :eore.: van de lieder.1andae r
boidorsldasoe :!t.Bepenp,lf" wm clo op dat tij®tip in :feite ,nog 
op~hev.;en a.v • .Uei~. 230. 000. - o-or ile ~uur vM 29. laar 
t ttOn · en rente van 4 ~ .. 
lUi~kanc êle bij di~ cel gèl'lhe1& o~gomnal.'""te ov.~eentt.Qine;'bj 
van ·het o®ccpt in .totöço.(>ie_in (U.1J ·OD-d.e ~:p~no~~ ~·de- , 

. e.v. ~a het aan.v~f!fi d~ co~al.~na. nl.p 'bijzolid~a; v-or-
;pllcht1.~ op Zich 'mi . . ' 
l. o~d~el~jk ar~ tQ kopoD de geÄe1e '1nvontäri~ vnn da 

ll~érl.j 'Mtlcr & Zoon, El.and,etre.at l.~~l73 J\tbt~~l'l 
~. ~en, o.0 drá .a.·o ometa.tldinh.odcn dit weer · .so .. ui"Ol1 toel.a~-en. 

te bel4QtWl oot h~t 'Verzor~<mo drukken n ex-pe.di(lren van 
o.on doo;:o dQ S~tchtine; Dnpenak ot door hU~ ~ "t!3 ~ijzen 
dël:"i!on .. Uit to ~n da-.>blàd OÎ' po:r.1od1sk in élc ~te 
'Uin des "WOOrdth -

. . 
· lllljkbè.Or -iS ÛUL) ee.nvanke]Jli]"k ntm deC"., 4 itoièrmmm. e tat;lk 
toono!~tr~ r1olke tenalot e aan de a.. v. :Druliliori~ Dij~ .t 
co. e~ opgeii1'e,geîlo nad,t tevoren BD»ett.ek m~l.f, bohälvc eln · 
f'in!Jncie:r ~n Ui't@ver, .ook alo drukkt~r váh nDe saarhei.d'' wtW 
bp~etrode~ · -
Voorts ®ct het ,conifra.ct. "Zian, cl~t reD4s in ae oorl:'àG ~l 
v.:cor:aan-sta!lllde eom.~~ten en; "ltaà.lfir:crAeliXle t "a .. v . hè_t; 'toe.o 
l:ol:lstigc ~:;14a~l'blad voor ogen tltoï;ld, so.nJ.e a.eze t'.ep, 1l~t
~te wex'd tot a.t®n gebracht . binnel) ~~t tr:1o .Bepen~. t , . .. · 
'Pers~~en en tt .:o-. Dntldtöri~ Di~~ & 'Oe> ta11e!ndca lJ$t ..,~,,.,.·~· : 
v.oor g~~dacbiéter ~~ drutker tot eon mi~uo toi~~è ~~au 
t!v 1~ t~t l.949 Mot:t 'Vó).san.a nlo.nt 1',. (!1 rk.X, 'e~_p' d(}r ·cliiê I 

çp~c1itära v~ tiG ~ttcn\;iu.g Be);)élla!~ mocll g-Ql~'ti.r:oerQ.. ~s 
rum.dceelh~t'!ur· van . .,_e c . v. Ubiorma.nn. · 
Ale ~ooou.ntàilt' ~ 4o t .. v. Hc.i~mann • oo. tr.aa nn de · oo~lpg 
op H. de {}raat, ' dio aanvällk.él.llk ~nedOJrerko~ wae "\"e.n liet c.
cow.ttu.ntak$Jlt(l0r c. VeQlü.s• Lindenlaan '-41 ~or~~. tioch 
lnter he-t ~ce:nun.tan.tskAtrtoo.r H. do Graaf. Ni-cune ~neen._ 
gr~ht 1tJ.. Aoaterdem, gprioh'flte" L 

Do b.alnnsrappq17ten, wellie .i.n fotccopi.è in. hot boUt ~1.3u ven 
cteee d.tenat, nl. die Yll."l 27 M~ 1946 - 18 1:. ril: 1.95.0, ti;jn 
üui4el13k (ID.. v.eattgen ûe itidrult, dat d a~niatr.atiQ van de 
C~fii ttdrG iennootsohag na a~ PQrl;9s steedç behoorlijk i 
bi~gehêuden. Deze J.naruk wordt door rnuowaDt~" voo~ao 
.1n baide W~ppprten, bev9st1g4" · 
Ale bijl,egcn sijn l!nll€JJrstsenoemd bal.azwrQPporl to&_GGVO~ 
do a.l.áneen 'til verU~s- on \Vlnstrck~en por l. Ja~ 19~6 
1949 nn: 1948, oo-naer ~ bt~laaen van. het aere tml-cnarapport 
~ett sen ~leOhtq ach di~ per 'l Januo.ri 1950.. .... . 
BobQ.lve BVé~e~o~o b3l.Qlt!t'n}.1porten. zi~h :11'1 .toto:coptt> a.a~ 
wed.s do anoorrigeQrli~ balo.limon :]lor 1 lmlllàt'i. 194 6, 194-7, · 
1946 on .i9!1G .. 



_, ... 

llala.wsen en vnrlie.a.- Gn tdnrs-trokenU\UQn por ~ Jan'U.Ql:'i 1949 
ontb~eken derhal.ve .. In et bal'Wla7.'apport van 16 Aju ... U 1950 
worden eenter vri~ veel cijfers 8 noemd, welk~ .on.t1eanJ 
zijA a.sn het ont~~en«e balanmmwpo~t. zod t toch wel een 
totaalbeeld pc~ 1 Januar~ 1950 kon d~dan vorkreuen. 
De aoc~geerd~ balansen wc~den opgesteld nadat de RaAd 
van naroen voor dG Directe nolaotitlöên op 10 J"Wl1. 1 ~SO 
bad b~c.çhti.gcl een arietGl Ui tapràken van d ;:tn,Spoctêl1r 
van de Be~nsti~eh ta bmot$rdäá, i~donde do ~naanväOrd
bnnrhqidvAP: 1lOt1 atmtál e.foçhrj. ;ivinc.;en op 6ë'b1 t<;rll~en. 

-c .. ian äe -~nlannplf :czntlêond ~e ,c qag._ 
. oversenomen inwntärln van llrtllrkorij 0 ~ul~~ ~ . 

'Volgens lii•. · 'Sàiilil,arn1,)pffi vSJi 2tTaart a ;\?erd tJp 2.0 oe-
. to~er 1944 ~un »rukker1~ Uuldcr aan aachinea, ~ktuiaenD 

;t-n,von1ittr.l~ ~.a. overgenomen voor ee.n bcdrtiü vnn f 172.755 .. -
Xtl: diezelfde maand werd l~ttGrmat~iaal. ~ekooht 

. ~er wa;;wd~ "~.all .. · 22,.~9a,e> 
Ven de lonin& van i3eJ)Orttlk werd dorM'lve rae!u ' 

J1ttond.~ .n..a.n da rlieuwa bO:dri~fsinotall.àtie 
:bosteotl.. 
D-o ornzotten. 
'Be omzet&n ·der c. v~ èintlo CctolHl!' 3.944 waren VQlgens dé 
btllans=p~rtcn àl.:lus s 
t.'f:lzat van 20 eetober 1944 t./m 51 'Dacem or 1945 • .1}2. 724, 5û 

iden ~946 4;4~387, 28 
. i.dem "1947 · · ~35 ,. 7061 5P 

:idem 1948 605. 344,~6 
idem 194.9 ~34• 365, 27 

totaal . " 

llo 9ms&t van 'boeken. o, .a, Uep .dus i'n 1.949 :oo.t rontl ~ 000 
te1"11g," #.C v-an ~di:ûktan, wolko -van de ):'0 nti.epers- komen, 
steog i':l dát.ze~lrdo Jaar tlOt' .rond 1 l?.ooo.-
Dè :mo.tsl!S.. al.llri 3Ztm lSgt?eD ovsnwQ. .in 1949 ~~dUidend hvaer 
dnn in: X94ê. he-tgecm en: gevolge heeft gehSil, 4Gt hG't to
t alver~ _van mat~lon ln 1946 roM :.~ 191. 000. - be
droog .en 111 :t~49, ouiio.nko de terusgong van de .omzf.rt;,roild 
1. ~oo.ooo~- . . 
lrt.diot\ 'rêk~ trordt:. gohoudtUi met dene ct~ ääln.., vun m~ 
t'cr.innl:pr1~EQ111 dnn bll,jlt'tit dat de totale produotie van 
hGt ' dr;i.j:f in 3.949 1liet met l.2 % .dooh mét omstroeke 20 ~ 
ia terut-gelopen è1l d1c Vflll <te tiockdruk :c. ~ '55 ' 40 ~ .. 

' -4-
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insten .en verliezen. 
ëii!"ersto.a.nd staut3e géef't can overnicht 'Van 4e \"linst~ en ver
~en van het bedrijf. 'Do ci~~&rs ni3n ontleend .aan de gecorri
geerde boJ.ansen, opgesteld na de ho :-crgenoei:ldo ui teprnak van. de 
Raad van Deroep voor de Directe ~oloet1nsen. 

vorllea •1nct 

Vorl'imen v,nn vdcSr 
20-lo-1944 f 5. 000 -
verlias van 2~10-44 
tot ~-~-46 29. 914,4~ - -
~t l946 . 79-801,85 14.0~2,68 

tt 1947 . 56. 431,.,2 9 .. 5li,07 
" ~946 73•176,-- l,.Ol9t29 

1949 · 25 . 740,21 4. ~~2,~9 

- s.ooo 
- 29 . 914. 4':l 

93. 8S4t53 
65. 942,,9 
B6to195,29 ,0 .. ~82,GO _,_..... ......... ........,....__. 

totaàl ?41. 990,~0 
~ennootschopobo1act1nB 1946 f 16.626,67 

1d~m · ~947 18. 810. . 
n 1948 24. p92 
" 1949 8. ~80.01 

totaal · ' "" • 68. 608,74 
netto Windt tot 1 Jannäri l950 17;. ,8lp66 
Vgrgelijld.ng der winstm1 doet zien, wat rceda vermoed kon worden 
l'll.. dnt hot jac.r l.949 voor het bedri3f ook financieel een ~ae.r 
van terq.cgan..> ie 'geviae·at . ' 
Winstvcrdeling had in 4e na-oor~ogse pogode nie-t plaata. Bet 
vermogen van het bedti~ :was dua op 1 J~l ~950 gf;U~k f::l.lm 
het aandelenB;epitanl, groot 1 5. 000 .. - plus het totaàl del" ~ 
ten en verliezen~ 'f 17}. ;al, 66, i.~ J 178. "Wl, 66 · 
Het 1?älttnerap,Port van 18. April. '1950 noemt i.p. v . i 17;. '81,66 
tûs totnel. .(ier notto VJinotcn on v.erli(.)IHm Qcn badrBlS van 
f 42. 435, 34, itàrwi~l van tta-ti bedrag noe niet is, afgetp.oltlton. do 
vçnnootscha~sbe1ast1nn X949. · · 
Deze opvoa.rtng der Wfnstan in vrijwel Uitsluiten~ het gevolg 
ga eaet van dè wiazis:J.naen, welke do Inápect~ der Delaatitlt;en 
1n do afocbr.ijVingen en rocerverinsen op vorderingen heeft aan-

. aebracht, z.i~ haà ui:teraEU"d _ten ccvDlga., dat de bclo.stirigen, 
olko het bedrijf had te betalen, ateeen. 

Debiteuro~ • 
:Vo totiiren der vorêleri~cn op Aobito:uren en dubieuze debiteuren 
ot~n vnn Januari 1946 tot l Januari i950 vo~gens de s~oorri
,georde baltmeen V® l 54.727,-ol tot " '556. 09;,19•. 
Volgens dG ODrtJproilkelijké bàlanaon WO.S ûit van f 54 .,727,:01 tot 
./ 261:. 57l., ss. 
De Inspecteur der Delaötingen nam geen genovgcn mát de navQlgen-
d~ nt'schr1jvingen ; · 

Elféohriävs;ng por J::_l.-1948 .r 6,. 32a, 12 
idem per i-I-1949 4~. 219,06 
~dao pe~ l-1-1950 748,88 

totaal io$.296,66 
Bovenélion ~ordon m.et geaccepteerd do :r&EJf)rv-er!i.ngon (v4orlopigè 
afaobrijV1Men) op ~ubieuze dob1tèuren, wellto per l Januari 1950 
toz~on neerkwamen óp pen bodrag van f 62. 546t~O. 
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Blijkenn dé gecorrigoarde bal.eno werd tenslotte per l ...tarmori 
19413 ereservaard oj 78S,l5 en l'tQl!' 1 Janunri 1950 f l2.5IO; l9 
alçuede op ~aatst genoo.md.e datum;;, 10.774,85 
0# deze laatste utschrijvingen.. do ~dkeut'ing VAZl de lnopcc
teur hebben kWmon verl>'...ri~gen,. 1.s dzz. niet bekend. 
On~eratnande st nt geott een ov_crzi;Cht van de a~a.nkell~ke 
atschr1jvtnsen en r~servorin en op debttcu~en por 1~-1948 
on 1-l-1.950 e.l.Jim.~-0 vàn die, voorkone»A.a 1.n de gocorngecrde 
bnl~ per l~tstgenoomao datum. Belaas zi~n door het ontbre
ke~ van het bàlanarapJ~rt over 1948 de ~et~lge~vens over 
de annvahkclijke &fachrijvingcn on r·oervering~n por 1-~-49 
met tekend. 

$ll13"V 
•Pegasua" 
8Vri~e ~athode~" 
Vercnigi:Dg Ji ouw: Surlnome 
CP•-vert±a~iptsbureau 
OPtt nittrict kmoterdam 
Ofli diversen 
EVC Landelijke Lpiding 
Comité ederland-lndcnesie 
Perhimpo nan Int'lone~a _ 
Radio erkend Naderland 
"Ons ·Baken" 
N" V • .FilmadVit:tS • 

· Jationale 1bl-v~srt Dcwc~ 
Cotiit t1 H\Up aan Intlonea{o- -a boldersbond ypor CtU w:w.• . 
w oorwaàrtatr •. 
1'Echb van hét Lund" · · .e, • 

Versób!Uende nèv.t~n- en ~:tel-
~rgani~atiee _ 

Dlveraf.m 

Jrotalon 

869-,-
6. \100,-
3. 801,
JL .. OOO,-

15. 000 
s.ooo : . 9-000 

. . 

, . 790,- . 
-l'fl2p- x 

22,- x 
20,. 000,- . 

6.'64"6,- . 

7~- X· 

76~,- x 
·------~ 62P 546~- 10. 715·-

' x l2. 5.:L0t -

lncÏien en de hi.erbovan .gegev..en Oijfers sorteert o.n ' 
1. Co~~untotiaQhe porti~ en hulpap~aratan 
2. eer selfo'bàndige C:() rruni.Qtiache o~~Gattes0 có.z.üt~'s 

e. d . . 
' · üie~co~unistiacne dcb1teur~n. . 
dan krL~gt ~en het ·nnvol8ènd b eld c . .. 

OPH e~ hul.p. 
pwa.ten 
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Aln hul.papparaten vnn. de CPN e1~n beschouwd 0 Pegasuo" ~ 
de u1 '\;gevorij dor v.arti!}, de pertijorganen "Voorwaerts11 

on ntcho van het tanau , flEo Vri~e Kathederu, het weliswaar 
in hoge mate :SSe1'fstand1llé bla.do dat à6\nVonkf:lijl! m;. de. OOl"
log dQOr de partij word beEchauwd als een bol~ijk 
hulpmidélel ter !beinvloediil8 van do lled~rle.nd-se :i~bó'llectii
clen alsnatie do: Ua.tional.e olvaart BewcQ,:ng. 
Do àfscbri~Ving op .zelf-standige comL'lUniotisc'he or~Disaties 
en comt4• 8 l:an op J.-1-49 ten hoogste 1' '55· ooo,- zijn se-· 
\7tlCS 1 d~ op dat ti3d8tip ~n totaal werd .afgesChreven · 
r~ 41. 0001 - , ~aarvan tenminste f G. öOOp- op dè sChul~ 
vau ttl'ogasus" . 
!let J:aatatseéWven .ataat'je (lóot ~dit-"1, dnt èio àfaohrij"tMen 
op schulde~ v~ niet-coc~ati~cho O~bitonr~n B~cQhts een 
:LT~-rttug deól .. vornen "\i"an bet .totc.ál , voorts, dat d.lq Ol;l 

_ ... ldon van ae p@ti~ en ll~ h'lil:papp~o.ton ' tezapen ·aän
~ ol1~k hoger lîggon dnG~ di.G ~p het geheei dcr· ~chûlAen 
· u~4 bin bf èaèr z~lfstnndige co~at~ocHri èrsanmzatios 

on ®mitii1•e. ~oÇ)b tn 1üo.tst~~;noQnuie t.;ro®t wat ol,>dra.cht·en 
'botrett~ wo.e.rsc~Jhl.i ~lê '!liet ll!ind<.:r boltui.Zri jlt. -v.aor het 
'bcdrij~ drul do ee~oto. ~1i7f.val.t noa oeer-· u het oog~ 'Wan-

. neer -men in. -äa.hnerking ]1eo1I).t, aht de tif'uobrijVingél;l. we'ike 
. vèrmoetlelijk op ~-1~9 hobb~n -plnats gehad op. de schulden 

rvan <io PeJ;'IUlRpoono.n Jndonooio. .on de .SYC - ti-c ip.:atatbedo~l
do .tri)l~ v.c;rt:.o9rlelljk con 'bedrOG van t 2o.ooo,~e boven -
e~ecbt~ bètrckiing hebben gobeà op vorderi~n, · welke v~or · 
l.-1-1948 z1jn ontsto;an.. · 
Uit de- ~lennotiti!n van 2r. P. Ueomekerk te msterdam~ae 
2'1 Jo;ptomb-e~ 1'949-VQOri ~e itd tt van Do.roep, ~b'li.~Jd. ten over
v..a.peêl'Q, da.t dè Rvo -na l-l-48 '01) eenmaal. ~ 28.000,- vun
hanr oud--e -;!BOhUl'èt van rUim 1 6~.000e- b"}eft bq~nàld, t.rirW1jl 
hetvllnla.:nera.p.port van la :Apf'il 1950 <loot Zien .. dat a;e ';EV.O 
nog ~leChtG . OOl.'kOÎ:lt Om\ er (tellit c.uren e~ W{Û. m~t i'l1et èJ. 
te zoor "V'Cr.o4,;titla~nao poêl.r9een · ('Zie c.dnha~ed 'Vtl.n .ait 
rapport}'. ~ ' . - . t. . ; 

,;r :.._ ... ,..,..... • '}. ,. ;t }--. ~ • 

~n mq;g ·<1p;s öl: e{)ncluderQn, ,4at !do :ç~v. Heier~ .zol.f. · \., 
lWZ:l.'àn no.ot word~n als Of'h ll.u.llJap:pru:'aa't van .d,e_ c.11a·, 
dat :v~ dit· hu.l.pappnroot do ;par:t'-41 ~elf in ·dè o~rr;t~ u ..... ,.J.U&I 

won.et .. te p:rofi.$eren ·en: er.et dOAl'nè. t'lo .min Of ·moe.r . 
~ standigo co~biati~che orgühisaties, com~~~· ç · e.d. 4~ 
~ to~ in, de &el~gfinhcid .stelt. ~ 

. ._.. ê . ' 11 

.De: bal.anern:!Worten ,geven gçon' nntwoord. op .êl.e vr~ hoe 
grcot het A~eel dor .n1et~com ... WU.atischo n:ta'elners in ûe 
onwett<ln van bet be@i~~ i.o ~eweàst . 

lJr • ..! • lleelllBk:eJ:k to J..mster.dw tr cht op 27:.Se,pteu'bé:r l.949 
in m.jn p'leitnót1~1Un voor de R d van Beroep. voor de . 
'Di'recte .Bêlastingcn: aun. te tonen., dat he t 'bedriJf niet 
Uitului.tend voor prqgr*Joeievê ~~oaties werkt. R13 neet 
.bij a.i-ç gelege$Eti.d e-ollter aeen ondore ne:oen te .noêmen d-an 
Ui~Yer.i;':J Séln ~ Co. • 

-. lltOnq Vri.3o liaderland11 

ChinêDe uvoreoas Wonth~ 
Hêt •~otelijk Voètbal Progr.amoa 

· -Da Ams~erdpesc_ B~urtbl~on Comb1nntio. 
Biervan stnat de ~äatstc boalist wel Ohder oommuntntische 
1nvloo~, hetBeen ~een al hierdoor wordt· bc~ezeu, dat . 
ctn.da J: JanrtAl'i 1.9'50 ll'Ornel.ia Dlom ln do~e combinatio '4e 
leiding lîe . .;tf~·; ' 
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nons Vrije tte~erland~ wordt ainds oind 2947 niet meer bij 
Heiermann & Co gedrukt en de overigo lijken niet van over- · 
groot belang. 
Evennel ~ niet uit het oog wordon verloren, aa~ vele klei
ne bestellipgen van drukwerken tezamen tot een ~anzienlijk 
heärag kunhen oplopen. · 
Van het totaal der vorder~ngen op àebiteuren p r l-1-50 maken 
die op niet- communistische afneme~s tezamen l4i ~ Uitt doch 
ona~r deze vorderingen bevindt zich ~en poet van bijna 
t 7 .aoo,- ten name van Ui-tgeverij Sälm & Co·., die vermoede-
lijle ai thans !Ion dele van oude dat-a.o is. · 
Rekening houdèno. .met de "voor de hand ~iggcnde v:eronderstal
ling, dat de ?!).ict-ooz:munistischa afnel!l;ers do groep der beste 
betaler~ vormen, is .liet rrl.e:t uitge-sloten te achten,. dat 
meer dan 10 % van de omzet van ae c. V. lteiex-maun d'Oor deze 
groop wordt afgenomen. ' 
Sinds .in het be~ v~ 1950 de rotatiepara in •tEelix .Meritia 
in werkin·g is geateld, -porttt , n.n.ar YJl ber·icb.t, veel druk- . 
werk voer a~ CPN en aan haar ver ·ante organiss~ies, dat ~ot 
op dat tijdsti.p door e.v. Heiermann werd verzorgd, door 
e.v. Dijkmnn ~co. gedrukt. Als belangrijkste voorbeeld 
worden în dit verband genoemd de ~crÁodieken van de ÊVC en 
haar bedr.i~~sgroepen. · 
Stuk 78013 van het GD me~dt op 13- l-50 fn~vereen~temming 
met het bovenst~ande, öat nu c . ~ . F.eiermann door~et in 
dienat stellen van de rotatiepers in "Feli~ ~arit±ad ~n 
o:f meer overbodig zál worden, men van plan 'is van èie druk
kerij een zakeli3ke~ instelling tamaken an dezo een vertrouw 
de naam in d~ zakenwereld te doen krijgen. . 
In hoennle ·men hierin iru:liddels ti. a .geslaagd en hoe ~oo't 
het aandeel. der. niet-cr.n:nl!IU.nistisobe e.fnemer.s in de ~m~et f ·s 
geworae~, is momente9l noe niet bèl:t:ènd . · . . • . 

Wèl nog worden aan~enomen, dat do Amsterdamse Dûurtbla~en . 
Combinatié . onàer à.e afnamers .eon vrij belan~jke J?l aats 
ia. g~an innemen. I~ere hadden~h J~i 1950 de.oplagGn der 
verachi.J:le:nde bu:artbladon toze.men l1et :tota.nl van 113. 000 
exemplar. èn iber"'êikt. ' . ~ . 
Deze oo:mbinatie· vérifrl.jgt ha.ar 'inkomsten uit de aàv~.rtentiea 
welKe ae tmsterd~so winkaliera in ' de buurtpladen ~laatsen. 
ne blaaen v.clf .worden gratis vereDreid e~ bevatten geen al 

· te openlijke prop~a voor bot communisme. . · · 
~êrichten melden, dat de )~sterdamse BUurtbladen~onbinatie 
een wins-tgevende ondern()lid.ng is, waarvan de baten aan de 
CPN toovloei~n. Het is daaron niet ui~gesloten, dat het 
drukkon der b~urtbladen ook do tinancien van de e.v. Heier-
mann gunstig heeft beïnvloed . · 

lnóiddel~ oeldt stuk 99571 ~an het on, dat ook in i950 nog 
regelmatig door co~unistische organisaties opdrachten aan 
h~t ~dri3f~ijn verstrekt. 
Overigelia is de O .. V. 11eiermann oleohts i n 6én opzicht tot 

l
~ op zekere hOogte overbodig geworden. I :Jners. zij is . de --enige 

dt'U.ldcol,'ij in comm.ni.stischc hónden, nelke de beschilh:ing 
heeft "'ver een boekàruk'J>ers. . 
De boek~n ~•d. , welke met nemo hP.egasuo« Uitgeeft~ moeten 
derhal::ve wel. bij dit bedrij~ worden gedrukt. :' 
Laatstgenoemde af.nem~r is echter een der sl~chtsta betalers 
geweent, :r1elke het bedrijf :sinds 1945 heeft gekeild, t:ln ltomt 

- 8 -
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dan ook n:Ltsl.uitend voor onder au'biouze debiteuren .. 
Reeda op 1.-1-49 'bedr.oeg de schuld van ''Pegasusn ruim ;t 18.000 
welk bedrag op 1-1-48 in haar geheel werd afgeschreven. Ha 
deze afschrijving bedroeg de echuld noc bijna f ~3.000,-, 
waarvan gereserveerd was t 6 . 000,- zodat cag unrd~ aang~o
~en, dat op' 1-~-1949 tenminste weer voor laatatgenoemè be
drag werd afgeschreven. 
Op l-1-19'50 kwam "PegaGU011 voor onder dubieuze de bi teur.en 
mot een schuld van ~m t 47.000,- waarvan i 1~.000, - nas 
gereserveera. 
De hierboven geconstf:Leriie tOrtJ.$gtmg der produotie van de 
boe drükper~ in 1949, mat 35 tot ~0 ~ ~or4t met het boven-
stns.nde wel verklaarbaar. . . ;. . ~ 

. ;;; 

D. Do financiela. osi-tie ~:van h-at. bedr:t f.. "' 
e a ansrapport VE.U'l pr oe·t; Zien, d~t op 1-1-.50 

.hot ouae uachinepat•k tot de X"eeiduvma.r.d a von 5 )$ van Q.e oor
spronkelijke áansclia.ffingaprijs we.s a;fges<:ihteven .en aan nieU
we machines in de Ioo~ dor jaren was aangeaoha~t ~eor een 
badrag va~ruim t 58. 000,- waar~p r~eas weer was afgeschre
ven tot è€fn tot~hl - va.n ruim f 12 . 000,- · .. · 
Voorts bli~kt Uit dat rapport, dat de schuld aan BepenBk, 

. welke· ~P 1-1-194"6 '\VSs opgelopen tot ; 251.000,-_. op 1-'1-1950 
~as gedaald tott2l3. 000 1 - van welk bedrag nog di~nt te wor
den a:fgctr,okken....een leninc aan "De Wnarheid'l van 'f ··38.000,
en het posit~eve verschil der wederzijdso schUlden grqot 
rti1m y 25. 600, - . . . 
Derhalve was ~P 1-1-1950 de echu'J.d aan Bepennk, die ltunora 
op aat ti~datip nog· stéedEJ lilDe Wa.arheicl'1 ui tgáf .en liet d.ruk
~en, afgenomen tot ongeveer f 149. 400, 
Het bevreemdt dan ock niet , , da~ een handelsinfo~tie .Yan 
11-2-1950 de navblgenae karakteristiek van het bedrijf. geeftt 
"Het is een zaak van matige om;vang, die niet onbevredigend 
marcheórt . ~lom genlet een gun~tige tieoordèling en ia actief. 
\Toldoenae bèdrijfsmia·delen zijn aa.mvezi~ en Ï\et ' naleven van 
verplicllting~m vind.t reg{:)lmatig plaats" . · · ~ , · · 
Tochdient betpi~fald $e uor.deu of de· e.v. ~aiermann op 1-1-

,. 1950 inderdaad ' .ih ·een .t-'Unetigo ;POsitie vërke'erd.e . fiaar.'bi;J .' 
·wordt in het bij-zondor gedacht aan de liqûidi t .ei t ~.,an het 
bedrijf. · -
In .str~jd ~t de ~i~~t~e in ~en . gezond bedrij~bl~jk~h n~. 
d9 nirect opeisbare $Ohulden verminderd met in voorschot be
taal.de kosten. sinds 1-'1-194:6 cl.s volgt te zi~n geetegen : 

l-1-1946 rond 1 2o.ooo,'-
l-l- 1947 n 24. 000, -
1-l-194.8 bi5:nn · 61 . 000, -
1-1-1950 ll 119. 000; -

Daertegenover stond geen groei van voorraden en kasmiddelen, 
~elfa daal~ej in ronde cijfero dè=eerate ven ~-1-48 tot 
l -1-50 ondanks d~ st1jain~ der~ ~atcribalprijzen, van t21 . 600 
tot f il. lOO, - en de twee~e in diezelfde periode van ~ 
1 ~3 - BOOt - tot 1 ~a.2oo,-. . . 
\7,el otegen - en cok dit ie niet normaa.!l. te eénten ·- de vorde
ringen Dl·. op _de navolgende wijze• 
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1-1-1J47 
1-1-1948 
1-1-1950 

Debiteuren 

2) . 700,-
5}.200,-
51.609,

!1.20,.'700,-

Dubieuze dab. 

31.000,
r(l.lOO,-

164. 200,-
2'35-400,-

- 9 -

totaal 

54. 700,-
124.300.-
215.900,-
356.ló0,-

vij bat bepalen der 11quid1te1ts~ositie ktinnen ui~eraerd 
de vorderingen op dubienzë debiteuren buiten beschouwing 
worden Belaten. 
De sterke stijging der vorderingen op debiteuren doet ver-
~oeden, dat ook bieronder belanariJke moeilijk te innGn pos-
ten vo~~kwamen. · 
In 4.e çe:r.Qtn ··plaàts moot van dlt ibod.rag. worden afgetrokken 
h~t bierteven genoemde positievè versebil tussen de wedé~-

' zi~dse sehuld..en van het 'bedri;}f on ''De Waarheid" post ruim ·· 
f 25.600,- dat eenvoudiG ~et de lening van Bependk verre- ' · 
kénd k an worden. ' · · ! 

Voo~ts dient· în he+. oog te ~orden gehouden, aat hnt bedri~i 
in de niat gec~rrigeerde ba1ans op l-1-1950 slechte f 750, 
op schUlden~ dubieuze debiteuren afacbrce~ teganJ . 4l. 200 
een ~aar tevoren, t -erwijl. toch i~ de loop van twee jaren 
hot totaal d~r vorderingen op debiteuren en dubieuz~ debi~~
ren, volgen-s do ;ni,.et gecorrigfier<le 'balansen, ondanks die .a.:t-
sohrijvingen, met ; 109.000,- was gestesen. · 
D~ verklaring voor de gerin6e afschrijving op l-l-1950 ze~ 
gozooht aoeten worden in het feit, dnt de Iuspeateur d~~ . 

·:Bel.astl;tngen reeds bezwaar had g(1IilaEtkt te~en de afschrfj:vingen 
der voorgaanûe jaren en nieuwe a.fschï'i.jV'ingcm derhalv:e ao 
beschuldiging van de Inspecteur, dat hierdoor inwerkelijK
hóid ~e~deû aan het beàrijf ~aren onttroKken ten gunate van 
CPN e.a., voor de R~d van Beroep zouden etaven. 
Om d1ezel~de ~eden zal men het niet verstandig geacht heb- · 
ben e;en te· be"lan.gri3k deel, der ö,ebitauren naar de dubieuze 
debiteuren ~er te brengen. 
net ~i~kt derhalve ;gehee~ verantwoord het totaal der ~orde- · 
ringen bp d:Obitcuren Ölechta voor 2/;s, of ~~ ·ao.ooo,-,ale 
liquide te beschouwen. · · 
Telt men bij ·dit laatste bedrag het totaal a or kasmiddelen 
en de waarde der voorraden op l-1-1950, d~ vindt men een 
bedr~, dat slechts ruimf 10.000.~ ho~er ~iet dan het totad 
der direct opéisbara schûlden. 
De ge:r.-inge voorraad der naterialen ie nu zeor begt."i·jpelijk · 
de teruggan~ d~r omzet koet door het bovsnetaande in een 
geheel ander daglicht te etaan dan ~aarin de accountant die 
plaatst . Deze schriJft ~. in sijnrapport van 18 Äpri~ 1950: 
aDc totale~ omzet over het vcrlopén noekjaar bedroegf 11. 
mindor aan over het voorgllll.ndc ju:ar. Deze vermndering 
'is veroor3aakt door het beperken van ordcr.s op drukwerk· 
~nder solvabele afnamers. De ~mzet liep hierdoor niét onbe
langrijk terUg, doch tle à.fechrl jving op dubieuze aebi tauren 
werd hi~rdoor be~erkt tot f l . 807, iJ" . (Lnntstgenoemd bedrag 
betreft d~ afschrijving volgens de verli~ - ~~ ~instrekening 
het biorboven genoemde ;bedrag va.n 1 780,-~ olgens de ba-
lans - · l beiden zijn jllist} . · , 
Inderdaad ie het. mogelijJ:t, da't de · vorderingen op ··de1:>it·euren 
on. dubieuze debiteuren in 1949 niet verdor z~dn .tegroeid. 
'Dit ia echter niet .v.raaraèhijn:li.jk, a~ezi.en in dat geval de 
vor.derinBen in 1948 uiter.mate stark zoudén .moeten zi jn toeg 
~~. - m -
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l.ri elk ge:val bli~k.t, dat er op l-~-1950 van finnncieel stand
punt uit gezien, voidoendo anle1d1ng bestond om opni~uw ~eh 
~ienlijk àental vorderineen af te scnrijve~. 
Er boeta~t aan ook ge~ na~w verband tussan het nala~e~ der 
àfecbrijvinzen en de daling der omzet . Deze ~aatste ~e veroor
zaakt ~oor tiet gebrek aan Iiquidè middelen, waardoor het ~lechta 
mogelijk werd order~ te accepteren, wanneer de opdrachtgever 
in staat w~a op korte ternijn te betalen. 
~oven geschetste situatie auurdo in Deèeoher 1950 nog voort, 
immers meldt ID t~aterdB9~n die o~utd (zie stuk 9~571 in~ ~D 
dat opdracht~n van communictipche organisaties aan c.v.Heiermann 
binnen 30 dagen nn Uitvoering moeten worden betaald. ' 
Het · bea~3f ~a~ in etaát bodoelde afneaers aan dez~ YQO~'narde 
"te houden, aungpzien Zij vrijwel op dit pedrij:f VIaren aa'ngewe
zen on de belang;~jksté v~n hen genood~adkt waren op ~~ge~mati
ge tijde~ hun ~erioaieken té laton vsrochi~nen. ' . 
Dut de 'Partij .. in Septemba.r J..950 de "'VoortJutl.l'tet~ ophief en enige 
maanden later daarToor uuilonapiegel" in do plaats ~~iae, do~~ 
bij c .. v. Drukkerij 'Dijkman & Co. liot ä~on, vi~dt ll!Og~1.ijk 
Zijn direct~ oorzaak ilt de mgeilijka ~ilionc1-ale posi ti a, wa:a1"in 
c. V. liai onnann vtaa ger.~a.Kt. · · 
Deze paai tie van. c. V .. l!eiermann castreeks .1950 wor...t t nog gede-c 
monetreerd d~cr he~ berich~ van ID Amaterdau, dat ~et bedrijf 
in de twoede 'bel~t van 1949 79 man person~ei in dienat hna en 
o~ 15 September 1950 no~ slechts 59 (zie atuk 100221 in het OD). 
,In het kort geeegd zi~n d-e :financiole moeilijkheden van het be
drijz ontstaan, doordat d9 CPN en hnnr verwante organieaties 
gedurena.e de j m•en na. d-E! oorlog belangd jke bodragen aan het 
bedrij~ hebben onttrókken door hun cchulden niet te betálen. 
Het totaal dezer onttr.ekkin..gen overtrof op l.-1-1950 met stellig 
tianduizend~n gul dens het ~edr~g v&nf' 235.ÖOO~-, het Ytotáal 
der. vorder.ingeh, op dubieuze debiteuren van die datum. 
Gezion de geli~l::eoortige L'lO~ilijkh-eà.en, waarin de Cl?'lf en ~elo 
der aan haat verwante org~aatiêe verkeren, .mag woraon aange
nonum~ aat da Com.mandi;;tnire ,Vennootsöhap Drukkerij HÓ1Jermann & 
~o . nog ste~da met financi~~q moatl~jklleaárt haeft te Kampen, 
tenzi:~ h-ot drul{ken· voor ·:de AI!lsterdamae lmurtbladc~ C-Ombinatie 
en rii~uwe niet-c~mmunistiacbe nfnanere ~en zeer .gunstige in
vl.oed hoeft g~hàd. Getracht zal mbéten \''lorden nfl te gaan, hoe· 
groot die ..gunstige ·invload is geweest en trog is. Indien deze · 
met van aaors:+aggev~nà.e aard za.l. blijken të zijn, dan: zal, in
aien het to en~rger tijd dUidelijk wordt , dat de financiele 
positie van het bedridf kennelijk verbete~t. dit een aanWijzing 
Jtunnen zijn, da,t ook de ClAN zich gelde~iàk ae.nee·rt. ' 
Slotopmerking. 
Tijdens he~ bestuderen der balansen en ba!ensrappQrten. van de 
c. V .. Heiernann werd veelvuldig de hulp van l3 III.. ingeroepen. 
Dikwij~a is het slechts darik zij h~ar ~eitenkennis mogelijk 
geweest zond~r v~el tijdverlies de betekenis en waarne~ van 
namen ~n cijfers te ontdekken. ~ 
Toch bli~~t het gewenst, dat ae documenten, uelke ·aan dit rap
port ten grondel~ liggen, ook .door n III en 13 V worden beetu
deerd, eanaezien ~ zij stollig nog waardevolle geEevens bevatten 
zowel over de CJ?Ji áls haar neven- en mantelorga:tii.sa.ties, rta.araan 
in dit rapport geen~f slechts. terloops aandacht is besteed. 

·:; Apt:fl 1952 
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MNUAmlll t. 

<l~engeoteltî tenei-nde èl bentudórine q.or- 6e1dmidä.Qlen IVan 
andere orew:a.satie' s, co ~t6' s o.a. to vergerna ken. aten. 
De vol,go~de aar bi:crna in het lt.ort bt)aproken debitourê.û 
van o. V. Heiermann is Bel13k e.o.n :die, waarin zij in de 
stao.t. opscnomen OJl bl.z. S van het rappoi't voorkooen. 
De hioronaor ,sanoe!:dc be~asen .n!jn steeds afgarond op helo 
gq.l.dcno. 

A..J.TJV ltomt voor : 
per l-l-1947 onder llub1euze 1\cbiteuren ct ·15 • .585.-•. 
welk bedrag por l - l.-194-è wora nt,goachrovcn ; 
per l_;~-1948 onder aubièuze debiteuren mot~ 1. 75.7l-. 
TJo.arv1m d.o he1ft werd ger,oscrvcet'd 1 · · . . 
per l.-l-1.9$0 toneter ~ab1t~en PIOt 11 · 2. 70S, -· - . 
x~ en rnae. dcrhal.vo wél ho.nst · aannomon, ~at het IU1;TV'" behàl ve 
1~ de 1er~te ~aren, ziln vorplich~inzen tegcaove~ ~ot be
dri~i' !ä nliigck'o:mo:n, 
flJ'eaasull"' komt voor t · 
por 1-l-1947 onder dubieuze debit'Ourcm mot 1 l.S. $82,~ welk 
QoärAg op ~-1-1948 ward afsosc~cvonJ · 
por l-1-1948 onder dubiouce <tobiteuren met :r ;1.2. 840,-;. 
waarvan i 6. ooo;- word goroservee::-4, flodat v~rmood .kan w~ 
aen, dat op 1-1-1949 to.nn~nste lo.atotgcnoeèld bedr~ werd 
afgosahrevenJ ~ 
per 1-1-1950 oniier öubiouze dcbitéUren 1t1e.t 47. '375t-• ·waar
van ~ ~5.0008 - werd góreservccrd. 
«,P~aasUf3'" ~èia: nergono àtl:~Setrof.fen àln èle'biteur,· steedn 
als dubieu.éè debiteur. · 
net bovetietaa.ntle bm?ijot 11 dnt deze U1tgev«l.rij van a.~ <û?B 
On4milw ~~Ot:hr13\'11lgnn OJ.l 1~ Dclmldorï1 etaode 'Veriler bi~ . 
do .q.V. liof$rpann in 14& ochuld 1s neratlkt. Hèt i.13 mede 
d~om gewenst, da.t a" financiele toestand vat;, llPegasusn 
~nnonkort neaor ·wörät onderzoêht. · 
r "0:4 · ~Do VrJ.J.è Î~atheaèru ko ... t voor ' · · · . 
1fer l-l-1947 onder dtïbi~o dobitourcn '1!let f j .ess,:.., welk 
be~ ·op J;:...ï-l94ê blijkba.nr . ne~ ë.taqscbrevenJ . . ~ .. 
P.l;ir 1-l-1948 onaer ~ubi~~o . d~biteurcn mot/" J.eol,- dat in . 
.Zi~n sohée~ :w~a g~reaet•v.eo.rd; . ~ . : 

'per l-l-1950 ondë.r dûb1~o· dobitciu.ren ~êt f 12;Y. 49-9", '"'t ·~sn 
V,2n ~ 5.000•-~ O~d aetO~&rVOerdo WO!ka' rGnorvering. ~i3 he~ 
cor.rist#.cn. van tlo obaltma· uord verboosd 'tot 1 g.,ooo,- .llet 
io moa&U~lt, iaat ~'t 1~tste 'betl.reg t~cjet n.t:ar dè a:f-. 
oc~ijV'111g lfa,n J ·4. 000, - op l-l.-194B en de rauervenns of> 
l.-l-l.950, ~áártti.t (la.n ~ou volsen, 4Qt op 'l-l-1949 l'lie't ~P 
de c@ldc:n van 'bet b~ad w.crd nfgoochrcven. · 
In olk 03\ial ia hoi d~d 113~ ät "De :V~i~e 1te.thetle~ P on
dmiko nf'scbri.~Ving. op zi~n schuldon b1j c. v. Heie_ro~n et~ele 
meor i'tl c'te sChuld is ~ankt. . . 
~enOY!len dient d.a.urom te ·ordon, cln.t hot bedriaf ;Qij de 

ophef;tinG van Mt bl.äfl mot ee~ ma bel.e.~~lce vorûi!ri.ng 
io bli~von ~i~ten. 

Dt Vp,renigi!ig neuw 2ur1námo komt voor : 
'P r '1-1-~947 ondéï" dubiEKlZo clebiteuren met een bedrag van ' 
1 1 . 444,-, \ctBi'ZVau op dat t1~dat1p .r :r.ooo~- wera ~eea~ 
vooras · . · . 
»er l-1-1948 end~ 4ub1euze 4eb1teur~n ~et een bOar~ . van 
..,. 1. S44,- ~ao:r.van o,Pll1cuw &er.cuo.rv~d J! 1-ooo,- rUStlede 
on~er dcblt~~en ant oen ~odrav van : ~25 - · : · 
~"" l-l-l.950 komt Qntler do'bi.tcuren voor do W.tgóVer1 ,~ ll1 . L. 
Sal.l:l · &"Co • .tl . 4f.Voo~bl.tt-awtcr 270 Atnetorè\a:m, e;t eon .. bè- · (2 
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drag vrm, .,. 1. '786, -. Deze u!tgèVeri3 c.aif voor d:e Verebi
ging ltieulf' -Burine.me he~ blad ttE14oradon uit, dat b13 
de a ... V. lleiernann <Werd of ordt gedrilkt. . 
Het ià niet uitGesloten, dat in b~t 1antst genoemde 
bedrag do onder achnl.den Tnn d iVereniglng lli.euw Suri
name ~ijn begrepen. 'Dat :èlc hi~r bo~o~lde vord-eriJlgen 
mogell jk niot ei ,;in t\tgeochreven, km1 worden v-erklaarD. 
ui-t het; feit, dnt noch de ao~botreffeniie ver.cili~ng, 
noch 4e uitgeveri~ ~ eon co~otleoh kàráktor 
dl:" aast. 

' Do Ltmdel.i~k~ I'.eiding.vnn de ·cl?.N treft menuiet nan op 
de hierboven gegeven atnut, ~11 komt eoh,_tor .v~or : 
»e~ l-l-1941 andor dubi~c dqbitouren mêt ~en bedr~ 
van f 12. 645.,- wéar~on gerooervo~ !~0.~45,-~ 

. por 1-l-:t948 -onder debiteuren met i 1. ~1.,.- .en per 
,l-l•;L9J~O idem not 1 1 i02l, ... . · ' 

, De bel~i~k~ äohUld, nelkc in 1946 ontsto:ttd, ·werd 
du~ V{]rmoeQ.el.i5k tijdig Y.oldaan .on ook daar1.1a,sch1~r1t . 
de CPN he.sr ~chu.ldan to hebbon bo'ftno1d.' 
Het CPN vnrki~zinssburcau komt voor ~ 
per ~-1-1947 onder dubieuae deb1t9uren mot t 20. 399,
welk 'b~ cp 1-1-1948 word afgeschreven. 
Deze v1cttó afschrijving dcmonstroc~t de nrot~ invloe!, 
welke de Landeli~ko Lèidinz· zo nodig op d.e ~llg van 
zöl:en in het btMlrijt ltnn Ui:toefonan. 
Noch op Qchuldon van Hot CPN-dintrict Amatardom: noch 
op . die van àndere diotrict~n on afdelingen qatl de C.PB 
werd na ~-1-1948 moer afgoeqhravon. Op 1~1-1950 komt 
het è11etrict-..f...t:JSt(lrde.m ~eli'a nièt onder dè debiteuren 
voÖ%t• Op l-1-1948 w~en de desbetre;tfontie at-eohrJ.~vi.n
gen reopèetio~liàk àin~riot Amsterdam f 6.968.- en 
CF}i lliv. :f ll5,-. . 
De ~andel:i ~ke :4oi<i#lns der ;ie. kómt voor c · , . 
:per 1-1-1946 otl6·er dubiou~c de'bitcwrcn -mot etm bedrag 

. van/' 21. 712,-, ~J~an 1.a gcrct;Jorveerd .-: tp.ooo,-, 
eveil\?el~-:v.bldt men d·ozc J,adragen noCh 9.nder de dub!pu1u~ 
êicl>:l:teurmt per l-l-19471 ~och ' ond~ ae a:faahrijvingen, 

. -per l-l-1946 'ttl%1.1Sf . , . 
. "Pu l-1.:.1948 onder dulli,euza dobitcfurt"Jn ;oot f1en 'bpdrQg 
van ~ 62. 4"06,- waarvo.n cJ.eda.n. 50 ~lis g(!resorveérd; 

Q por l-'1-1.950· ondar debi"tQ'Ut!ell met Glln 'bedJ~e.,e ven 
r ~5 .. 652,-~ t , 

Aange~1cn de dobitour@nli3at per l-l-1947 niet aunnez1g 
tas- i.o het onbo end, of do ec1'1Ul'<'i, welko op 1.-l_;l.946 
bootond ooit 1h zijn geheel ~a betaald$ dzz. wordt het 
\? araohi~nlljlt .géàell"t, dat Eitilko .niet liet {taVàl. ,is en 
dat zij ~s op enome~ in ae acbUld, ~e~~e op l-l-1948 
bl:i_jkt W hobben hosta!Ul. 
Ven deze laatste ma hoogèt waa1• cbijnl13k per i-~-1949 
oen belan~jk deel ätcasc~even. 
llet -echter V&et, dnt d~ I1Y.C in 1948 Of 194-9 
~ 2. . o, op háór oude schuld heef~ ûfbctaald. 
U5:t . -~1t, dut .zij op 1-1-1950 nos olochta Qllèler deo
bi ~LU>'Iil voor"koet, mbg man wól.11:cht: afleiden, 4at de 
J;.antlellJke )ioicli.zlG in :lntcrf§ ti~d .haar verpl.ichtingen, 
welke wel ' in de eerste plaate ZUU.en z13n voortgevlooid 
uit het ~aten ~en van de periodieken 1 Uèrk-End .NÉ)dcr
.lo.na" en .'"-l>e .EYC-'Gidstt, :i:e nagekomen. 1: • 

-'-
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lliJ bosahouwing vnn do cOhul'ê. ver J..-l-1950 dient in lle 
oog te wordbn gubouûen, óat mat het drukken van bovengo
no~o p rtodiekun. 3aarll,_.jka v.r!3 aoneict.ll~e 'bearnu n 
p"'-"oEdd z1Jn. 

P.e bodri~fsgrocpen ven 4e VC komen in ëo debiteurenli~ats 
pc l--J.-1.948 en 1....-~-~950 voor. ~ faobrijvin3en, noch .reser
v.erin_.en op eahülden v.an dé be(lrijfagroep orden seoonsta
toor.~~~ 

Do ochulë v~ lq)e bta.aln bedroeg, hoewol aij volgone .B V 
dq arootäto bsdri3fsgroep van ~e ~vo 1~p op 1-l-19$0 . 
bleahta .. 999,-, d1o aor pveriga bC"Jr1j,fagroepen t~zamen 
per 1-l-1948 J 9. 641,- en par l-l-1950 r 22. 770,-• 
.Een globále beëijtering wi~ot Ut, dat do bodrij.fo,groepen 
o~ l.-l-1950 , ~th~:m.a E)omiddeld in olk govnl. mi~ er tton eon 
;ï~rw ten oc:bt.e~ wo:ron .mot de betallllG der dnt.:kost?n Vflll liUn poriod~qkon. 
llot CtJinit i UcdQrla:nd- Indonesio kamt voor : · 
po~ i-1-1948 onder dubiouno d~bitauron mot o~n bedrag van 
~ 1~191,- walk bedr~ 1n zijn géheel word GOreservoerd 
POX': l.-I-1950 nc.d.ót -de bolons wàó &'Ccox-rJ.eàard Qnt1.ar 
ving tnat een -bQd:rar:; r~ .;. 574,-.. 
Vernondel1jk is óus per l-l-1949 tonc!not& 1B4tstg~oomd 
bodrp;g n;ree~hreyen .. 
PerhitlpoonQ.ll lnäonoma komt voor ' 
per l - l-194& onaor du ie~o tleb1 teure11 met oen bMra.a van 

7. 34~,- welk bedrag in zi~n iehoel wera e~s~e~; 
,per l-1-1950 -onder de bi tG'lî.i'on ~et Ben bedrne van ; ... :572r
on na oorrectie van de balaiW oh r- afoQhri~V+ng mêt een 
bedreg van " 7.4so,-
Ver.moedëli~k is dus per I-1-1949 oen b~drag Tan ± ~ 7. 45Qp-
a.fgeschreven. · . · 

:Rpd1o Werkend ~~:r.iana komt voor • 
per 1-1-1948 ondo~ dubieuce dobit~en 1:1et otm bodt'a8 van 
a.~,e,- welk bedrag~D ~~n gahael wora eeresorvaerdi 

op ~ieaolfde datum ondqr ~ob1tèuran m~t een badrag v~n .. 2121-1 
per l-~...1~50 ondt:r clu.bi~ll.Zo ~ob1teurön ~ot een beàrng Yml. 
· ~0 .. 49;, .. t( .. nry~ t 8.491;- werd tr- rvapl"d. 

Ia verband JQet het f~t. tlat acz o o·/.· armdt#l,lG ili op
r1ohthsg tot hoa.r ophefiitt.6 êctreld: · . · w~1i'.lis heeft ltU.n
~.n Ui U'iohten, · ligt 'het, goti1en de otjfera~ voor de han~~ 
dat op J..-'1-1949.: geén 8f'ochr1~vtna -van \to op l-l-1948 ge
reeervaerdë schuld 'hécft plan.ta gehad. 
"Ons Baken" ~t voor- 4 

per 1._1-1948 onder debiteuren llln .e n bedrag van J 3.2S2e-J 
p r 1-1-1950 Olt1ler du1):1~e 'debiteuren mGt ~ 2. 46{,- w~ 
vs.~ s aar~oerv. era k 2 . 000,- ~elke reaen-c~ bij de 
oorr-actià van de Dulans ~(JWij~ifld 1o gcbl~ven. 
"Onn tatenn ie ho~r.ookblae van aQ Bond van ottd-1lle&SloA werkers. 
Het ls :rd. ,.,...; en Vah. ba~ M tö GUnrt, wa.t de reden :io, 
'dat dit b. ~~· ijn ;zrel.a>ftt.e mat; c . Ve lle1erë~ althans tot 
1-l-1950 1 hM vorbrokOD. .Het io evermol biet Ui tge-
o~otan, ~~~de ~e rGdenhiervoo~ ie geweest bot best~ 
'Van 4B hierboven gonoomde eoh'Uld. 
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I.V. ~~~adVi kawt voor c 
pe~ l-l-l94U a l-1·19~0 on~er ob1teuran ~Qfi~ ctiovnlijk 
~ot l05,50 ~ - 12$,75 
Dij <ie oorrcotie v.a.n t'io balans w rd z1j bov&nd'l.Qn OI:.t-;cno
uon o~ er tltc~lpoi~vin ~t .eX& bcdra .. van 1 . 701,. - · 
nov la Jdttt ~1!1dell~k0 ar QtfZO l_üQ flte óChUl plotseli;ag 
vand.nnn ie geko;.:~on. 
bo llä.t1onále -elv~o.rts Be àgi~ .komt voor ; 
'P9l' 1-1 ... 1~'50 ond&:ro dUb! !Uc{J aètbltf'!da~n tlot oen badràg ven 

'· voo,-, welk b~ilrfi.e ~ zi3n geh ~l \Tc.t~ c:;ereserváord. 
Ne't Col%1!-té .ilttlp r:.an Xnao:nc&j;c l;:omt voor ~ 
por l"_.;l-t9!)0 onJ-~<W duW:ou.so uob.i1tauren Qat cun bom:nc van 

132,.- ,.mJ.R bearpg 1ti z:tat?- ~eb.eal w~u 6oreoer~eerd •. 
. Do ]\rbeider'-ibb;h..tl y~or Ctq. tuur k<n"t_ voo~ ~ 
per ~-1-,PQ ólltler :tlutii®.t.e dobit~.:lll mor; oop. bodr.:~ -v&n. 
: l02,-. ' . . 
Do ofdclin tnr.Q~ van dec~ bond kont ov dieze~tdc ~~tum 
VOQr ondor dubl~o 4eb1teurQn aet een bedràe ven 22~
welk hc~az 1~~ijn Géhoel ie gGreaorveerd en na ~o correc
tie van -de balaiill oneer de räool.~erineon 'bliJft op jocnoasn.. 
DQ "~V'COI'\ \Ul.riB" komt VOOlï' ; 
p~ l-l-1.948 aado:r Cebi te-uren u t eon bodrag vm1 .., 7. G92,. 
Jter l•l.-19?0 Ot!der aubiOtui() dobi IIGtU'On met • .{B .. 96l,-. wrul.t'-. 
van dor sorveora -erd 20~ ooo~
Ga~icn hot fait~ dat do UV-cu.~~artB" in. !1.950 werd opfieheven, 

ll!J ~orden ~genomsn~ dat tJ t boilrtj:t' met- bOn bo~~jke 
vcrdorim; OlJ dit part:1jorsaon is 'bliJv.en dttcn. 
l)~ V""'oho v~ het Lan48 k03t lochts voor p_or l.-l:-1950 en 
'WQl ortder dub1ot~'l cltt'biteuron nlét een betlt ag vatt n 14. 846,-
waarvan 6. 4Bf4- \"Verd :CQr.oservoord. 
1>aar dit J!lQe.Udbif.\~ van klein "forrnQ.e.t op l sart l.948 vool' 
liBi. tfeJ"st ~tl:Wa!'.lt ~ömatraoka 'bègin 1950 cu1so t1JCi lliët ie 
~orechs en en gomi~del4, oQb opl~ge h ett aehad van ~et 
moer dan 2500 CKÇDf>laren~ moet do SCl'IUlU van iii t partij-
01"!f18Jl op l~•l:950 v~~llPWi~;oge'\'113 ö Jlje~ BJJOOt geacht wor-
4nn. , . 

. Acn~özien op goede &rQ~cn vermoed wordt, ua~ ve~~a het 
groota1;~ d.c i dtrr oplçge van d.i t blad VQor het platte1.and 
~ut1~ ordt v~a»~e1a, behoeft dez~ och~d geon ~a~7o~de
rit1D te wokken. 
Lqbe.lvo de bi e.i>boven rooda gonoemd t4 komen op d~ de:ûi iieu
r nlt~ot ván l-~-1950 o.a. de volgende vorderins~n voor : 

~ept\bliek der Letteren J 2-~09~-
eäerlácdse Vr~uwen Bawetling 4~9991-

Verenig:Lng Hcii&rland.-U) iR 5~ 4291 -
B.enórl.kszr,n (.AI:;.s1ïcrêla:Jse lhurtblad 

Cbobinatie) a . 645e-
Vrede~bawcgtng ~ g~ 70l,-
-s . l? .. S:. J. 454.-
!nitiatiçf Comit Veroulgd Verz~t l$Sp-
Uiadhodo ~~ca ao~-
l!edarlàn.!oo Piotü.ersbond ' }(),-
•';1:\o .aorhQidn 29. 069,-
E:o~Gti;wh è~old Jeucd 1Mstival 7.--
ttDo ,.~ant-or" 25l~-

Op aè 'V9:t.'dorl.tmon Vé.h An~o laatoto., groep van ebiteurert 
w rd oOk in. a.c vóorgue;uc..:.e ~aroh nocb. e.fgeQclWeven., noch 

oresa"eer.ä.. 
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Ontv. bew: ........... ~~/ - · 
Kappel .. ~··-··········.LP.. ~ · 3-G.ra venhatre ..; 
·:\.ntwoorci : .... ··-- _ ~ 

Uf"U_stus 1~50 

B 09506 
n . a . v . notitie B III 59306 z.co 

end . : C. \. Heiermann. '-· co. 

nlangs werd r; ij bekend, dat onderstaande :per
sonen omtrent de jaar\visselin~ 194?/1948 in dienst 
.vt.aren van de drukkerij Heierman.l'l Co. 

,".:a'LOSrl~ODT, verm . beclri;!fsleider ;mo ·elijk A.. LOSET~OOT 
r'Ob. ~0 .. 10.1898 

; 01, ·' nkend 
;onbakcmd 

/ 

/ 

r ,., ... 

RT RG 

. " , 
; " ~ 
;motPelijk ..., .z .. KAL~"SVEL 

ob.l5.?.1925. 
; •o(•f.llijk · •• ,·.u.v .d 
n o ~,~eb.7.10.1912. 

:mot"'oli ~k .. l1Rt1UBERQ." 
rob. 22.:3.19SO; 

; o •slijk J .TJmROC!:. , 
-eh .26 .11.1 ~2S. 

;rorrelijk ~ .. VL!l;.., ~N 
bl!)b.l.~.lf29. 

. " ' 

el'ençl 

;reo~olij$ dezelfde als 
no .. 10. 

I . L1XJR .. ;mor:el ijk vert LEUR > 
eeb. 6.1.191'7 Zaandam 
l·onderranstra.at 24 al

daar. 
onheJ end. 

Ik lllQ"rê U verzoeken llell, zo oorcelijk, te doen 
iclentifioe.ren. TevenH zal jk het o:r p:rijs stellen 
een o {!]3. ve te ontve.ngetl ve.n cte huidi~e personeels
hazetM ng en eer. overzicht ve.n de huidige e.ctivi
t.C!it.en on tV)"OP,raphisoll terrein voor 
1. de pat•t1j, haar neven- en z::antelorpe.nisaties .. 
2. andere ~r..nrop..resoieve or~anisatios of vereni

r;io cv .. 
3. derden (handelsuruY.verk) • 

.:. Ook ' c.rd m 1 j bekend, dat rei erme.nn &. Co op 
20.10.1944 v~n de heer ulde.r (eigenaar Drukkerij 
ulàer F ~n, ibeutstraat ?6, rosterdam) een aantal 

r_ac~inos heeft overFenomen voor een bedrag van 
r.1:1a.?60.-. 

- lk mo "'e tr tenslotte-

van :'olit ie 
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Th moge U tenslotte verzoeken e.en onderzoek in te 
doen stellen naar de politieke antecedenten van lulder , 
voornoemd en naar de activiteiten va.n zijn onderneming. 

Gaarne zal ik vernemen of 0.1' een zerers biilding 
bestaat tussen deze firma en de J tiohting Bepenak en/of 
de partij , hetzij doordat Bepenak financleel geintGres
saard is, of dat dr.ukwefk voer ~artijorranisaties wordt 
uitgevoerd . 

:fl'F,T FOOF~n VAJi DE DIENST 
· • _ s deze : 
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3ore~um1nF van de Winst voor de :·am 1ftf'n Vcn noo t-
3ohnpsbelbst1n! 1947 en Ondernem1nssbe last1nr 194b 

oj van Reierttann ~Co . e.v. te Amsterdam, .landstraat 
. ~ , I 169- l?~ i Ilt.>herond Vc.,r o.,t tot 1 Februnri 1947. Jf. 

lil P/J s~,,... van der Drl!t~ Eondrachtstraat 5 te Amsterdam-Zuid , 

!
na 1 Februari tot en met 31 Deoamber 1947 c. BloQ, 

toh?' •·· =!::!.!!:!:.!!!!!:..da.!:!~-----=-=-
1 

inst .o1,ens resultatenrekening 1947 

Onder SRlaria oprenomen uitkerin~en aan beherend vennoot 

p._ 12.776,89 

).;)/.:~?I 

c .• Blom te Ameterdaa 

Onbelaate reserves 

ren hoo,.a te 15,: van P.~ F. ~ ............. 
Plafond A. 

}:,9 :;-t7 9 '/ I! ~ ~' I '/ 

20 ~ van de liobamelijke zaken: 

Maohines en Inventaris 

Afeohrijrt.ng 

Boe~e 

Totaal 

P'J.afond B. 

10 ~ van de overise aotivas 

Contante m~ddelen 

Vordertnsen 

Ateohrijving dub. debiteuren 

P. 199.163,49 

" 85.997,29 

• · 11'.166,20 • r . 22.6.53,24 

p . 21. 609, 20 • _"_....;2;;;.•::.;1;;.;60~·~9.;;.2 

" 
5' .794,4' 

172.800,,5 

l'. 226.60.2,'(8 

61.180," " 
P. 165.422,45 

P. 24.794,16 -

• P. 16.542,25 
--••••••au•• 

Aane;uien de onbolnsto reserve volt•ens pU.fond A en pla

fond B hoter i e dan de aaximaal toegestane reserve ad 

15 ~ van de winet, wordt deee in mindering sebraoht 

lfetto-winat 

n ~--
p ._.l.ó-dUl, 89 

I 1 ,.C<J 7 '1 

11 I 
" ~ 
P. 14.,66,61 



Berakenin~ van de nanei!te Vennootaohapa 

belasting 1947. 
~::r,mrmu:z:a:::a=::a:·:::n::r::a::z:r:....~--==z::ra:::,zr.:: 

Uit~elinsen aan beherend vennoo~ c. Blom te kmsterdam

f» ?.D. ~oor.!! voor 1!18laria I . 'J. .v,7 - 7 ··. / fl. · '?J 

• 

• 

At: ala bedri jfskos ten te besohouwen u1tde11n~n aan be

heren~ vennoot 

Resteer~ 

luiver bedrtjtavermogen per 1 Januari 1947 

!Capitsalatortingen, reap. terat;betalingen 

Pr1js~evln5 .an rechten door cr editeuren 

Knpitna1 vol5ena balans per 

1 Januari 1948 P. l4 .356,41 

Atr Onbelaste reaene • 
luiver bedrijtsvermosen per 1 Januari 1948 

01tdellupn 

Yrijgeatelde wtna~beatanddelen 

Aftnkbore winatbea~ddelen art. 

OnYerrekend verliea TaD het vorige 

Herleide oYersansareaerve 

Zuinr bedrij!avermosen 

BiJtdUns en 

10 en ll 

jaar 

Ats Ondernomin~sbe1aat1ns 1946 

Ondernemincsbelaa~ns 1947 

Onderne~ift6•belaat1n! 1948 (bedrijtaop

brenr.at) 

1. 1.579,52 

" -,--
" -.--

P. 1.579 ,52 

• -,--
lt -.--
• , . 420 ,48 

P. 5.0'J0,--
-... ............ --

F. 974,40 

" 1.027, 20 

• 1.:51, 154 

}o' . 4.125 ,--

n 4.125,--

nihil 

l'. -.--

" U.821 113 

1' • 11.821,1:5 

• -,--
" -,--

• 
P. 11.821,1:5 

n s.o~10 1 --

P. 6.821, 1' 

---=:-=:=::a ::a:: a 

P. 11.821,13 

" 
r . 11.821,1' 

" '.:515,14 

P. 8.505,99 

-=------=---=~ 



Berokenins VbO de ~Wu&i:tte OnJornell11ngsbolast1D~ l94 H. 
Zlzr.:11Z.allft'";'I'%•J!ItXII:&::::r==-:r=.:a::=z::::=::w=r=:n --=~~: 

• 

~etto-ftinst volsens vorenstaande berekening 

Ner ntievo bedrij!aopbren&St 1946 

\errekend in 1947 

~os te verrekenen 

Bedrijtsopbrengst 

Aandelenknpitaa1 per 1 Januari 1940 

Unatoaldo 1947 

Af: Onbelaste reaerve 

Bedr1j!svermo~en 

- l loeni.n& o/s Bepenak 

P. 

" 

Bedrijtakapitaal 

52 . 41(,41 

48.993t93 

F. 14 .}66,61 

.. 3.i20148 

1" . 10.946,13 

a:::s.==:::::a-:s::::.:= 

P. 

" 
5 . 000,--

9.356,41 

P. 14.356,41 
11 2.535 t28 

P. 11.821 ,13 

" 213 .ooo,--
1'.224.821,13 
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de Directie van lr·:IU!r.J.llJ l: Co. C. Y • 

Elandatnat 149-169-1"", 

i. U S 'f 1; P. D i. I - C. 
••••a•••••• 

Insevolse u. moadellnge opà.racb't d . d. 16 Januari 1948, oo de a4-

llin1atnst1e over het boekjaar 1947 van opgemelde CoJ:~n~Dndi ta1re Tennootschap 

• 'te oontroloren en de balans per 1 Ja1111u.ri. 1948 oamen 'te a'tellen, hebben Wij 

het genoegen U bot volgende te rapport.~.-

AlJliJrlS'l'RA.m...!l CONTROLE. 

De aan ons onrselesde aclld.n1atrat1e beatoftd ui~~ 

•· Inkoopboek. 

b. Tenoopboet. 

o. hsboek. 

•· Bankboet. 

f. Giroboek . 

g . Loooacbl1.niatrat1e. 

h . Crediwuren - K.aarts;va~em. 

... 1. Debi tauren - Kaartays1:1Delll. 

Genoemde dag- en bi~boeken narden door ons gebeol nageteld en 

t;eoontroleerd rutt do aan"edge bescheiden. De loonadll1n1atrat1e, alaeede 

de adain1atrct1e van crediteuren en ~ debiteuren, werden tovena LJ ~~-

• derling nrband met de dagboeJttm gevertfiierd.-

Door ona werd geoonstnteel"d , dflt van de 1nkoopbeaohe1den ontbreken: 

raotuur rkl . 10:55 D. Sclmabel ad 1'. 10 ,40 
faotuur lfo . n69 Clichétabriek •nederland• ad • ~3.55 
tnotuur F.o. <'2'34 CUchét'ttbriek •lfederltlnd• od • 55,44 
faotuur !to. ?250 D. Schnabel ad • b0 ,52 

Bi j de contrÖle van de loonadmin1storat1e r:.i!t het kas boek constateerden wi j, 

dat I 



• 

• 
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ft , 1 t • er r.l v >•>~c.l ot <ïP!t ~"'lroll • • j . ?.:> ,1anu1 r1 1':11 7 t-:: I o-:~r, .-.r•r.1 

eebJeKt ~~t ·- ,Jl 

Ui t/'l' •U~t C'j va rso 'lt •wevnllf"l"'ot 1 . 1 . ; J Jli 1 :~ • 7 te !'O"l!' Ywrfl 

lnhou ttnr A. .~ . !' . :i , 1 . 27 Se;~te::~bor 1::147 tfl lat.s ..,err.l verr nt.:o-:>rJ 

net 

1 t he ta1 ld ~ oorschot l.ieltPnreld o .d. 2-:~ Kovrr:~ber te hOOt( weri 

r:el:>Ot'lc t Of't 

l nl'ohouden Lo" nbelbsting ':i . d . 16 JanULtri 1947 te hoog Wt'rd 60-

boekt voor 

lnt~ehouden ïioktewct d . d . 16 Jenuuri 1947 te hoog nerd eeboekt 

met 

Ingehouden Pensioenfonds d . d . 5 April 1947 te hoog we ,~ 6eboekt 

met 

Ingehou~en Pensioentonde d . d . 26 April 1947 te hoog werd geboekt 

:aet 

Ingehouden Loonbelasting d. u. 17 ~ei 1947 te hoor nerd verant

woord met 

Betaling aan Alge~een Loon d . d . 20 December 19•7 te lang geboekt 

-rd c:et 

• --, Z:J 

• -- ,lJ 

• --, 60 

• --,01 

.. -- ,04 

• --,50 

.. --,Sv 

.. --, 53 

• --,10 

)( \ b . Ziekengeld Berende d . d . 8 Maart 1947 ad " 29,98 

~ I 

niet in het knsboek nerd verantwoord .

Ziokengeld de Vries d . d . 13 Deoeober 1947 ad 

niet in het knsboek werd verantwoord.-

Ziekensold do Jong d . d . 20 December 1947 te ~ne in het kasboek 

werd opgenomen met 

" ?1,16 

" 6 ,70 

Volgens den Beer Losekoot werden de onder b senoemde bedruguu niet 

uit betaald , hoewol de boeking 1n de loonadministratie plr.nts vond .

De onder a senoemdo routen ~rden door ons gecorrigeerd. -

Betreffende de bijgehouden loon- ndm1n1stratie merkPn wij bet vol

gende op . De w1j~e van administreren, 20als dit mo~enteel geschiedt, is te 

osslachtis en daardoor tijdrovend. zoals wij U reeds aandeling ~dedeelden 

t ou het aPobevelins verdie1en de l oonadministratie Ran le hond van het e•6• 

.1 >:>rachrijf-s.)·s teem te voeren , 'Rlardoor een vereenvoudiging in det:e admi.ni

stra t1P l'lOrelijk v.-or'it gemaAkt.-
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1'1 j j" c~n trólto v1.1" t:le ored1 tl' H'"n- c:.d r.~! n11'1trnt1e yrcrd ·b~r O'lll r.c· 
,.., .. rsts tM r~, :!st :>er 1 Janu11r1 1'1 47 de nt~volrc!lie crod1 twlrP'l tP hOOfi '""ren 

H'>n1gh r:ant~orboekt-Aniel 

AIIISter Ûl'lll'lche ?!i piervervoer r..1 j. 

Gem. r ne-ryie Beetrij f 

Fa . Pennin~t 

c.J . Tieben 

Clobr. Jaoobs 

1'otaol 

P. 8 ,12 

• 5,--

• 476 ,5} 

.. 16,06 

• 731,}5 

" 4 --

P. 1.~43,06 

fta=:ma=..::r:::#a:a::: 

Door one werd geconstat eerd in de debiteuren-ndministrotie, dat 

per 1 Januari 1947 op de saldi- lijst te hooó werd opgenomen de vordering op 

Î' i F.loil de Rany, groot P . 38,85, welk bedrng reeds in het boolr:jfU:Ir 1946 per gi· 

ro fterd ontvangen.-

Het register YBn de ~stcbeque- en Girodienat werd por 1 ~aart 

1947 seopend met een saldo ad P. 5,--. Volgens het ~roaaldo-biljet YBn 

} December 1946 bedroeg het saldo pe1· die datu• P. 43,85 , welk saldo onse

wijdgd bleef tot Maart 19~7 . Het verschil ad P. }8, 85 werd 1D het &iroboek 

bi j eeboekt a la entvanest van Em1l de Rany, welk bedrag evenwel 1n 1946 - s 

.. 
Behoudens de hiervoren genoemde !outen en de door ons gecorrigeer

de verL~aaingen in de apeci!icetio vnn 9e geboekte bedror,en kunnen wij ver

klaren, dot nan het bij"er ken van de admin1atrnt1e behoorli jke "org ia be

stee J. Evenwel zou het eanbevel 1ng verdienen ill 4e toelcoi!U!It di~ administratie 

vnn d111 1Cle1ne K.ns in een tabellarisch rep:il'ltor bi j te werken er. de hijbeho

rende bosahoidon eenummerd in ordners op t e berBon.-

De aan ons overgel egde bal ans per }l December 1946 werd door ons geoontro

leor4 uan de hand vnn do administratie over het bookjaor 1947 en de e&n ona 

vorstrekte setevens. De daarbi j n-r voren kooem)e !outen •ren van 41en 

eard, dat door ona de balen~ per 1 Januari 1947 opnieuw werd saoengesteld. 

Dit jaarstuk gelleve U hi erachter gevoegd aan te trerten . i."' 
/. (< I t ( J 

De per1o<:lieke totalen uit de onder sub a tot en :et t genoeade 

dat~boeken werden door ona over gebrncht naar een speciaal daartoe ingericht 

reen pi tulatie- re,-!.ster . De jaartotalen uit di t rerister werden rta het 



• 

• >~ .. !U.l 111 :· ~n-.; · r.,ntbo!'lc overtobruc!' t, I<' :1 1e l~tl'l1 "!•llrvnn 1oJ r onu ,."r
deu aur;cn, rstul~ : 

a . J,c~ ll tuton~·elcenin,. ove r het boek jnnr 194'1 , l'llu1te nde 1n :lobo t en creilit 

re t e11n toU.ul ho IraK ad 1' . 518.563 , 2 ; 

to . BolfinS , er l J &nunr1 191i8 , i n dotlot en orttdit slui tende me t een totel'l

belra~ nd F. 147 .375,47, 

welke jnura~kken U eveneens hiernohter gevoerd gelieve aan te tre ffen.-

llA ' .U•1> Pi;ll 1 J A 'R.JA.Rl 194 7 • 

Xas r e ld 1' . 9 .3:~6 , 66 • 

Confo rm het saldo van het kasboek.-

Postohegue-en Girodienat P. 43 ,65. 

Volgens 81ll..do-g1robiljet d .d. 3 Deoeaber 1946.-

r.entache Bank (Vr ij) P. 21.<15,34 on P. ~.229,01 (C4bloklceerd). 

Conterm de da~trekeningen van die instelling.-

Debita~en P. 12~.264,03. 

De door U op&e~ aald1-s~t e1a1t JDet een totaalbedrag a4 P. 124.30~,86 

1'e hoo6 opgenoaen &lil d.e l!&ay 

Zodat op de balans voorkozst 

.. 
won'belaetinr P . 1.711,64. 

Ambtshalve cumslag 1e en 2e kwartaal 1946 

Veraobuldigde l oonbe1nating le en 2e kwartaal 1946 

St1ldo te vor deren 

Vooreehotten Sociale Lasten P. 7.141,--. 

Beataan uitz 

Voorschot Ziektewet en KinderbijSlagROt 194511 

Vooroehot Ziektewet en K1nderb1jsla~t 19461 

Toereehot Ziektewet en Kinderbijslagwet 194611 

Tooraoh~t 7.iekentondaenbeal u1t 1945Il 

Vooreehot ZiekenrondsenbeslW.t 19461 

T'raosborteren 

P. 

• 
• 

P. 

• 

• 38,85 

1'. 124.264,03 

P. 

• 
P. 

1 . 575,--

1.68,,--
1. @ .--

1'. 4.941,--

600,--

1.100,-- • 

'· 



! . (. l ' ·-

~chll tb lil •~" !I " 1eltenfon<ts ooupons .. 5• ,--

}'. 7 . 141,--

Zl ekenrol J 1 . 4~0 , 78. 

Vol~;t-"'19 nft•okeningon vnn cie bedr1J!averen1t 1nt; was per de bltltms-

da tum n•>r te vor1ore"l: 

-I '-1olcenru1•1 n. 11'1erlnk 2} Deoe!llber 1946 '· :5 , :>1 

/"I Ueocenee1cl r .J. i\a1eavel 1 6 December 1946 • 17,96 

• /1 Uekenet-'ld i! . Groen :50 December 1946 .. 255 ,40 

~! Z1el(ene;olJ Jlloj. Gramborg • 47 , 51 

Y./ Ziekengold J . Teebooa 16 Decomber 1946 • 5,68 

Z1okencol~ Wej . Oraobor~ 9 December 1946 " 40,50 

/ ( z 1ekonaeld 11 . Vlierman 23 Deoe!llber 1946 • 2,--
l\ / Z1okeneeld )loj. A.U . v/dor Burg 13/12 - 26/12 • 36,17 

/I Zieltengol d J.: . K. Jonkhnnd 17/12 - 21/12 " 16,15 

"..,. l Zieleengel d c. Vet 16/1? - 20/12 • ~··20 
P. 458,78 

O:zlzetbelaa~ng P. 1.321,62. 

110 vorderen , wegens restituties ad P. '5}0,24 en P. 991,,8.-

4t Voorradon P. 1 2. 425,--. 

Overgenomen ~n de door U aaoenaeatelde balans.-

Machines P. 118.260,--. 

Per 20 Ootober 1944 !'lerd door Ow o.v. O'lersenomon van den JTeer 

_"., kulder, de onaeratsnnde in de 0'/ergenomen drukkeri;t aanwezige 

1 Rotatiepers , Prankenthnl 57 x 41 c:~ Wo. 41~1 

1 W1nd8brr.nt- d.rukpera 700 x 1000 llZI met toebelhoren 

~ HAi del bers "Exquiait E 7" 730 x 1080 oompleet 

1 J.:oonie on Bnuor-drukpere 80J x 1100 met toebehoren 

1 Au85burg s nelpers •Terno B 4• 50 x 68 

1 Viotot~e degelpers ooop1eet 

1 Pboenix dogelpera II B compleet 

Trnnsport ercn 

r.lllohi.nea: 

P. ~ .oou,--

• e.ooo,--
• 12.000,--

• ,.500,-
• 7.~.--

• 2.].30 ,-

• 1 . 930 .--

P. 4'5 . 560 ,--



• 

'l'rfonsuort "· l, } . !"(ll ,--

1 -'n'>pol, onrebo~"d RlS stan?: dege l • l . 500,--

1 'R-.f't'>n of'rs " 2~ •,--

1 AntisMrtappnrnat n ?C/.1 ,--

1 ?ri4•e " 2. 50 • ..1 ,--

1 rartnppurant " 350 .--

1 Vlokst.vpe apparaat • 450 .--

l Proefpttnt • 550,--

1 Analine pera Iohlbach cocroleet • 20. i.h.X.J . --

l ~anateld anel-nn1jmaoh1ne tl 3.000,--

1 Gutborlet vij!broukige vouWOQohine • 6.ow,--
1 lfietnaohine oe' ~ koppen 11 450,--

1 Nie1:1:16ohine • 200,--

1 Zetmaoh1ne , model 8 • 10 .300,--

' Zetmoohinee , mOdel 5 . 'P. 9 .300,-- • 27.900,--8 

4 bijbeharende ~toren • 600.-
Totaal P. 118.260,--

------=~ 
In verband met de zeer verouderde toea1and van deze oYergenoaen 

II&ChiDes, werd de levensduur h1enan ten hoo~tle ptanerd op 5 jaren. D1en

tenpvolge hebben wij een ataohr1jv1n81Jperoentap a4 20 ~ 1a jaars -nutt

seate1d of 'Voor het tijdvak 20 Ootober 19U to~ 1 Jamsari 1947 totaal. « ~ . 
.Aan de aredit-zijde van de bdane -rd dientengevolp onder Ataohr1jv1ns 

Kaohi.Dea oJ)Senoaen 44 ~ van P. 118 .260,-- ot P. 52.0}4,40.-

lnventarta Drukkerij P. ~ .967,--. 

Per 20 Ootober 19~ werd over6eno~~~en: 

Doltk:en, k:aaten ou. 

Oorrectie-platen en opmae~e1 

Galeien loketten 

••trijzen 17 stel 

2 I:ID"'eijnbaten 

F. 4.230,--

" 1.937,-

• 900,--

" 6.eoo,--
• 100.--

1'. 13.967,---
Het jaarl13b ataohr1jv1ngaperoentnVt op dit aot1et -rd door ons 

vaat gesteld op 10 ~ van de B&Mohatr1nl581'aarde of voor het tijdvalt 20 Ooto

ber 1944 tot 1 Januari 1947 in totaal. 22 ~.-

er enn nfsohr1 jv1n& op Inventa.-""i.s Drukkerij werd aan de on~di t-zijde Ynl" 



tcrc't'l1, en en GorccJsct-apoen f . 7 . 953 ,

Ovorrenocen wer~ per 20 Ootober 194 4: 

1 Ot=~s~e1toven 

1 ~Htrijzonoohoonmankcnchino 

1 LocdRaaltoven en Ol1ebrnnior 

l Pruis 

1 Hobel 

1 Za&8 

1 Vuloanieeerpere 

P. 275,--

" lHO,--

• 5JO, --

• 500,--

• 300,--

" 300,--

• 1.400,--

• 1 Sl1 jpmuoh1ne " 1.500,--

• 

Diverse Goreedaohappen 

Totaal 

Gedurende het boekjaar 1946 werd aangeschaft: 

1 balenpers 

Zo4at de annsohaft1npaNarde volsens de balans per 1 Januari 

1947 bedraAgt 

• 2.560.--

1'. 7.515,--

• 438,--

P. 7.953,--

...... --=x:w:u 

Het jaarlijkse at'echrljv1nssperoentase van dit ootlef wrd door 

ons gesteld op 10 ~ van de aanechaf!1nga1'11larde . L"l +otl!tosl wer1 bierop at-

8esohroven: 

1944 2 maanden en ll dason à 10 ~ 'a jaars YBn P. 7.515,-- • '· 150,30 

1945 12 mllanden 
. 
10~ •a a jaare van P. 7 . 515,-- - • 751,50 

1946 12 lliiUlnden à 10 ~ •e ;tnara Yan P. 7.953,-- • • 795 .~0 

Totaal ? . 1.697,10 ---
walk bedrag onder Afschrijving Werktuigen en Gereedoohappen op de ~lana 

voorlcolllt.-

Letterl'l8ter1aal en Lood P. 7.953,- . 

OYergonomen werd per 20 Ootober 1944 aao: 

Lettor en w1 t Uulder 

50VO ~. lood 

'rota le ovarnalll8 

!evens werd in Ootober 1944 aangekocht Y8l'l de Amsterdwnlohe 

Lettergieterij aan letten~Rtariaal 

Transporteren 

P. 22.800,--

• 5.3131-

l". 28.ll3,-

• 2?.298·6~ 

P. 
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'i'r>·nsoort 

Afpe ohrtven wsrd ov~r het tij1vnk ?0 Ootober ~44 t ot en 

~ ot 1 Jnnut.r1 19<7 de j)Pr oers trllnoocje dotllm aunr onchto!te 

l o.,ot op de bn1uns oor 1 Jnnunri 19.q7 "erd opreno11on 

Instnllnt1okosten Drukkerij P. 2.800,--. 

• n .a:x;,-

>'· ?:1 . 611,65 

~ 1nstn1lnt1ekosten van de drukkori~ worden per 20 Ootober 1944 

overrenomen voor totaal P . 2. 800,-- . 

Het ataohr1jv1ngsperoentnge word door ons hi erop bepaald op 20 ~ per jaar, 

het geen voor het tijdvak 20 Ootober 1944 tot 1 Januari 1947 in t otaal be

dt1lDGt 44 f, van ll. 2.800,-- is 1'. 1.2,2,--, "elk bodraa onder de rekenins 

A!eohr1jv1ng Instnllatielcoston Drukker1 ~ in hot orodit van de balans voor-

kom:t.-

r.&ntoori~enturia P. 2 .oeo, --. 
OTergenomen werd per ~ Ootober 194< de lc&ntoor1nventar1s voor 

t otsol 1'. 2.oeo,--. Het jaarlijks atsohr1~v1ng•peroentnpo werd gesteld op 

10 f, van de aanschatt1ngs"aarde, of voor bet tijdvak ro Ootober 1944 tot 

1 Januari 1947 in totanl 22 ~van P . 2.080,-- ia P. 457,60,- Dit bedrag 1s 

onder de rekenins Atsohrijving X:antcortnventnr1s in het eredit van de oo-
lans Ol)genomen.-

Schulden !'. }3.652,22 • 

De aan ons overGelegde crediteuren- stnat sloot met een saldo ad P. 7.212,64 

Volgens de hiervoren vermelde speoi!icatio werden de2e oredi-

tauren to hoog opgenomen met .. 
Zodat op àe bulans VI>Or komt 1'. 551969 ,58 

De ovnrigo schulden, in totnol bedrasende F . 27 . 602,64 , wer4en 4oor 

ons bopntld ann de hand vnn de daaraan ten grondslag lig( ende bescheiden. 

Voor een epeoi!icatie van dit bl'ldrag verwi ;!zen wij U nanr de bierachter op

Feno~en bijlage I.-

Lening o/g Bepenak P . 213 .ooo,--. 

In overeonote::u:ting met het door deze Stichtin g ann ons o~e~enn 

aa Ho.-



~f~ch r1jv1nr Dubie~se J&biteuren F. 6} .~65,- - . 

Volgens de aan ons ov~rgelegde staat.-

~nnielenkapi tknl • · 5.0vJ,--. 

I n overeenstclii!Ûng ~~~et arti kel 4 vnn de aote van oprioh1:1n~t .-

J.E'SU I,TU'J,Iffi' 01HllG 1947. 

5adut in to toul op de di verse aotiva wer d Mtr,eaohre ven P .3~ .~84,14 

e n ten laste vnn de resultatenreken~nE werd gebracht wes ena afschrijving op 

dubi eure debiteur en in totaal P. 61.144,05, sluit de r esultatenrekening over 

het boek jaar 1947 met een voordelig saldo Md 7. 12.776,89. 

In totaal werd onn Dnlkfterlcen omgezot tot een bedrag ud 1 . 5J5. 706.50. Aan 

~ omcetbelo~ting werd daarvoor a fgedragen P. 17.208,52 of semiddeld ruim 

• 

J , n ~ van de omzet. waar het het!ingepercentase voor deze beleetins tot 1 

Juli 1947 2 ~ en na 1 JUli 1947 J ~ is geweeet, blijkt uit deze oijfera, dat 

de aangitten niet oorreet ~jn ingevu~d. Zeer waoreohijnlijk zijn bij de aan

~irten geen rekening gebouden met toegestane kortingen, reduotiea en uitsaan

de vru.ohtt-n.-

De koetprijs van de materialen en werken van derden hebben bedragen aan: 

Papier 1'.141.348,82 of in prooenten van 

Inl't • 5.845,95 ot in prooenten van 

WeTleen van derden • J7 .975,99 of in procenten van 

Materialen binderij • 1.051 168 of in procenten van 

Totaa l P.lB6. 222e44 of in proconten van 

~=-=-==-=== 

De wer ken van derden werden als volgt gespeci f iceerd: 

Cl iohé•a 

_St empels 

Styl)en 

'l.ntri jven 

Urukw~rk door derden 

·Zetlterk door derden 

Bi nd- en brochee rwerk 

Totnal 

de omret 26 ,J8 ~ 

de OIIHt 1 ,0 9 ~ 

de 01111et 7,09 ~ 

de omzet 0 120 ~ 

de OJ:Ket J4 , 76 ~ 

l'. 16.76?,62 

" 4?4 ,}1 

• 502,28 

" 1.757,91 

" 4.878 ,71 

" 1,75 

" 13.~81H 

P. 37 .975,~ 
~:z:t:IS't..:!:. 

Aan srbeidnlo~~~ wer~ i n totaal uitbetaal d P. 126.975 ,23 . I n dit bedrog i a --
~f'1.e beprepen he t s olar ia , do t :!oor den beherrnd ven'loot wm hot bedrijt 

wt•.rrt untt rokken . -
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t~ f 'J01ala Y.naten bedroeren over het varlopen boalcja•.r P. }} .392,95 , heteeen 

in prooenter. nn hat arbeidalooo be<lrU;-t 26,:51 ~. 

1>e ~rbe1d8lonen fterden nla volrt ~eapeoi t'1ceerd: 

I.oon machine - ratterij 

L'lOn hund - P.etteri j 

l.oon drulckeri j 

Loon binderij 

Loon exl)edttia 

Alce~~een Loon 

Loon OVOt"'AI'rk 

Veraohil1en uitkeringen Zi ektawet 

Verach111en uitko~ingen Oneavallenwa t 

Spac1fioetie Sociale Lasten: 

Varaveninya~3f!1r• 

lfenta&ase1a 

One-vallennt 

Ziektawet 

Z1~kantondeenbeslu1t 

Kin~erbijalaswet 

Penotoonfonds 

Al(eceon Sociaal Fondn 

Personeelkosten 

Verschillen Loonbelastins 

Totaal 
' 

Te hooe afgerekende Z1ekentondsoouponbl ndan door badr1 j t a

verani('ing 

Zodat op do reaultnt~nrekenin~ voorkomt 

Vrachten on Rijlonen P. 3·615,34. 

'· 16.1,7,25 

" ,1. 402,?3 

• 32.167,48 

• 12, 513 ,13 

• 8 . 175, 81 

• 25 . 965 , , 1 

" 178, 67 

• 189 ,08 

• 174.~~ 

'· 126.9~ , 29 

--=-------· 
1'. 4.42') , 92 

" 1.~76 , 72 

• 1.199,97 

• 4.569,41 

" ?.630 ,19 

• 7 .1oo,--

• 2.268,13 

" 6. ,78,17 

• 2.8~6, 20 

• 164124 

P. 33 . 59?,95 

• 2001--

)! . .,.,.,n,s5 
••a-:1aca...-e:a 

Op deze rekening werd roboekt Jo betl:lfllde vruchten en r1jlonen. In 

1.1n1er1ne werd hierop t;ebrocht de aun afno~~~era doorberekende vorvondltosten.-
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Trt.~sport 

Aes.:rtmt1o te on tPJr1 jtssoh.ude 

1navorzoker1n 

o1eatvorr.elccr1n 

'l'otan1 

Ondttrhoud on Ho2_!!rnt1o P. 15.110 ,01. 

Onderho~ I J.laohinee 

On ierhoud Inventaris drukkerij 

0 n1erhou11 Hollend WA torta~l 

On1erhoud Kantoorinventaris 

Onderhoud 5lentriaohe r.ele1dingen 

Xloine r~roednohoppen 

Slijpwerk en messen 

Totaal 

Bleotrn, Gna en later F. 5 .372 , 64. 

Cea en El.eotra 

Waterverbruik 

Diverse Bedr1~!akosten P • 16S37 t 64• 

Bewnktnssd1enst 

Aleemene kosten 

Kledenhuur 

Bankkosten 

Zegels en 1noosao 

Contributies on bijdragen .... r r ,I • e- • •• 1,_,\ .... 

Uoiokooten 

Mediaoho artikel en 

l:aoh1nehuur 

l.dvertent1ea personeel 

Kantoorbehoefeen 

Porti 

Transporteren 

1' . H60 ,4 5 

• 167. --

• 58 , 62 

• :>. 16o tlu 

Jo' . 3 . 2fo6,17 

=---a::::z::awa:s::r.::~" 

P. 10 .}71,7 

• 087 ,19 
11 105 ,06 

" 92 , 72 

• 2.693,62 

" 6?6, 7l 

" 3~3.01 

7 • 15 . 110,01 

............. -....:. .. 

.. 

P. 
.. 
" 

" 
" 

" 
" 
• 
• 
• 
.. 
• 
P. 

5 . 28},74 

88190 

344,--

224,26 

6?, 16 

16,93 

.e;,os 

1.619,32 

'.4:~2,65 

94 ,72 

703 , 80 

:586,~5 

404 ,9<4 

6;?.07 

7 . 024,8') 
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'i'rt.ns"Jort 

, • nl h·1ur 

r ... :.; ·nl'l~'n ~I' "!l )11f!P} 

Vn~l1 tc-ra t~Jr 

Te 1o fn~~·<oll ten 

r xcursies 

~Mi Ûlir 

l!•lUr bnlctie~ 

VerpRkkinge~atnr1an1 

Poets1hj)pcn 

}'llderatio Doek- nn Diepdruk 

ltijw1 c lltou ten 

Gemeente Re1nig1ne 

Kesvoraohillen 

Acoountnntslcooten 

Tiltaal 

A!sohrtjvlnft lllb1nuse Debiteuren 1-'. 61. .144 , 05 . 

Overr,eboekt ~ord op deze rekening wegens totale on1nbaarhe1d: 

A.~.J .V . Lnndelijke Leiding 

A."'.J.V . Afd V 

A.r.J . V. Atd. IX 

C . P.!I . district Amsterdac 

C. P.tf . Londelijl: Verkie21ni'Sburean 

r .P.~ . Afd . ~1ndhoven 

C,P,lf. Atd . Don Haag 

:( I n. u endrilteon .AIII8terdam 

~ I vun Ilcelon, Aoaterdam 

Pe F'SSUS, Amsterdam 

\rije Katheder, Aosterdam 

Totaal 

Op <111 c\ubiousc debitour'!ln word l'ier.ons vert:l0e.iel1jlce oninbaar

heid ~ereserveerd , volgens speci!icntie op bijlaöe III 

a]_, ~ l._.a;:: ""n I~ 

J' . '· II",B~ 
" I i t ~~ 

" 3:~v ,--

" ~7B,~5 

n l. 32 , ~~ 

• 58,5-.1 

" 15. , 05 

• 885,--

• 2 .216 ,20 

" }2-.1, 74 

• 1 .216,95 

u lA5 ,41 
.. H,50 

" 1. ,45 
.. 2.5001--

P. 1.6 .3:57 '64 

= ._ •.w:m :.:::.ue 

J' . l3 . }85, 11 

• 36,68 

• ,1,94 

• 6 . 968, 08 

• 20.}98,95 

• }8,97 

• 76,50 

• 2,27 

• 7 , 86 

• 18.,62,}6 

• 4. 00U a·· 

P. 6}.}26,~ 

• 61.18013} 

)o .124 .509,05 

Op de balans per 1 Januari 1947 ~s als atschrijv1n~ op~nocen • 63.365 1 - 

i'nil't ten laste vnn de reS'.lltatenrekening over het boekjan f: 

1~4/ wrr~ ~vorr,ebockt 
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•., ",..,..,n~ ll'(lt ,la~c urecl'"r1 jv1nl7, wrlko I"Ui o 11 , 41;. Vfll''l 1f' t•otrl,. oo,~t bl"

'irn. r·t, uci ten w1 1 t-o t nood::nkeli jlc IJ t~ att~nkr~>n " l•to 11'nkel1j •. e ecor.o-

~istlti"D , "c>lkc !1Mntit'el a1e t vol1oll"''e 'lt<>rk z i jn . Dit b!"Cof: t n~oJr,ecu::on

f f'n nroto t eUrlijlce verliev.en e~et ~>.1cto r.oede .-

Anrwtu•1cn J e t t• n·i Vkn r.,.t Clllchineoorlc r.odun1,; ill , dat bi nnen enkele jaren 

dit t•ctinr rehflol vornifouwi :-.al di enen to mrde n , !'lOeten wi j iJ drint,;P."lci adVi

sr.ren Uw bo'r1jfevoer1np i n MftP.r 1er o mat e> to r1ohten Ob finantiiel ge~ondere 

n!nea:ors .- 1.. r "_, (,J,' t "-~ ~ 
~(.~ 

U'aohr1 j v,_np Vnoh1nea ~. ?7 .565 ,}3. 

T11n ln~ te van dP. resultatenrekening 1947 wer d a t geaohrevon: 

20 ~ op hot oudr mnrhi nAvar k P. ?2 . 952,--

l\l % op :ie i n het boelrjoor 1947 rumf(ekoohte rMCh1nee ud 

P . 27 .981,}1 

Verkocht werd in het boekjaar 1947 van het oude maohineperk: 

1 Koeni~ en ~ucr- ~ru~,ers, waarvan de aanschot!1nvswuarde 

bodroe ,: 

A t'resohrove n wer d hi erop 44 ~ 

Boenaarde 

Do llpbrengat van doste maobi.ne bedroeS" ~ 
~ h-l~~.Jvf . 

Verl i es bij verkoop 

Totool 

A!schrijvinF Inventaris Drukkerij P. 1.396 ,70 . 

P. 

• 

'· • 

,.500,--

1.540 ,--

l.960,-

H4 ,80 

• 

• 1 . 815 , 20 

Afgeschreven werd 10 ~ van de aanachatf1n1~wanrd~ ad P. 13 . 967,-- • 

.A t sohrijvinF WerktuiHen en r~reedsohappen P. 795 ,,0. 

Ten l aste van de resultatenreken1D8 werd eebraoht 10 ~ van de aan

scha!!in~ewaorde od F. 7.953i·· 

A!oohrijv1ng Letteroatoriaal en Lood f . 9 . 125 , 4~ • 

.A!gesohrevcn werd 25 ~ van de boekwsnrde ad P. 36.501,96.-

A!schri jvin5 l nstn1lnt1ekosten F. 777 ,52. 

Gestelo op ro 1> van de overna~re- prtje ad '· '·""' ····-! .\ f80hr1 j vins i{an tOOrinventariS p • 3 ?3 I 8() , 

Ten l n11te van de re sul tatenrelcenin • werd a~Eteaohreven 10 " van de 
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Vn">r:J,.>co ttttn : onSale !.o11 ten l' . 1 .~2} , }3 . 

Voo rrsnhot iif'\(tflwet en K1n1erb~jslagwe t 194 ~II ? . 1.5'/5 .--

~ t•> M!ohot 1 11" tf' et "" 1:1nJerb1jalapet •19.(61 • ?. 7"18, ~ .; 

V'l?ra<:~hot i' ieltte'I'IOt en JCinderbi jsla1;wet 1946Il " ?. 208 ,94 

Vooreahot i. ieleteMt en Un4erb1jalar wrt 19471 .. 4.590,--

Voorschot i ieletawet en Kinderbijslas-et 194711 • 4.540 ,!)0 
P. 

Voorschot ~iekf'nfondsenbealu1t 1.94511 P. 600,--

Voornahot i 1elcentondaenbeellt1 t 19461 " 1.1oo,--

Vooroehot h1ekentondsenbeslu1t 194611 • 1.100,--

Vooraoho~ Z1ekl'ntondaenbeslu1t 19471 " 1 . 800,-- • • ti ekenfondscouponboekjes • 
:r. ----

Zieken§eld ~. '11,11. 

Te vorderen volt~n~ ftr~ekening ~edr~jtaveren1a1nsa 

..-1 Ziekengeld D. Pllenan P. 6,07 

~ I Ziekengeld D • Heaaeb UJ. S" · " g L IV . 0 . c .. J • ,1,04 

.--1 Ziekengeld B. Leura • 69 ,84 

,- \ Z~okent;eld G. hrl ee· • 2CM 116 

r . ,11,11 

---- -
lnterest P. g, ,o7. 

• Betreft int ttreat banki er over bet 4e kwartaul 1947. -

{! --l..VJ . Voo rroden P. 21.609 , 20 . 
1 

L ~ 

De voorraden werden door Uw opgenomen en gewaardeerd. De popi er

vo•,rrllnd fld Jl. 19.1}9, 20 werd uit voort15 saapoo1t1oeerd ttlln ona overgel egd. 

Telofon1soh werd ona opge~ven, dat de inktvoorraad bestond a1t% 

Annltno - inkt P. 240.--

J)ru1c - inkt • 1.420.--

Boelr - 1nlrt • 810~--

'l'Otlll l P. 2 . 470 , - -

U1 t clen HHrd der EBllk kunnen wij V ?OT deze op dl'! 'belana voorltoHn-

.-J • t.ouracen getln vernn'tWoorcU.ng a~oovaorden.-
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- .. ., •1l ••ttl' lnton 'l'!ij hie r '10 •Jo1re:'l ee'l voqel1jic!'n·t ovrrv1r.' in fll~olHf' 

cl j r••r:~ on j n oroocnte., van de oovct. 

J• :-et 

x 'l!'l t :>t' t ·'I} vorbrn1~ett> "tcrit<1en 

Dl"llt >- 1rt~t 

-:~rct'boluat1nK P. 

L<1onit~lltt>'1 " 
Rn,tr1j f:lic ou ten • 
A f'lohr1 jv1n dub1ouu de bi teured' 

Afeohrijvint bodri jtac1ddelen 

'l'otnle Loonton 

lietto- wtns t 

8/.LAHS PUl l JANUARI 1948. 

kasgeld~. 14.50~,79. 

• 

17. 208,52 

160 . 316 , :>4 

~.054, :>2 

6l.H4 ,0 5 

:5~ . Y64 114 

l'. 535 . 7 ·6 , 5 r.> 

.. 186 . 222 .44 

P. 34 9 .< '~4 ,06 

3 ,21 ~ 

2'J , ':#3 ,., 
10 , 84 ) 

11,41 r 

7 I 46 ~ 

" ~26.707 .17 

P. 1?.'176 , 6~ 

-.:a .......... 

In over~onste~ng me~ hot eoldo volsens bet kaeboek.-

10 ,-- '/. 

:5C ! 1b ! 
65 , ?4 ;. 

62 . 85 ~ 

2,39% _ ............ 

Cezien onze opdraobtda~ ftBB het ons niet ~ogelijk de kasgelden te contro

leren . -

Po3tchegue- en Girodienat 'F. 9 .614!52 . 

Con!orm het saldo- f,i.robUjet d.d. 6 Januort 1948.-

Gec~rnto Giro } . 5 . 80J , l7 . 

Volsenu de door ons gecontroleerde afrekening van die 1netell1n8 

n. J . 31 Decomber 1~47.-

~ontsohe Bunlc (Vri j e Rekening ) :?. 8.8~2,22 . 

In ovoreenstecming Qet het dagafeohrift ~ .~. 6 J&nuari 1948.-

. 
Tflontoohe Bank l Ce blokkeerde Rekening) P . 14 .97'1, 7}. 

Volcone daentrekoninH, r,edateord 15 Auguetue 1947.-

Debiteuren 'P. 51. 637 144 . 

In overeensto~inv mot de desbe tro!fende grootbookrokenin~ en de 

joor one uit de deb1teuren- adminietrnt1e opr,e~.ukte saldi-lijst, ~rvan U 

een spco1f1ont1e gelieve ean te trotton op bijlage 11.-

Dubieuze !>ebiteurcn P . 100 . :::!13 , 35 . 

In so~onwerkinr ~t crw 11reot1e ~otfesteld . Op bijlnKe 111 werd 



ncntn~o r. 1~2.7~1,51. 
A ~schnt!tnrn"BUr1~ per 1 Januari 1947 

1'1 11 1,.,,.,,, v n hel bO" qnt.r 19•47 l'lor':l verkoch t: 

1 r oe'11f, e·t lkluer •I rukpers BI) I x 1100 0111 , 

"''"rvun i e nnn!loha!f1nt.~toUnr1e be droer 

I esttoert a• nllohlsff1nf"8WWlrde vun het oude l!ltloh1nepark 

Àl.lflf'ekonht "'•rden 1r> 1947: 

~ Per,nunc~rrtors r . 
} S1~o1ex Loketten à l'. }:>8, ?5 " 
1 f'd\1 t.-.uoh l!eoht:lnohi.ne .. 
1 lleft.ruolc • 
l l>nr.lpere " 
1 Voroentraneport1afel • 
1 l.eroedea Snolpers Aut . .. 
4 Galei en " 
1 5 P. Y.. 1110tor .. 
Tota.a1 

'l'Otri.le aftnsohaff1n~1Ellrde per 1 Jenuart 1948 

Inn ntarte Dru~rtj P. 13 .967,--. 

~oat ongowi jE1.t;d op de balana voor •• 

•crKtui,~n en Gereedschappen P. 7. 953,--. 

Ook dU .aot1ef oM.ere-tna geen w131d81ne. -

Letto~Btcr1enl ~'I Lood Y. 27 ,:576 1 47 . 

l)e boekwnrrdc be'iroe,- per 1 Januari 1947 

Ann~okocht werd peuurende het book3uar 1947 

??4 ,--

9fl4 ,'15 

1.050 ,--

500,--

11,?0:1,56 

850,--

12. <112 , --

140 ,--

620. --

Ton leste vun de resultatenrekening 1947 werd hierop .utge

!\onrovcn 2~ ~ 

Boo~rde ?er 1 J6nuar1 19~8 

• 
P. 

1' , 

" 

" 
Jo' . 

27 o:1Óla31 

142.741,:51 

?:::ra::: 

27 . 611 , 65 

8 .890 ,31 

9.125 , 49 

27.376, 47 

J nstn1lut1e•kOH~en Drukker1j r. :5 .~7 , 62 . 

Aunschnfr1n s~rde per l Januari 1947 l'. ? .80,•,--

Jn dl' loop von ht-t boekjnar 19"7 "'ord üt.n lnotnl\utiekosten 

bl'tbl H 

~ ?liL. t oo dl! balllns voorkomt 
l.Ofl7 , 62 

'.&'7 • '· 2 

======-===-== 
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7.• "~"·,rinvcnU.rts '!'. ~.~8 109. 

J.~ nsc~.urrtngfllmt~ r l e 'Oir 1 Jnnurri 1947 } . ?.0&:>,-

,\il:'!l!•l!'oot t n•r.:! f;O !u_::en le 19(7: 

1 buro& U '· lf5,--

1 bu'"I'OU • 190,--

1 b·1roau • 160,10 

1 eat>r1j!Nloh1ne • ~75,--

l. ~·cldlciat • ,5,--
1 knobol " 91,35 

stoelen • 95,64 

2 kapetolrken • :>6.--

'!otallll " 1 .1~6109 

Aansoha!f1n~·IAI&r4e per 1 Januari 1948 l'. } . 238,09 

_. .......... 
5ohulden P. 72.841,44. 

DP eohul~on ~n crediteuren ad r. 20.,02,63 sijn oonto~ de des

betrP!!ende grootboekrekenins en de door ons opg ... akte aa141-l1jet uit de 

oredi tottreto- admniatrn t1e . Voor een apeoitioot1e van dl t bedrag verwijren 

wij U naar de hierachter op~no:Hn bijlage I'f .-

De ov•ri~ op de balans voorttoaende aohulden werdel:l. :toen- ona opgfiC:IIInkt Gan 

t!,. ha"-1 vnn de 1nnnwn ten ~ndalar ligeende bescheiden. Voor een apeoiti

cntl,. hiervan v<~trwijzen wij U neer b1j1a~e V.-

Lenin! o/§ Beoenak P . 21}.000,-- • 

In overoensteanng ~:~et het aon one door de Ponnin61!18oetor dezer 

stichting o~gegeven bedrog.-

l. foohr1jv1n~ dubiour:e debiteuren P. 61 .180,". 

Opge!Mnkt at~n de hand V!ln door U veret'rekto inl1oht1ncen. ;;en spe

oirioatio hie~1an gaat hierachter op bijlo6e III.-

A 1'so!n·1 jvinr Jo'.o ohinell I'. 7 6 . 244 ,5:5. 

A f~·o11chrevtn werd tot 1 Jamurr1 l9t;7 

\ crli:ocht nc rd in \947 1 Koeni r en llauor, wsnrop Ylllll nfgesohreve<T_'_--.1"'".:;.5..;.40c.J.., ----

1. r I' nel r~>vcn wrr-J o;~ het oude l:lllch1nepnrk • 22.952,--

:' ... tr• l" r .... ,1h!"1 j vinr 'lj) het oude r-.nchine-oorl-; ( trt ns-oortrrenl 1'. 73 . 446,4u 
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'l'rT ne mn·t 

A!t.~sohreven werd op 1• nieuwe ucnso~~f'1n ~n 

~? lt t 'lj) ilt' t.-. lRil!l \ .J ~ "kOQt 

At:~ct:r1jv1nr '"·Nlrker1j-1nventnrls P. 4.4G~ ,(4 . 

T~t 1 J~nut r1 1947 ~r1 Afresohrevon 

'!'~n lt••. t e vnn l.et boelcjt.nr 1947 "erd ar,.eaohreven 

Zo1r• t. op Iu bhlano voorli:OP\t 

Arsohrijvint 11erlttu1sen en Gereedsohns1pon F. ?,-4'.12,40, 

A fsohrijvins per 1 Januari 1947 

Ten ln»te vnn de reaultatenreltening over het boelcjatAr 1947 

l"O!"d I'Obrooht 

Toto1e atachrijvinr per 1 Junuuri 1948 

Ateohrijv~nr Inatn1lat1ekosten P. 2 . 009,5?. 

;r:~~lr1jv1nrsrcken1ne per 1 Jnnuori 19<7 

A~ac~rijving over het boelcjc~r 1947 

I r -t'''ri j v1n;nrekf'n1nr; por 1 Jo.nueri 1948 

/.f!Schrijving Knntoortnventaris l' . 781 , 40. 

At, cnohrevf'n Yte L'd op dit actie!' tot 1 Januori 1947 

"'"" luiSte van hot boekjnar 1947 werd gebracht 

i'f')Jt· t 011 de bLl.an!S per 1 Januari 19t.8 voorkomt 

.l.t.n-lelenlalpitot< l } • 5 . 0û0 ,--. 

Y.nc '; onro'tl jzit;d op tie ba lens voor .-

l' . 7'5 .<446,40 

P . :5 ,r 72 ,74 

-~-=-=··---·=-=-

p . l. &.17 , 10 

• 

}', 

• 
l' . 

i<' • 

} , 

795,30 

? . 4~2 ,40 

1.~?.--

777 ,52 

457,60 

:523,00 

781,40 

Voor het ov.-riee ver-vrt jzen wij U "lonr dr hierachter oprono"len a tul<-

:rr,., ~., tcknnen , 
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VM!.I •r m rr.u r.m 1 JJ.li~HI 19.(7. 
a:. ............................. . 

>ivr~e l'e jr1j!!lltos tnn : 

":11! alll•rhftla" , Amstcordnc n4vttrtent1e• 

t teletoondhnHt Antt~terdrua t•ln t onnlrOIS t f!n 
...; . A . ., t1. , Al'lll tordrtll Ui verften 

•nkkoftten 4e ~rtakl 1~46 

'l'otul 

r.leotro , a.a en liater: 

.. • '"n11T J 0 
bor 1~46 

llelirijt, Ele otra Oot ober en llovont-

Gea. Enerr,1e 
bor 1.946 

Bedrijf, Rleotro Ootober en 1Jove11-

Go11. Enersi e Bedri jf. r~eotrn Dovembor 1946 
Ge~:~ . l::nerste Bedrijf. F~eotra Deoeaber 1946 
Oem. Eners1e Bedrij f , Atrelten1~ 1946 
lutorlel d1ngbedr1jt, Afrekenins 1946 

Tot. al 

Ondertload en Repara t1o: 

Groen, A•,.rdal::l st-tvoraen 

Sociale Lostene 

... 
• 
" 
" 

l'. 

• • 
• 
" • 

Yn'Onn1Jisahe t t1Ds 4e lMI.rtaal 1946 P. 
81~80Ddu" ()n&e~l.entoDcl8 8 lle1 1945 - 1 Jan. •47 • 
OnP'ftl].len-t elotb1jdrage 1946 • 
Onpnl.ltmwet 2e halljaar 1946 • 
k vo'r'4.er1ns renwusela ~ 
A. S.P, 15e periode 1945 t/• }Je periode 1946 
A. s . r . oorrectie 1946 
Ziektewet 1945, Yo].gens a trekeni!lg 
~1!l4erb1ja~ 1.945, volsens afrekening 
Ueardcmdaeabealuit 1945, Yol s ena at'rekellilll! 
Ziektewet 1.946 , totaa.l. loon P. 89 . 666, 68 a 
57 ,,75 "' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

f:1ndeJ'b1~da.gwet 1946, t otaal l oon P . 89. 666, 68 
• ?2 ,95 ~ • 
Ziekeofondaen~aluit 1946, totaal loon 
' · 8~ .666, 68 8 40 ~ 
Pensioenfonds : Ootober 1946 

Jrovember 1946 
December 1946 

AaBuruntle en Belas tingen : 

Kol est verzekering navordering 

.Papi er: 

o. Spnnnder, ~oroerveer 
Gebr. Jeoobs , Ju:Jaterdam 

Totaa l 

Totaal 

o~zetbelnst1ng rroveober en Deoeober 19~ 6 

Lo'l!lbelbst1n~t 4e kwnrtruû 1946 

• 
• 
" • 

P. 
" 

81,72 
2}, , 82 

:5 , 10 
8 ,10 

5 , 71 

5:5 , '18 
'Ol,lfl 
:516,25 
115,24 
~21 60 

1.067 ,10 
224,,2 
127,09 
4«,75 
21,48 

4.584,42 
94 , 68 

924,60 
268,26 · 

l .on,04 

5.144 , 63 

2. 057,85 . 

5 . 586,68 
266, -
'96, 77 
275 , 80 

l IJUGf: J. 

P. '29 ,74 

r . 822,76 ---
565,-

P. 20 .557,47' 

195 , 95 
4 - -

--=ra:a~ 

P. 2.160 ,10 . ..,---~ 

P. 19!1 , 95 
~:a·a::uta 

~ .... ~~~!~ 
Jol . 1.669, 20 
;-::-:::=-=~ 



• 

• 

.i!J J'IJ.Gl: rl . 

: / T •] - .L!,Tw! 1)J,ï;ITi.:tJJ\j';!f i"~! 1 JAJtfJAJII l94fJ. 
IQI--'31--UW .......... ---... ••• ..,.... ...... .... 

'/.I Aot\1 .. 1 hL. 

l~e!:!èno !fedorl.llnJaoho nonrt vJor Zoovo~nden ~ y ~ 
A. 1.J.V. Uuot dbea tuur 

1>1atr1ot AJiaterdA• 

J. - . lf1CI'Uwendall 

Acaterdn~ohe lnr1nht1n~ vuor fundheelkunde 

X J J. Arondae 

'< / J.c. Arendae 

Apollo ln1'1:1 tuut 

Japonnentnbrielt Ilodel Behronde 

Gebr. C&tr: 

)( l Cblq 11.- BI i 

· ~ I .-
C..P. lf. Landelijn Leiding 

l.azldelljn Laiding (l:oot) 

Diaû'ict Acator~ 

.Atct. baatricht 

A.td. !iiealftlndalll 

. ltd. l:roa::lenie 

J.td. 'lon:~eneer 

At4. 17 

A!d. 21 

A.t4. Zamldam 

Landelijke Contr. O~innie 

lJoop:~seBindo C.11111ente 

R. van ll.Jin 

t;endraoht Ualllct bl.acht 

~.v .c . Aaater4aa 

Bedrijtagroep Bioaooop en Theater 

Bed.rtj!sgroep ~eto.al 

'J'ran!Jl)()rteren 

)" . 

• 
• 
• 
• 

" 
• 
" 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 

~· 
I( 1~ . !11 

' 661,46"' 

l.lH ,46 " 

467,49 , 

17,00 ... 

96,97 

5,51 

4,27 

20,95 

27,75 

'·25~,07 / 

27,24 

• 
1.402,5' "' 

1U,04 " 

:r'.94,,42 -

l4,9G ' 

7,09 "' 

110 ,69 -

94,,9 ,., 

6,,62 -

8,55 "" 

166,61 " 

~-

1,3,46 + t;tt,?l 
6,96 

5,20 

10,40 

119 , 60 "" 

19,73 ... 
/J 'J..I.J 

1.090 , 75 "'-----



• 

&!1r1jt'ol I"Of'O ~nt-r11!«:1 tU .c In l!~atrir 

!:'e1rijfor-oo;> \'"'U nr. on 'enot 

S tnlte1'"1'1 <'o 11t • 

• V . C . !le1lri jtap•oe~ llr>nJt"l t'D r .. l<l 

Po·Jr1jt'srrorp ne11nr on 'l'exttol 

n.4r1jfftrroep Ovorhe11 

Redr1jtarroep Hout en ~oubel 

Dedrtj t'llc;roep Sooioal en llyg1ëne 

9e4r1jtarroop !rensport 

Bedrijtenroep !ypogroten 

!e4r1jfagroep CrRf1aoho In1uatr1e 

Balp B1jaondere Noden 

Bedr1. .1 tasroop 'i'nbak 

Bedrljtar,roep Rotel 

Beclr1jfaçoep Spoor eu 'l'ral:l 

,11 f. J Jf . l. Pilaant .. 

I~ V ;; . ' .c. AQarlaohe 

B. ftD GUl 

}Cl Joh . !:!ovelinr; 

:f../ J ... Ypenbarr; 

~ - ( Intiel')e 1W!llltlcrin8 ~ ~~ 
• _x- ..- \ Ui ~cverij Kroonder 

~ J B . 11. l'.inwr 

. I ReelAtle-bureau Libertas 

~ ~ '!.'. clo Loor 

\ 1etaal!abrtelc "Kollanl!" 

Kops va 

. I 
~ I 

Reis- en Su pp. VereniGing "de ~etooor" 

i'eijer 

'.,( r vnn i!'J'Jiil 

-/ !!!on J~tmten Co::d té 

)( / ~eJerl.L.nd ~1 tslllnd Co:J1 té 

Trt<nsporteron 

~t. ~-
F. 1?. }" , t O ! • ~ .6.42,--

,J"J 

" • • c:lf' , 43 

A, l (, 67 

" 1 . 141 , ;11 

.. 61~ ,4.5 -

• 6,?,M 

• ,~ ,09 

" 56~,6') 

n ?90,9' 

" 127,06 

" 40 ,1' 

" 17,46 

" 4SI, ,U 

• 9}6,20 

• 147,- -

• 56,28 

• 785,29 
ji6J,{t • 105,50 .,Jr-67 

• 1.18),}3 
'/ I 

" 6,49 

• 16, 29 

• 6,75 

" 116, 59 

• 1. 674,59 

• <4 ,18 

• '46, 28 

• 6, 91 

• 18,--

• ,.ooo,--
• 11,19 

• 2:'$,66 

• ,,50 

• 17,47 

" '/67 ,22 
.. 

176.~ 

P. 27 . 771, 84 P. 5.&<2,--



- ~ -
!!!.!?.!.! • E:!ill· 

Transport r . ?.7 .711,04 )1. 5 . 64? ,--

•:o:lerlt•ndse Vrouwoobo..er11'18 • ,.1'17 , 52 

'oil rlnudoe Vro.nrenbewott1nt~ .lt4. Aa~~wrd•• • 51? ,87 

xl •>n.ak<(o r 1 j 11etvd4 • ," ,96 
.J.Cf(),J"; 

l'le t\erlmlll - u .~ .~ .k. • 12J,76 

i:ue1a1 "!'I Artiateu ~~t . • 1?,~ ... r- • 58,72 

Ons Vrije Iloderland • 1.eoo,--

-"\ Pal1uallen • 41, 89 

~I ft . Platvoe~ • 7,49 • Pad1o Werkend Ne4erland Afd. w •• ~ • 51 , 81 

ltn41o loerkond nederl.and Afd. Auterdut " 15, ,--

Republiek der La~n • 8H,62 

Radio lezt:eod Wederland .ltd. m.euwondaa • 7,64 

U1'tg. ~ u Co. • 271,00 

S ollede 'F:Dque~ Ca.dasie • 14,41 

l r.d. 'Jer • .aD 5ar1.Daaera • '24,60 

I RedaoUe S7Dttle•• • 16, ,,7 

I !el"ttee en Oltker • 69,63 

-t l C .J. 'leunen • 1.5,0 ,88 

. 1 U1ve1 • 7,,6 

·jl 'Jenoboor • 54<,15 

-- I de 'flor • 20 , 80 

• 'fOOlWlurtB • 7.691,81 

Vrij Spe.D je • 10, ,52 

de Waartleid • 11.546,24 

..- [ J . Y. .J. ll1tts1ng • 1,29 

Sooicb1nderij Wljnande • :69 ,01 

do Zlllcenwerol4 • 106.42 

1". 57.279 ,44 P • 5 . 642,--
..."..oozazz,.........".. 

• ~ - 642 .--

Baü:lns P. Sl.6,7,H 

-----~ 



tlJBI!llZE DUU'llJRElf • ---··-----• 

A.!.J.V. Lan4el1~ Llidin1 

R.v.o. ~n4el1~k• Le141ftB 

ll. OOrt•k ~ 

// llolA,)·.,_-,o1 i U• Oft4ftnn1ns \\ 

-/ llltreftrl~ CelvtDk \A 
i.. I ••"'• cle 1re4. J. t.oopuU \,.... 

Jeeterland In4oneati 

Jte4erl.U4acb Cornepozi4en111e BunNIIl 

/ I neuw Burl .... 

Perbl•P· :DM~onuti 

Pep•• 

Ba41o I~ .. d.U'lan4 \\ .~ ~':"' . . 
Trtle bV.4er 

'· • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

BIJUGF III. 

Saldo. !e rnerveren. 

1.n1,o1 r. 
62.406,44 • 

9,61 • 

46,81 • 

1~'5,8ti • 

622,66 • 

' . 1.191,34 

677,,8 • 

1.544,18 • 

1.,.,," • 
l2.~9,n • 
e.s,e,o5 • 

~' 
/ 

" 9,6\f: 
, 46,81 

, 155,88....., 



BJJTJ.C' •. IV . 

SAL I-LIJS! CRr.TJI'J'EIJR!:'I PF.U 1 JABtm U 1948. ··--------- a - ... ------••• ..... 

~- tred it. 

A~,-c:. IW'Idolablu<t, Al'lllter lar.. '· 210,74 
lllh:n:ll'lnl'l 'a I-.ph~roottu•n1e1, Auter4aa • 17,4~ 
Dron!\ f!n n lolaoniot·no.,..1n , A,. tor lM " 62,50 
Cunl'Uan l}.noopoun Trunsport De1rij!, ACS$terdtam • 23,85 
nobr. ,C'n tl', l.uterdM l . 66,86 
CU ohé tubrtok "Chellliern ti a• , A .. terdaa • 232, 78 
rn, L. Diltiter, A~:~ater1l\11 • 48u, 25 
"nr.\ lf . V., Venlo • 41 , 21 
lf . V. F.&vaha , Aas ter®• • 449,6ü 
vtu\ Geldar tonen N.V. Allllltardaa " 2.4~,23 
" ~·rnr1oua" , den Hu~ • 6,--
llat'X'Cl , A•terci&D " 11,15 

....-I 
Uollandaohe Kloet., fabriek , Rottoi'1Sall • 56,50 

·A . '1/~or ICorpu t, Bl\arn " 71,50 • Cl1ohefabr1ok •r.bor V1noit", Autordar~ " 15,9:5 
von Lennep, .t.matord!aa " 82,--
!A t'tet?io tori j • A ma tordACI" , AIMiterdaa • 986,83 

--I 
Linmij. Sloterdijk • 40,40 

• C:erard Loober, Alllllterclae • 290,18 
"Ka'bea•, Ar.ISterdaa • 1.441,70 
Ta. liea .. n, l.lllllterdaa " 32,60 
!fationale neetstof 1114 •• .laterdaa • 27 ,04 
Ned . Cl1ohét.br1elt, ADSterdaa • 35:5,04 
!'oord llederlandaohe Bedr. Ven. r.roni ngen .. 6.780,88 
Joa Rave, A-tordAoc • 121,89 
"~oaaue , .t.eawrdaa • 340,--
P. Prooat en Zn . 1.8aterdaa • 28,84 

.~ I - va.n Randtdjk, Dordrecht • :5}0 ,45 
• Reioblrt, ua:sterd.ul • 16,--

R .A. Rui W1", .l.aterdaa • 847,26 
H.J. vao der Rijn I .V., A•terdaa • 1.185,91 
DU1t Sohnabel, .Amatlar4aa • 794 ,99 
Y1ll1 Son•a I~ eD Verttabr1elten, Rilversoa • 573,51 
•c~e Waarheid•, AliSterdaa • 5,9,90 I· P. 1'erscboor, A.ma1:er4a!s• • 626,10 
11 . 'Y. vatter, .t.aawrdall • 26,52 

J· Jar c. Weivor. Zeiat • 42,10 
Pa . W1jnands, Aaaterdal! • 9':5 ,50 . I· cor .,.n Zi;!Yerden, U.terdall • 24,25 
Y&D Reelala Pilpier li.V . , Al:lllterdaa • 707,85 
ÁCOSterdaaobe 'lou.m&ndel, Al:asterdam " 46,64 • h. 1.r1>eae cl Zn. A.csterdall • 10 ,--
•De Pap1erwereld• , Amsterdam • 16,-· 

.!'. 140 , 67 "· 20 .44:5 , 30 -----··aa. 
" 140.67 

Belnns ]:I . 20.}02, 6:5 

--==--a.zz~.z:a.a 



• 

• 

Vi:H!1<1rtJl.Dl CD P"t.~ 1 JA m AIIl 1~46. ---·---=---·----·--···---
ort van :Jerden: 

Al-en , 1*-nclolebl.ad 
van Lonnop 

Cliché tabriek • JJedorl.and • 
Joe lfovo 
'Di rk Sohnobol 
.Toa Jow 
lf .A • Rui ttr' 

Onderhoud en Ropa.ratioa 

A•tordll• 1 l!lll tr13• 
Aasterdaa bind· on bro• 

ohoonoork 
Amater~ o1t oh1 ' • 
~terdaa olioh~'• 
.._torda• oliohi'o 
.._terdu atecapolo 
A•tardl.ul bind• on bra-

oboorwen 

7 . lo~r Amstordum o113pwork on 

l. 

• 
• 
• 
• • 
• 

l,O} 

1.470 , 86 
,1,6~ 
:58,81 

5:»2,82 
93 ,3:5 

)72,0> 

moaeon 1 . 20 ,76 

HJJ.ACI. V. 

W.T. IAttors1otor13"A'4am"A•terdaa Ond. ~ohinoa • 49,19 
Rasra Álll811ol'4a• Ond. kaotû.Doa • 56,40 -
Fa. c. Sober~on A ZD. .._tordall ODcl. hohinoa • 224,02 
Pa. o. Soberjon A ID. A•ter4DII Ond. Eleon-tacro 

1e141ngan _• __ __:27::..:..z•:.;:-';.;:.O 

totaal. 

P.u 1.11 vee t1D f'!!;oa'teD t 

Pa. c. Soberjon 

a.., Bl.flltra en .. t.r-1 

CoD. Elflltr1o1tei.ta'bo4r1j'f te ... tarda&oa 
Ootober oo lov~r 1947 
Deceaber 1947 (setscbat) 
Vovo.ber 1.947 
Deoeabor 1947 
:rovoaber 194 7 
.Taaraf'rûtiDillS 1947 

~ivorae Bedri j fekoatena 

J . W. Penn1n&, Amster4aa nodenhUur 
Tole!oonlcoaton !fovember on Deoomber 1947 

Xoveaber en Doo~ber 1947 
Xovember en Deoomber 1947 
Jovember en Deoomber 1947 

"Oe Waarheid" A4vortont1ea 
, Aocountllntaltantoor c. Veenis 

Papier: 

'!. v. Pnp1or&roottwnde1 Gebr. Cats Amsterdam 
"Pelf.osus• Amnterdw:l 

Totaal 

P. 
• • 
• • • 

P. 
• • 
• 
• 
M .. 

9,72 
9 , 09 

81,54 
20 ,40 
1? ,18 
57 , 97 

2.~00~--

P. . 66,66 
" 40 80 ---~-

P. 377.79 -
P. 1:5,50 
_ _" ___ _ 

l'. 1-155,,6 
-· aw-=z 

P. 2.690 , 90 
CQI:unJ"-=z-e:nx 

' · 107 , 66 
a:wn....,.........~ 



• 

• 

!..:!!! I 
• i'Drb1unea• 
IAkfabr1elc 
vn!'l Son 

Vrunht on Rijlonent 

• de 'tMrhet ct• 
!"11. toentln 
~ .o.c. Cito 

AQI!tenlua 
Looa:tuinen 
IIU•enu• 

J.uterdllm 
,._ terditlil 
ADater&la 

~taal 

Loonbolaetins 4• lc"ner1:aal. 1947 

Sooial.e Laatent 

leroventncaheftins 4e kwartaal 1947 
l . S. P. 6e ~/• l}e portode 1.947 
Raad YIIJI Artleich 

B13sonder OaaeY&Uen~oD4a nahef!i.Dg 8/5 1945 
"'~ l/1. l.9t 7 
On«e-.t1enwet alotb13draee 1.946 
OJ18nalleawet 1.9t7 

lieltte-t, totaal loon 1946 r. 89 .666, 68 à 
57.,75 ~ • 
~1D4erb13alas-t totaal loon 1946 7. $.666,68 a 
22, 95 ~ 
Z1eltexdoncleen\*11dt totaal l!xr 1.946 

} . 
• 
" 

P. 
• 
• 

P. • 

• 
• • 
• 
• 
• r. 89. 666, 68 a 40 ~ 

Zie~. totaal locm 1947 r. 126.559,78 i. 451J9 ~· 
~ert>13•~ totaal loon 1947 r. 126.55~ .7 
• 56,1 ~ • 
Zi ekentoncleenbfoluit totacl loon 1947 
r . 126.559,78 a 40 ~o • 
Pensioenfonds JOvecbor en Dececber 1947 • 
Ziektewet 1945 • 
Un4erb1jalapet 1945 • 
Z1eltontondaenbealu1t 1945 • 

'l'otacl 

rn ,Tr.t.c ~ • 

'· -----------

P, 107 ,50 ____ ....... aD 

' · } . 850 ,72 ---
1' . ? . 616, 04 
----=--~--

1.516, 7} 
} . 952,16 

224 , 32 
127,09 

1 . 200,17 

5.144,6) 

2 . 057, 85 

}.~.68 
5. 809,09 

7 . 100,--

5 . 062,,9 
870,4' 
924 , 60 
268,26 

1.o-n 1o4 

P. 36.917,44 
•xa 

_ ...... 



• 

• 

...................................................................... -
IC11115eld 

Poetoht(ll.le- en Oi r<lclienet 

twent3ote SMnk (Vrijt kekening) 

twe~taohe nk (~eblokkeerde Rekening) 

U.bitOI.Il'tn 

Loonbelaetina le en 2e kwartaal 1946 

looraohotten Sociale Lasten 

&ielteniSeU 

\)ldetbelust1ng 

Voornaad PWtpier 

Voorrand Inltt 

t.:a ohines 

I1von~r1a ~~~~erij 

•er.c blitoen en "4reedsch.appen 

Lettercatertaal on lood 

Installatie- kosten Dru~kerij 

Inventaris lantoor 

V erlies 

.......... __ 

), 

" 
• 
" 

• 
" 
,. 
• 

1'. 

• 

:1 ."8, 66 

4,,85 

21.41!1,,4 

1:1 . 2'JJ ,C. l 
} . 

1.711,64 

7.141,--

458,78 

1.}21,62 " 

12.200,--

225,-- • 

P. 118,260,

" 1:5.967,--
.. 
• 
" 
• 

7.95,,--

27.611,65 

2.eoo,--
2.oao ,-- • 

• 

50 . 096 , 

12.425 ,--

P. :57,.511,06 

JAiiUARI 1947 • 

~··----·----·····--·--···· ...................................... » ......... .. 

Ter3ohu1t1~d uont 

Cr,.,tt tout•••n 

H ""r"" '~edrij f'llltoa ten 

t leotn,, Gea en Water 

Cnderhoud en Reparatie 

~ooinlo teaten 

A3u..ar~ntiea on llel~at1nfon 

~pier 

·uetbl!ltlating 

!.Oonbeàatins 

l~nine o/g Bepenak 

Afschr1jV1n& Dubieus• Debi teuren 

Afschrijving Koohinea 

Atsehrljviog Inventa...'"ia Drukkeri j 

taahrijVin;. 1ierk'tu1f11D en oereedschappen 

tsc~jvint; Inatnllat1eltoaten Dl'Wtlteri~ 

tschrijvina Inventaris Kantoor 

Aandelenkapitaal 

1' . 

" 
" 
• 
11 

" 
11 

• 
11 

5.:169 , 5B 

,29, 74 

822,76 

565,·-

20.,57 ,47 

2.160,10 

1~9,95 

1.578,42 

1.669,2\>. 

'· 
• 

7. 6}.}6S,- -

• 
• 
• 
• 
• 

52.0,4,40 

}.072,74 

1.697,10 

1 . 2:52,--

457, 60 • 

• 

21}.000,--

1?1.858,84 

5,0JO,--



• 

I nkt 

~aterialen binderij 

Arbe14 .. lonen 

Sociale Z.aten 

Totale loonkosten 

Vrachten en Rijlonen 

Indireote tabrioar.ekosten 

V erltoopkoaten 

UQ1sveat1nsakosten 

Asaurantlea en Belaatlngeo 

Dnlerhoud en Re;erattea 

Fleotrn, ~as en water 

ni verse Bedrijfskosten 

A !sehrij•Tinr, dubiouso de bi tilluren 

Afschri jVing 1Ach1ncs 

Afachr1jV1ag Inventaris drûkker1j 

A!seh~1jVin, lerktu1~en en Oereedschappen 

Afachrljv1oa te"er-.ateriaal en Lood 

Atachrijvins Inatallat1ekosten drukkerij 

AtaehrijVine Inventarta Xantoor 

Totale nfachri~v1n! 

w i n a t 

-· 

'· • 
" 
" 

'· 
" 

T. 

" 
• 
• 
" 
• 
• 
• 

P, 

• 

" 
" 
" 
11 

141.,48,02 

!),t'45,95 " 17.208,52 

,7.97~,99 )', ~18 .497 , 98 

1,0!)1,60 

'· 186,?22,44 Interest banlt .. 

126.9~ ,29 

~~-~9?. 1 9~ 

" 160. ,16,2' 

:5 . 615 ,,4 

990,,7 

874,90 

12.!l72,19 

,,?46,17 

15.110,01 

5.}72,64 

16."7 , 64 • 58 . 11.9,26 

• 

27.565 ,,, 

1.,96,70 

795 ,,0 

9.125 ,49 

777,52 

~2~ 1eo 
.. 

" 12.776,8'3 



BAIJ. :l;; 19-l6 o 

...... , .......................... ........................... ---··--·-·-----· 
h3ce1d '· 14.509,79 ~er.~ohu1d1sd aanr 

Porrtoheo ·:•• en C1rod1enat " 9 . 614,52 Cred1 to.lren '· 20.,02, 63 

co~oente r.1ro • 5oBC>J ,17 1verao De~rijtlkoaten • 2 . 1;90 ' 9"J 

t'MI"'tache t.nlt :4.Y • tV rije Reltenins I " 8 o892 , 22 I:J.eotre, oaa en Water • 1o155 ,)6 

îln1erhoud en RelMlrat1e .. 'H'f ,79 f11e.1t80he llnnk t o V o ( 1ebloltlcoerd"' Raken1nt• l .. 
u .~rr.~ 

l'. 5, . 79,, :ioa1ale teaten • 38.917,44 

1Jeb1tl'u~n l'o 51,6" ,44 !Iu 1eveatt n151koaten • 1,,50 

l'aoier " 107,66 " j.(l) , 91) ·'' • D.lbieu~e neb1teuren 

tnltt • 171,1:5 Vo~ruchottan Sno1n1e LIUitlln " 19.923,,0 

te vorderen ~iekongo14 " n 1,11 Ocretbe :Uustills " , . 850 ,'12 

toonbel o.attne " 2o6l6,04 re v~r4eren Interest " !2 107 • 172.808,35 Werk van Derden • 2.5,0 , 77 

P, 1:1 .139 ,20 l~chton en Bijlonen 107,50 V.>:.>= .:1111.1 Pn;>1er 
1. 72.841,44 

Voorrun.! l~ict .. 2 . 470 .--
• 21.609, 21) J.enins o/s Bepenak • 21, . ooo , - -

~ Xaohi'les 7 . 142.741,31 Atsohr1jV1Q& dubiouso debiteuren P . 61.180,:53 
1 nTentat'is ~erij • 13.967,-- J.L3ohr1j71as kaohines " 76o244,53 
Werlctu1t_on en Get'eedeohappea • 7.953,-- !Lsohr12Y1Ds Inventaris lll:ukkert~ " 4.469,44 
Lo tterl!'a tertaal en Lood • 27.,76,47 U'soh:'1~1q Welicttdpn en Gereedoohappen " 2.49?,40 
Inetollatiekosten drukkeri~ " ,.887.62 .Uaohr1jv1ng Inatalla tiekoaten Drukkeri~ " 2.009,52 
Inveo~ris ~nntoor .. 

~o~8.09 Atllohri~YiD! Inventaris Kantoor " 781140 • 1~~ .11)3 , 4:) 
" 147.177,62 '-.. 

aandelenkapitanl • s.ooo,--
f t...J .. .-..L_ t ..... ~ 

11 ol81'/ 
~ ~~~r-1947 J'. 1:i! o T7 ~ !19 

I ~.9 . ,?:1'" Verlies J.OJill 
" 'o420,4'8 ' ,. 

9.,56,41 

P. 447o375,47 .,, 447,"5 , 47 

----- ~--·-----·----- ---:a:::~t•nna:a:a-----



• 

J'erelreninc van de aanrtt• Yannoo~IIOhapebelaa

~rlf 1946 'IIIJl Rtietwann a Oo, O,l, te Autel'd&ll, 

llnn4a~t 169-1751 Baharend leaaoot lioo vun 

<lu Dl'ift, Eondnob•vaat 5, Au•:rd&ll-1. --··--··-·-··-----· ·····---··---.. ·---
1~1ver verQo6aD oer 1 Januari 1946 - '· 47.414,41 

Kapttaalawr~aflen, reap, toJ"Q8botal1~ ft -,-- 1'. -.--
Pri~a«a~ift& YGn raohten door ored1t~D " -.-- 11 

luiv.r varaogen per 1 Januari 1947 • 1.~!2.~2 

to•l•n -'· 41.414,41 '· 1.519,52 

01 '\.SollnE;en • 'l~ty&,'? 

lrijgeetal<le winatbeatanddelen • -,-- .. -.--
A!~bare w1netbeetaad4e1ea art. 10 en 11 • -.--
Onverraken4 Yerl1ee ftD het voorlaat.• ~· ~-
~n4 verl1eo ftD het vorige ~ .. ~ 
Herleide overr;aapnaer.e • 

'· ~-- '· ·- 1.579,52 

5.000,--

luiver bedrijfevermogen volgens balaDa 

Bijtallins 

Attrelck1nr. 

Belastbaar vermogen 

• 
1'. ,.420,48 

- -
'· 1.579,52 
• 
"· 1.579,52 

" 
'· 1.579,52 .... ....., .... 



• 

• 

R~~k~n1nr van de onn 1tte On4erne~1n,.be1ae

t1nt 1947 vun Jto10iftllln 4: CO , C, V. , f\OVI8ti64 

te Aa5tPrdaa , ~lundatraat 169· 1~1 Boherond 

Vennoot H. van jor Dri!~, Ben4raohtatraat 5, 

A liS 'tO rd:u:a- Z • -

·-----·----..-.·------~~---,·-------,.·--

P. 48.99:5 , 9:5 W1nat volr~na reaultntenroken1n8 1946 

At: \ erl1ee boek Jtlnr 1!1144 

~or11ea boekjG8r 1945 • 
5. 000,--

47.414, 41 • 
,52. 414 ,41 

~offtt1eve be4r1 jfaopbron~t 

Aandelenkn,itnul per 1 Januari 1947 

Yerl1ee- seldo volgons balaas 

So~ij!evermo~on 

Op«Pno•en cel den 

Bedr1jfe~p1taal 

--. ......... 
P. 5.000,

• 5.420,48 

P. 1. 579 , 52 

• 2~ .000,--

1'.214. 579,52 

-



R.ESULTATl:NREK'EliUG QlER HET JlOr.KJAAR 1946 • 

._ .... ..._. .. ......_.•••••----••••••••••----•--•----••••••--•••--•aaa•--•~----·•••• .......................... ................ : •.aa. ............ ___. 

Papier '· 81.086,45 nrultwerken 1!. 4,4.,87,28 
Inkt " 2.126,92 
Werlc vun derden " 40.,49,54 Inter .. t 219,20 

'· 1~.562,91 

• 
tonen ~aoh1neaetter1j P. 12.402,28 
Lonen DNkker1 j " ~.689,57 
Lonen RAndaetterij " 2,.940,,6 
Lonen Boekbinderij " 8.570,71 
Lonen Expeditie " ~.709 ,19 
Lonon Alt;omoon 12.895,79 
A1t>emeen :;ooiaal ~·onds 4.072,17 
Ongova1lD nwraekering " 1.071,97 
liekt.wraekerins " '.on ,94 
Kinderbijalaawet " 1.465' 62 
Veroventnsshetting " 5.061,7:5 
Z1ekentondsenbeslu1t " 2.104,9' 
Renteaegels " 1.0:55,24 
Pensioentonde tl 1.665,57 

" 109.578,97 ~ ,, ' 
14.171,14 1 oaaaetbelaating " 

E1ecU'a, Ges en 'later p, 4.812,22 
Reparatie en Onderhoud " 10.069,14 
!tosten Oeboll" " 7. 786,72 
Divaree Indirao ~ tabr1oagekoaten " 8 .519,56 
Onkosten Boekbin~erij " 582,99 
Onkosten ZetteriJ " 959,55 
Onkosten DrukkeriJ " 552,04 
Onkosten Bxpedi tie " 7:55' ll 
A~e11ene Onkosten " 16.12,,,4 ' Vorkooplcosten " 191,41 I • 50.312,08 

Afschrijving dubiouso debiteuren ~~~--

• 
Á!sohri jvtng ~ohinea 1". 2,. 652,--
A!sohr1jv1ng ~erktuigen en Gereedschappen " 795,,0 '-A!sohr1jY1ng Inventaris drukkerij " 1.,96, 70 
A!aohr1jv1ng 1ettermateriaal en Lood " 15.510 ,45 
Afschrijving Insta11nttekosten drukkerij " 560,--
Atsohr1jv1ng Kantoorinventaris " 206,--

" 42.122,45 

W i n a t " 46.99:5 ,9' 

F. · 4:54.606,46 Jil. 4,4.606, 48 

-------- --••u--~==•=•:=• -===~ =---=--- • 

., I~ 
~ ... 

. ' 
.... . " 



• 

• 

' 

BA!.J, ,.S PER l JH'JARI 1947 • 

............ ......... xww ..... •••••--••••••• .. ••••••---••----•••--..n--~-.~-.nm ................................... ............ a~••---•••·----·~ 

Kasgeld 
PoatoheQue- en Girodienst 

l fwont3ohe bOnk (Vrije kekening) 
twentscha Bank (Geblokkeerde Rekening) 

Deb1tou.n 
Loonbelas tin& 
Voorschotton Soo1n1e Loeten 
& ieltengeld 
Ollaetbe1aat1ng 

Voorraad Papier 
Voorraad Inltt 

llaohioea 
InYentaris drukkerij 
•~rk1uigaD en gereedachappen 
Le~tertaal en lood 
Installatie- kosten drukkerij 
lnYentaris kantoor 

'terUea-seldo A~ p~ 
Unst boekjaar 1946 

)', 

" 
" 
" 

!:1."8,66 
4,,85 

21.415,34 
19.299 ,01 

Crtd1 tauren 
Dlftrstt Be.1.r 1jtaltoeten 
~ leetra, Gaa en Wn ter 
O!lderhoud en reJ)Ilra tie 

P, 50.096,86
1 

Soo1a1e lasten 
.U!Iurnntiea en Belastingen 

11.124.264,03 ~ t ~ l "' Papier 
" 1.711,64 Ouetbelaat1ng 
" 7.141, -- Loonbelastin8 
" 450 ,78 
" 1.,21,62 

P. 12.200,-
" 225 ,--

1.118.260,-
• 13.967,-
" 7.955,-
" 27.611,65 
" 2.800,--
" 2.060,--

P. 52.414,41 
• 48.995,9'5 

" 134.897,07 LeDing o/g Bepenak 

12.425, - -

• 172.671,65 

Afaohr13v1ng dubieuae debiteuren 
Afschrijving maohinea 
Haohrtjv1Dg inventaris drukkerij 
Uaohri;tv1ll8 nerktuigen en gereedschappen 
Usohrijnng 1nstnllat1ekoaten d.r,WI:Icer1j 
Afschrijving 1nventllr1a kantoor 

landelenltop1~ aa l 

-----------
• 3.420,48 1 --------

:P. '573 .5ll ,06t l 
awaa::a:=m "'=='""-===== 

P, .. 
" 
" 
" 
" • 
" ft 

5.969 , 58 
:529 , 74 
822,76 
565.--

20 .357,47 
2,160,10 

199,95 
1.578,42 
1 . 669,20 

!~o 
" 3.072,74 
" 1. 697 ,10 
" 1.2:52,--
" 457,60 

P. 33.652,22 

" 21:5 .ooo,--

• 121.858,84 

11 5.000,--



• 

• 

Herekenint van ne aun~itte Vennootaohapebeluatin< 

1945 van Keier.ann a Co . c,v, te Aaater~al Behe· 

rend Ven~oot ~ . vun der Drif,, ~endraohtr~at ~. 

b l'l ter<lall-ll, 
~ww••wa•~--=v.oa .............................. .. 

l uiver bedrijtav~o~en per 20 Oo t ·ber 1944 

Kapitaals t ortingen ttoruabetalingen) 

k r1 ;lcreviD411 vnn rechten door crediteuren 

Zuiver bedrijfevermogen per '1 Deo. 1945 

DitdeUntren 

\" rijs eato1do winstboatanddelon 

Aftrekbare w1natbeatanddo1en art. 10 on 11 

Onverrekond •~rliea van hot vorige jaar 

Herleide over8Qngereaerve 

Pelastbaar bodrag (nosatief) 

Zuiver be lrij! svoroos en per 31 Deoomber 1945 

OnJerwaurdering Onroerend Good 

Ondornaa r derine E!tooten 

Totaal 

Ho, niet <~i t r ekeerd·J bedragen volgene art . 1:5 

Bel tls U. nrcn over vor e treken tijdva kkon 

p , -.--
" -,--
" -.-· 
P, -.--
.. -.--
" -.--
" ~--

P. 5.000,----

•• oel ne:nint;en in beleggingen door beleyrins aawu tsohappijen 

Kapitsnl ;,ohprrnd vennoot 

Totale a r trok 

belast baar vermogen ( nega tie!) 

? . -,--

• • 47.414 141 

P.•47.414,41 

" 'l ,.,~--

" -.--

" y 
P.-47. 414,41 

" -,--
• 

P.-47 . 414 , 41 

} -,--
n -.--
" - ,--
" 

nihil 



• 

1;rr•kcn1nv vun Jo ow• 1 ttl' '"'n~f'rnl' 1nr nb .. laat1ns 1946 

lun lutrnut lb:J- lTI ; lleht~renJ Vennoot lfivo van der 

DrHt, 'l'nln•oh't!ltrant 5 te Aruster c1aat-l: . 
•••••---·--~-----•••a--•••••---••••--~••--••--• 

l&n\elenknp1tanl per 1 Januari 1946 

· 'Yer l1es- sn1Jo volt·ena balans 

Polri j!avormosen (neL~tio!) 

o,~eno~en ~eldea 

~ . 47 . <414 , 41 

.. 5. 000,--

P. $2 .414,41 
r 

~ ....... ~~ 
)' . 

• 
5.000,--

52.414,41 

P. 47.414 ,41 

• 25l.OOO,-

P.2~.585,59 -



• 

• 

RESULV.'l'EIREKE!fi!IJ OVEH Hh"r BOEKJ.u.R 2C OCTOBER 1944 TOT Jo:lf ~ ET !51 DJo:CO!BFJ! 1!145 • 

... aa .............................................................................................. ••••••••••••--••••• ....................... ~. 

Papier 
Inkt 
werk van derden 

Lonen ~aohint Zetterij 
tonen Uruklter1j 
Lonen ~andaetterij 
Lonen Boetbinderij 
Lonen Alsemeen 
Lonen MUlder 
Algemeen Sociaal Panda 
Onsevnllenveraekerins 
l1ekteverae-.er1ns 
Ki nderbijaln!Veraekerins 
Vereveniftb8hetfift5 
&1ekentondaveraeker1ag 
Renteaegels 

Electra , Gas en Water 
Reparatie en Onde:·houd 
Kosten Gebouw 
Diver se Indirecte fabricagekosten 
Alsemene kosten 
Vertooptosten 

Afschrijving dubieuze debiteuren 

A!aohrijvin& Xacbines 
A!achr1 jv1ng ~erk~1gen en Gereedschappen 
A!echr1jv1ng Inventaris drukkerij 
Afaohr1jv1Dg Lettermater iaal en Lood 
Afschri jving Installatiekosten drukkerij 
Afsohr1jv1ng Kantoorinventaris 

P. .. 
" 

'· " .. .. 
" 
" 
" 
" 
" " 
" " " 

P, 
" 
" 
" • 
" 

P. 
" • 
" 
" 
" 

4,.550,62 Drulnrerlt 

'· 1,2.724,56 1.8",82 
10 . 711,82 V t r 1 i • • • '· 56.100 , 26 47.414,41 

2."9,77 
8 ,16~,,4 
7 .726,,8 
1.956,,, 
7.945,64 . . 2.040,44 
1."9,15 

616,75 
1.256,,9 

417,70 
1.809,46 

828,17 
199 , 20 

" :57 .~6,92 

" 4.571, 08 

525,14 
5.909,81 
4.925,57 
1.848,24 
5.959,5' 

7,50 
" 19.175,79 

"~-
28.582,40 

901,80 
1. 676,04 

1,.87:5 , 08 
672,--
249,60 

" 45.754 , 92 

P. 180,1:58,97 P. 180.1:58,97 
•z--·•aaaa ....... .- ===- --- ~-=-------



• 
Ia a 
Bank (Vfije Rell:en1Ds ) 
Donk (Gebl okkeerde Rekening) 

Debitollnn 
l1ekentondsoo~pona 

Voornac! Papier 
Voorraad Inkt 

Ka obines 
Werktutgen ea Gersedeohappen 
Inventan:a <Uultll:er13 
Le~termateriaal en Lood 
Inatallatiekoaten <Uuklcer13 
Iantoor1r.~~ntaria 

Verlies A<lP? 
Verlies 1945 -------

BALA!'S PER 

P. 2.558,56 
" 6.459,19 
" 24.598,71 

P. LoonbelaaUq 
11ekentondeenbeal~it 

P. 54.727,01 
" 250,--

'· 1.865,--
" 400,--

P.1lB.260,·
" 7.515,--
11 1,5 .967 ,-
• 58.111,65 
" 2.800,--
• 2.080,--

" 

" 

'· " 
5.000,--

47.414,41 .. 

54.977,01 

2.265,--

liell:tewt 
Oftgnallenw.t 
'11Dderbi3alaswet 
Tenwn1Dsehef1'1Ds 
PeMioenf'onde 

LJ_, 
LelliD& o/g f'lt /J..-
t.enias o/s (papier Bepeuk) 
Obl1pUe1eniq ht.P---( 

• IA18obr13Yint. dubieus• debiteuren 
A.t.eohrt3rtas -ohiaea 

" 182 • ." 5 , 65 lhcbri3rtns t~erk11114!:ea en aer .. daohappea 
u.obrt~ 1nna1arta cb:ukkerij 

52.414,41 

Uaobri~ 1D:sta1laUetoeten cb:uklcerij 
&.hobrij'l'iq D.ntoortnventarte 

l • n d e 1 e n k a p 1 t a a 1 

P. 525.786,55 

-
'· 10.'739,1.4 • 968,28 • 4.581,59 • 1.264,05 
" 845,82 
" 468,97 
" 44:5,:56 
" 122, ." • 865,15 
" 507,60 

r. 20.404,69 

P.25o.ooo,--
• 20. 000,--
" 1.ooo,--

" 251.000,--

P. 17.500,--• 28.:582,40 • 901,80 • 1.676,04 • 672,--• 249,60 
• 
• 

•• 325.786,5:5 



• 

• 

Ao.n don Hoor Int~rootct: dor Be1n3tint;en 
Burcc.·1 !1Mn1oze Ven. oo':eohe.ppen 
Spui o t r:w. t :no fl•mgehuis 
Al.lSTr'3D.\I - C , 

1\llodelo Hoor, 

Betreft Uw schrijven d , d , ll .\uc;uttu:~ 1948 a.o.n Reierme.nn & Co. C,V, 
te .\Qstordo.m, ElAndstraat 169-17} . 

VXcng l: 
Srooifio~tio van dubieuze debiteuren. 

Antwoord l: 
Por l Januari 1946: 

Alscneen l'ederlr.nds Je~dverbond 
~enhoids V~~oentrale L.L. 
Vereni6ing liieuw s-~iname 
"~egacus" Uitgeve=ij 
"de 7rije Katheder" 

Totaal 

Per 1 Janus.ri 1947 : 

A. li .J .V. Land . Leiding 
C . ? . l~ . !And. VeTkiezingebureau 
C . P .U. Documentatie-bureau 
C .? .;! • ;7etft:l::zhe.ppelijk bureau 
C.P.n . ~nde1ijke Leiding 
:.:arx Instituut t/ liederland3e Bond van Liilitairen 

. öfereniging I!ieu\7 Suriname / 
"Iegasus" Uitt;everij ./ 

"}e vrije Katheder" ( l~tttl ~L 
l~r-~~ ,l'fu .. ;ry< 

I J(.L{•t{" o,'llif''? • 
lL.t'"' ._ r 

I er 1 Januari 1948: 

Saldo. 
F. 4 . 663,63 

" 21.711,94 
11 1.076,17 

" 1.546,45 

" 2,012,90 

F. }1.011, 09 

D'2=c:::::===== 

F. 1}.385,11 

" . 20 . 398' 95 
11 57,47 

24,10 

" 12 . 645 ,.48 

" 73 ,02 

" 802,27 
1 . 444 ,14 

" 18.382,36 
11 3.888,31 

F. 71.101,21 

:r=a===-=•====o 

zie bijlat;e III van ons rapport over het boel:j~r 1947. 

'lraa.r 2. 
S_ecificati~ .an schuldeisers per 31 December 1945 . 

Afsohrijvi~. 

F. 3 . 500 , -

" 10.000,-

" 1.000,-

" 1.000, -

" 2 .000 ,--

F. 17 .500,-

============ 

F. D.35~ ,1i 
" 20 .. ,.98,95 

" 57,47 
n 24,10 

" 10 . 645,48 
11 73,02 
11 802,27 

" 1.000 , -

" 15 .000,-

" 2,000 ,--

F. 63 . 365, -

======•c-===-= 



• 
- 2 -

.... i" . .. .in 

~-~·".ar-~ . 

·.~ .. ~ :::i: ··;n n_o ·.-en ';a ;n~< ''· '"'lchi n on, wc.,.··tutc"n en ceroedsohf\ppen 9to . 

"i• o~:~ r'~ ort over l.et boc': j ".r.r 1?-+7, b1nd?.ijdon:) tot "n rr:et 8 . 

Ant.toord 4 . 
... , Dt•uk'<e.;i-j "•tlder S; Zn . , th·;, s OVI)flti ·d to · lOtorclarn , '.'.'ibnutstraat 76 ; 

Die vl)rder ons r'lg,ort over het boel:j'\:lr 194 7, bb . 5 . 

'il~. ) . 

o .. l'lelkc l'lij:::e is het verlies over 1944 o1 ?' , 5 .000 , -- berekend? Per 
llov•t'i1cr 1942 was het l.:a.pita.;\1 ad F . 5 ,000,-- roods verloren eegaan . 

. ~nt~Toord 5 . 
Dit 1-".tste was aa::~ c-" ~iet bekend en werd door ons aa.n.'!enomen te zijn 
:~,ch~ed in 1944 .-



~4t1J-~ s-56~. / 
Onder~e~~= Lening o/g e.v. Heiermann & Co ad. 251.000,-- I 
Bron: FIOD 
-------------------------------~----------------------------
Uit de balans opgem~akt door Vermeulen•s Accountantskantoor 
te Utrecht dd . 27. 3 . ~8 voor bovenvermelde ~irma per 1.1. 48 
blijkt, dat door de ;:;tichting Bepenak een lening ;-rerd ver
strekt tot een bedrag, groot 213 . 000,-- • 
Dit bedrag is in overeenstemmi11.g met de opgave van de Sec"'e
taris van de Stichting Bepenak. 

Op de balans per 1 . 1 . 47 werd dit bedrag eveneens opgevoerd . 

Bij de berekening vàn de aangifte ondernamingabelasting 1946 
werd onder het hoofd nopgenomen Gelden11 een bedrag, groot 
251.000,-- opgevoerd, tervdjl op de balans per 1.1.46 een 
specificatie van dit bedrag aan de creditzijde staat vermeld . 
Deze luidt: 
Lening o/ g 2 30 .000,--
Lening o/ g (papier Bepenak) 20.000,--
0 bliga tielening 

Totaal 

l.ooo,--

25l.ooo ,--

(Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan ACD 59306) 
.-.-.-.-.-. 

Bij het onderzoek, dat de Rijksaccountantsdienst in 1948 
de Stichting Bepenak instelde, deelde men mede, dat niet 
doch De Vrienden van De Jaarheid aan e.v. Heiermann & C• e 
lening, groot 251.000,-- hadden verstrekt . 

Den Haag, 19 Juni 1950 
B III j 



• 

., 
• 

'"). 

J ITIE D III . 

~jgaande utukken ontvfuLgen van relatie. 
' 

lit, 5 April 19~9 

• ACD /I'Jj 3o;y 
I 



Commanditaire Vennootschap op aandelep. onder de firma Heier-'lan & 
Co . 

uit~etrokken op 25 . 3 . 1 49 door B III 

Volgens Blom , beherendn. vennoot , .:_:3 · tet bE:;~..' ·ijf "'~·-oe 1t in 1944 . 
f!.~~a .cpl·re,cr.n van :Bc-Jiel<ak . Aand. lhou.derr onbektlmd . 
~ ~~jak zou geld gekreooen heboen uit ill~ ~nle krL'1n:en . 

11oi bevrijding is het beè:cijf C!OJrrrerraan voor rekenic.g van 
ulder . I>irnct !la bevri i c' ing br> ao 1I1en. 

LeverinaAn a n de diverse COJ'l • or~anisaties ()regres ieve 
ort'Fr"~"l.' satie3 ) noe. ten volr-ens nom rres hieden op v r l angcn van 
BPPe~ ·k (v . d . nri 't). 
Al J 1 1l

1)iPuse debi te r~n kunn"!n der!Jälve e s onttrn~ '·inr.-n 
niet t n beha ve v:::on het bed ijf aangeme:d:t ~·~ord<m . 

Tov . 1 948 

Als ~ir'la opcreri cht 1 . 1. 1921, wt ll"" f; v:an 21 . 4 . 1~9 omae
zet ln co 1 • vennotschap op a ndel n . 'o • 'ap . • • ~lr!Jo .-
rr~pl ra Lst • • _, .ooo .-- :..n 10 aa c1 e- n ". n • 1 . 000 .- • 
Tot 10. 2 . 1 47 beherend v •. ?trioot •• , • • d . i~t, Anti enstr . 42, 
daarna c. Elom , P.'"b . 14 . ) . 1~06, ... ·stra· t .. alhier . 
Tep;oed bij Incas.,o 3?nk op L.1 0 . 1945 :: . ') . 2P .--. 

1948 Bedrij 'so~ot ..o . '34 . 4 .-- Bed_~ . kap . 175 . 01 .--
1 4 7 11 

: • 4 9 • 8 • -- 11 1 ~ 0 . 0 0 • --

14.3 . 1 49 Over e.gende dat de e.v. a schr'jvlngm hee:Zt toeP'apast 
op vo! rderinc; n op verschil.. .. ende orr,·anisatle::; , zoals E. V. c. , 
e.p. ·. , A.-- . J . 'I ., Stichting Pep:auus , de V1·ije f..atheder , enz . 
door ue J.v. _ro~ressieve organisaties ~enoemd , 
ovorwe("' a16e dat deze afschrijvin~ n Alö o 1ttr 1 in •.:n voor an
dere dan bedrijf'sdoeleinden zijn a""nr;cmer1~.t , omdat de beherend 
vennoot acn de Rij ;:saccountPnt 1ededee, de , da t :..everL1~en a"'.n 
de~e progres:;>ieve organisaties plaat~ vinden, ondE1nl s het :"'s i t, 
da·~ ;ij ni 't r"e.o:oed z i jn. op verlanl"' 1 V"'ln 3e)lepak , ·aar rven aa.n
g•nomen moet 70rden dan zi j de eni"C is die feit lijk ~acht 
ui toei'ent in de c. V ., at>ne;ezien zij zonder onder1.>r ad een a. Jlu.
lening vran plm . f • 200 . ')0( . -- ar .ll cle CV rE 'lt l OOS he9_:'t 
verstr ' t .,n éie cornn . v Jn~'lot 1 , die "'Czanenlijk een kB.J?~ taal 
V"n f . . 0• o.-- in ue cv. hebben , ce t P'cn·,oordüre be:1er'!nd 
vennoot onbekend zijn vol~·ns ei~cn verklaring en deze laPte
genoemde zijn aanstelling tot beherend vennoot ontvanc"'n heeft 
VPn de vorire onbezoldip,:de beherende vennoot , die tev."ns de 
4'unctie ve.n directeur van et dc>r lad "De ,/aarheid (ui tgpve 
Bepev.ak) bekleedt . 

Over n"'e de , dat àoo:r dh~e "Lldelwi j~e "" noe c..e organ;_saties be
voorde ld woraen door de CV. • 1 .e l>ovoordelinf'" n als on-' t:;.' kl:-in
~en voor andere dan bedlijfscoeleinden uienen te ·orden a"'nge
nerkt . 

OVP!'I'Te~ende dat het eri?'\J.ne:nt van de CV., d..,t iHien de CY . de 
ordcro Vr l1 n;r-moe 1àe Or12'8nisatieS niet Ui trrc VOPJ.'d had , hal?'r V"I'
lieS èioor 1 ~~koop ~ot3r TJ'P e1 at ~üu zijn, ni~t OJ_)~:;JPt , omdat 
hot r; •heel i n strijd is met de VIJOrdien door de beherend Vf:.nnoo t 
al'~.r:Jl"JrrèJe v11rklari ngen en bovenehen niet aa.nneme l ijk i s , da t in
dien dcz~J orcere r.re.7ei0'1rd zJllden z",jn, 1 ,,,,loop)r Fe reest z:)U 

- zijn -



- ;..: -

ZLJn oudat h t - altP~ns in uru~kers rin~~n - een notoir ~ it 
is , dat in de j<nen 4 , 4i en 47 de vra~rr.. naer arukl·Te:rk P'""'Ot r 
was dan het aanbod . 

totale omzet af'n ).::op . or;<anis . ' 48-' 49 • 3"" . ) ( .--
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