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VERTROUWELIJK

NIEUW BESTUUR STICHTING BEPENAK EM REORGANISATIE CV UITGEVERIJ
PERSORGANEN.

Bestuursuitbreiding Stichting BEPENAK.
Het publiciteitsapparaat van de partij is gegroepeerd
rondom de Stichting tot Bevordering van de Pers van de Nederlandse Arbeidersklasse, bij afkorting BSPENAK genaamd. Deze
Stichting is eigenaresse van het gebouwencomplex Felix Meritis en van vrijwel de gehele typografische installatie waarmee het CPN-dagblad wordt vervaardigd. Het behoort tot de taak
van deze Stichting adviezen te geven en middelen ter beschikking te stellen aan het communistische perswezen in Nederland.
Toen in de loop van 1957 de oppositie in de CPN vastere
vormen begon aan te nemen, realiseerde de algemeen secretaris
van de CPN Paul de GROOT zich, dat het bestuur van de Stichting BEPENAK - een der belangrijkste communistische instellingen - feitelijk in handen was van een van zijn voornaamste tegenstanders nl. de EVC-voorzitter J.F.REUTER. Deze vervulde in
het Stichtingsbestuur de functie van secretaris en werd als
penningmeester bijgestaan door J.C.MISDQM, die politiek gezien
voor De GROOT ook niet geheel acceptabel meer was. De plaats
van de overleden voorzitter van de Stichting, J. BRANDENBURG,
was onbezet gebleven. Deze voor haar ongewenste situatie wilde
de partijleiding zo snel mogelijk door middel van een bestuursuitbreiding

beëindigen.

Deze werd op 1 december 1957 bij de Amsterdamse Kamer
van Koophandel geregistreerd. Blijkens deze mutatie bestaat
het bestuur thans uit:
AoA, VERHEY

-

voorzitter;

H» HOEKSTRA

-

aecretaris;

S. de GROOT

-

commissaris;

G. KÜIJPER

-

commissaris;

V/. E. NEVEN

-

commissaris;

jt, LUIRINK

-

commissaris;

J,C, MISDOM

-

commissaris;

J.F. REUTER

-

commissaris.
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Van het nieuwe bestuur maken REUTER en MISDOM nog wel deel
uit, zij het in onbetekenende functies. G, KUIJPER, secretariapenningmeester van het partijbestuur der CPN is sindsdien overleden. De vraag rijst of REUTER, die begin februari uit het partijbestuur verwijderd werd, mettertijd ook uit het bestuur van
de Stichting BEPENAK zal verdwijnen.
Door deze bestuurswijziging is De GROOT erin geslaagd de
Stichting BEPENAK weer volledig onder zijn controle te brengen.

Omvorming CV Uitgeverij Persorganen^.
De Commanditaire Vennootschap Uitgeverij Persorganen is
de communistische onderneming die belast is met het uitgeven
van het partijdagblad "De Waarheid".
C, GEUGJES was tot voor kort beherend vennoot van deze CV
en trad als zodanig op als directeur van "De Waarheid".
Toen hij als gevolg van zijn uittreden uit het partijbestuur van deze functie werd ontheven, kwam de rechtspositie van
de Waarheid-uitgeverij wederom ter sprake.
De partijleiding wil deze op 10 november 19^9 opgerichte
Commanditaire Vennootschap op aandelen - aangegaan voor de tijd
van 10 jaar - vermoedelijk tot een Naamloze Vennootschap omvormen. Sinds k januari 195§ wordt in de kop van het dagblad vermeld, dat "De Waarheid" een uitgave is van de NV Persorganen i. o.
De communist J„ GEERLIGS, die in september 1957 reeds
werd aangeduid als directie-lid, is GMGJES als directeur van
"De Waarheid" opgevolgd.
Wijzigingen in de beheersvorm van enkele communistische
instellingen zijn op grond van de bepalingen uit de Wet op
Stichtingen eerlang te verwachten. Reeds werd vernomen dat
ook de Stichting EEPENAK vermoedelijk aal worden omgezet in
een Naamloze Vennootschap.
februari

1958.

