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Verbinding no. 49 

H/hw�. no. 

ONDERWERP: 

Reinder Hummel! 

<\ /; C 

• /'f /) /.) "f' I 

t./ i}t-v,� VL.,e_.,,vv ,J,.. 
V

i 

Dienstgeheim! 

Hierbij heb ik de eer UEdelGestrenge te berichten,

X1 dat Reinder H u m  m e  1, geboren 9 Mei 1901 te Odoorn,van 

beroep transportarbeider en wonende Plantanenstraat no. 14 

te Almelo, geabonneerd is op het maandblad "Politiek en 

Cultuur"! 

29 Februari 1952!

•



Verbinèing: 32. 
f: 1.r-1: /6-I

IJ' /' / J-J ::t?r7� 

i. i.r/. i.r.J 3 1 JAN l952
No. : BV/ G ?, "Il -5 2.

Aan de Binnenlandse 
te 
's-G r a v e n  h a  ge. 

VERTROU"IBLIJK. 

Bijgaand doe ik U een afschrift toe
komen van een brief van 29-1-1952 van de 
Uitgeverij Pegasus te Amsterdam, betreffende 
ondervonden vertraging van de verzending 
van het maandblad "Politiek en Cultuur". 
Gericht aan: Reint van der Molen, geboren
te Assen 17-5-1919. 

�-

30-1-1952.
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AF 3 C � R I � T. 

Aan de Propaganda-secretarissen 
der districten. 

':Vaarde K2meraèen, 

Amsterdam, 29 JanuG.ri 1952. 

De verzending van "Politiek en Cul tu'1r 11 

heeft in de maanden December 1951 en Janu8ri 1952 bij 

Pegasus een vertraging ondervonden, ryelke de versprei

ding van het blad in de districten ernstig heeft ver

traagd. 

�U zullen er voor zorg dragen dat een 

dergelijke fout in de toekomst niet meer zal voorkomen 

en verzoeken jullie alles te doen wat mog0l:j c is om te 

zorgen dat ons theoretisch maandblad ook vanuit de af

delingen snel bij de abonn�'s wordt gebracht. 

Juist in deze tijd van discussies over 

de politiek van onze Partij en over de perspectieven 

die onze Partij aan het Nederlandse volk biedt, is een 

betere vers]reiding van ons maandblad van Grote politie

ke betekenis. 

Dhr. R. v.d. Molen, 

Raapopse rng 33, 

Arnhem. 

Afz. Kei3ersgracht 324, 

Amsterdam (C). 

met kam. groeten, 

Uitgeverij Pegasus 

G. van Heffen •

�I LWI� ·'
o/ 7.2 . .r:i.



Uit :OD 125 

• Voor :OD 1169

Ag. nr:129551

UITTREKSEL 

Naam: CPN SCHOLINGSCURSUS. 

NaamJOLITIEK EN CULTUUR, Maandblad CPN. 

Afz. :ID Arnhem Datum :22-1-52 

Aard van het stuk::Brief van de Propaganda afd.der CPN te Amsterda.m,over de verkoop 
van ''Politiek en Cultuur". 
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Uitgetr. door: LS 

Datum: 14-3-52 

Zie bijlage • 

Op aanwijzing van : :B III 
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Partijbestuur 
Cür/I:.IDJISTTSCHE PARTLJ V :T 1TEDERLA15. Keizers0racht 324 

Amsterdam-Centrum 
Telefoon 40423 
Postgiro 511002 
t.n.v. "Algemeen 
Penninemee�ter C .P .:T.' 

Afdeling: Prop./Rko. 
Betreffende: 

W .K.,. 

Amsterdam, 21 Jan. 1952. 

District Centr. Gelr1 erland • 

Door district Centr.Gelderland vrnrd van het Januari
nur11..mer van ons Marxistisch maanè.blad "Politiek & Cultuur" 
19 exemplaren afgenomen. 

Dit was o.a. het resultaat van een daling in de maand 
Dec. '51 van 4 ex. 

Wij willen jullie erop v1ijzen, dat naar onze mening 
dit voor district Centraal Gelderland beslist onvoldoende 
is. 

De ideologische versterking van de partij en van de 
met ons sympathiserenden, is een dwineende noodzaak om de 
van ons gevraagde taken te volbrengen. 

In de door het dagel'�ks bestuur ui tgezeven resolutie 
over de partUscholin�, wordt onder punt 8 de noodzaak ven 
een verbetering der verspreiding van de theoretisc�e lite
ratuur aangetoond. 

Wij dringen er daarom met de meeste klem opaan, dat dit 
op een der komende dagel�kse leiding-vergadering aan de 
orde komt •. 

1,Iet kameraads chap])el ,·1:e groeten, 
Comr:mnistische Partjj van Nederland. 

Voor de afdelinz propaeanèa, 

Wim llans. 
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Uit 

Voor 

OD 244 Zuid Holland 

OD 1169 

Ag. nr: 125440 

UITTREKSEL 

Naam: CPN VERGADERINGEN 

Naam : "POLITIEK EN CULTUUR" MAANDBLAD CPN 

Afz. : KB Datum: 12-12-51 

Aard van het stuk: Verslag Ledenvergadering Afd. Schiedam van de CPN, gehouden 
te Schiedam op 22 November 1951. 

Elk lid van de afd, Schiedam werd verplicht tot het nemen 
van een abonnement op "Politiek en Cultuur" 

Uitgetr. door : J. v. D. 

Datum: 31-1-52

10204 - 51 

Op aanwijzing vart : B III 
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U"G'"', T--, "·U,.,.,,LI T1T Vj,JJ.i. nl, .t.LJ t.i� 
�· 8 NOV 1951

Onderwerp: Circulaire "Pegas el · 
ACD; 12.l ('2/ , 7 Nuv.

lvv 

--�-··---

Hierbij wordt in afschrift toegezonden, 
een door de Boekhandel en Uitgeverij "Pegasus" 
onder de lezers van "De "'a:::,rheid" verspreidde 
circulaire, waarin deze worden ODP'ePe'lct zier te 
abonneren

hop het.Lmaandblad "Poli'tiek en cu1
1 tuur"en aand ac 1;- word v gevreaga voor ue"t specia e 

.f overnbernumm.er. EINDE. 
-�------------

Aan: BoV.D. 
; 

/i°51�
/ 
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AFSCHRIFT 

BOEKH\NDEL en UITGEVERIJ 
11 PEGA SUS 11 

Heernraadssingel 185 - R o t t e r d  a rn - Telefoon 37743-30188 
o-0-0-0-o-o-o-o-0-0-0-0- o-o-0-0-0-o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Waarde V riend, Rotterda�, 30 October 1951 

Als lezer van het dagblad "D e Waar heid" zult U ongetwijfel 
kennis hebben genomen van de vele advertenties, doch in het bijzonder van 
de inhoudsbeschrijvingen over ons MRandblad "Politiek en Cultuur". 

Juist deze besprekingen zullen zeker Uw belangstelling heb 
ben gewekt voor dit uitstekende tijdschrift,waarin zeer belangrijke artike
len uit het bi nnen en buitenland over politiek,cultuur,kunst,onderwijs en 
wetenschap. 

Artikelen, die juist door hw1 eenvoud U een uitstekend bee 
geven van de strijd der arbeidersklasse,intellectuelen en alle andere 
groepen van�ogressieve mensen in strijd voor de vrede en in strijd voor 
het socialisme. 

Politiek en Cultuur is een rraandblad,waar geen enkel. voor
uitstrevend-: mens buiten kan,die op de hoogte wil bl ijven m:)t de belang
rijkste gebeurtenissen op velerlei gebied. 

In het raam van een s� ciale campagne tot uitbreiding van 
het abonné aantal op dit uitstekende tijdschrift, z enden wij U hierbij 
gratis proefe«emplaar ter kennismaking. 

In beein November komt een v.an onze werkers bij U met een 
speciaal nummer ter gelegenheid van de Revolutie Herdenking. 

In dit nummer staan zeer beJangrijke artikelen o.a. ongepu
bliceerde brieven van Lenin,een artikel van Annie Averink over de geschie
denis van de Nederlandse arbeidersbeweging. 

te nemen, vul 
me eneernt. 
ontvangt. 

Mocht U nu reeds kunnen besluiten een abonnement op P.en C. 
dan onderstaande strook in,welke de werker tegelijkertijd 

Wij zorgen dan,dat U ons tijdschrift iedere rraand op tijd 

Met vriendelijke groeten, 

Boekhandel "Pega§us" 

0-0-0 -o-o-o-o-o-o-0-0-0 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c -o -o -o-o-0-0-0-o-o-o
hier langs afknippen 

Ondergetekende schrijft zich hierbij in op het t ijdschrift 

"Politiek en Cultuur" à F.0.3o per ex. 

Naam: ................... .......... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Adres: .............................................. Handtekening: 



Periodiek: a.t.6.: �!.:L�-�-
Ol�A._ 

Datum: 0.� t:. . . cS:L ..

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan ...... . 

1 
GEZIEN AAN 1 dat. par. 

Aantekeningen 

1 Volgens geadresseerdnog t.k. aan 

D 50. 15000 � 10212 · '51 · 43 
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Periodiek :/tl�.� 

Datum : .. 'Jtf .. -.. /o ... -:::. ... D.. ..

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan .. . .. dagen 

AAN 
GEZIEN 

dat. \ par. 

Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

Aantekeningen 

D 50. 15000 i$10212 '51 • 43 

In het teken van de 
Grote Octoberrevolutie 

. ,,Kameraden arbeiders, soldaten, boe
ren en alle werkers! Behoedt, beschermt 
als de appel van uw oog de grond, het 
graan, de fabrieken, de machines, de 
levensmiddelen, de tranBJIOl'tmlddelen -
dat alles zal voortaan g e h e e l van u 
zijn, het eigendom van het gehele volk •• 
Bedenkt dat gij het z e l f bent, die thans 
de Staat bestuurt. Niemand zal u hel-

, pen als gij u niet zelf aaneensluit •••• " 

Dit is de krachtige taal van Lenin In 
de oproep "Aan de bevolking", voor het 
eerst in het Nederlands gepubliceerd In 
het November-nummer van Politiek en 
Cultuur. 

POLITIEK EN CULTUUR 

lXXIV 1tt 

l'EJIJURDAG 
VAN DE 

·ocTOBER.

REVOLUTIE

"En toen er een ding overbleef: strijd 

op de barrikaden - nam Lenin het be
sluit en koos de dag" - schrijft Maja-

1 

kowski in een van zijn mooiste gedich
ten, waarvan het gedeelte over "De 
eerste dag", aansluit bij de oproep ;van 
het Revolutionnaire Militaire Comité op -----:-----------• 
7 November 1917, die ook in dit nummer .. ,.,, .. , "° 11 

(in het han�chrift van Lenin) is opge- ��t.....�:�.·:·�·� ....• 1 

nomen. , .,. 0., ........... 0 ....... 14 ... , 

Stalin heeft het werk van Lenin voort- ..,_ • w. ••·· · · • • · · · '"
gezet, hij heeft het socialisme opge.. �:!.�.:� tw.1.1s:;.., .. : �- �.,,o. .. ,. .• ,..., WI. Ho)o�-ll • • • • .. 

Gi, -• ,. • .., 11,M •.-!-
"· ... (;,o,oc ••• • • • • • • • • ,�, 

,......._1,u,n,.,..,.._v .... . '" 

.,, .......... , 1951 

t1"M••�on,.,1"-'--•.t10 ..u••-••1-.i.,,, ... ,..,_S.wi,.t,U..i. 
•• "'" v .... ..,_,,11,, •. , a.,...,,. soo 
D01t,1!41_ ............. ...... ... 
.. _..,,_., A. ,.,._, , , '• • 'OI 
Hot -w,- .. �, - ..,._,--,,w ... � ...... ,z...�,.,.,.... 
lo,l-L-.C..,.. • • . • • .  , •• 

ic.i.-1 • ....._ .... _ •• _ ............. J.,� . . . . . . . . ,1, 
...... ._ • • • • ' • • • ' • • IJ& 

bouwd en de wetenschap V het 
Marxisme-Leninisme verder ont ikkeld. 
Twee artikelen van Stalin wor en hier 
gebracht, het eerste uit 1923, oor het 
eerst in Nederlandse ve · de arbeid, zijn sterke, gemeens�appe-
wordt het voor Óns zo actuel vraag- vredeswil . 
. stuk van de middenlagen - e boeren Ac t jaar geleden werd Julius Fucik, 
en de kleine zelfstandigen in e steden mij rbeider, journalist, directeur van 
- behandeld. ,.De speciale etekenis he illegale orgaan van de Tsjechische
van deze lagen", schrijft St omm. Partij, schrijver van "Met de 
door de twee volgende omst strop om de nek" in Berlijn onthoofd. 
bepaald: ten eerste vormen P. en C. brengt thans een meesterlijk
de meerderheid of In elk ge verhaal van Fucik over de eerste jaren 
langrijke minderheid van d van het Sowjet-bewind in Centraal-
in de bestaande staten; te Azië, waaruit, ook reeds in die tijd, de 
zij de bélangrijkste rese gestalte van de nieuwe Sowjet-mens 
de kapitalistische klasse oprijst. 
tegen het proletariaat ree De internationale betekenis van de 
proletariaat kan er zelfs ni ctoberrevolutie, zoals deze tot uit-
denken om de macht In han en te nemen ukking komt in het bestaan van de 
als deze lagen niet tenmins e geneutrali- S wjet-Unie als socialistische mogend
seerd zijn, als ze nog ov egend een he , wordt onderstreept in een door-
leger van het kapitaal zij " wr ebt artikel van Fr. Baruch, over de 

Paul de Groot, de alge bul van de S.U in de ontwikkeling 
van onze Partij, schree van e handel en de industrie van de 
kingsartikel, doorgloeid Volk democratieën enerzijds, en de af-
dankbaarheid voor de te Bolsjewis- braa van handel en industrie in de At-
tische Partij en haar le ders Lenin en lantis he-pact-landen anderzijds. Hier 
Stalin, en van bewonder· g voor de ge- sprek de cijfers een duidelijke taal! 
weldige prestaties van et_ Sowjet-volk Dit hele, rijke nummer van Politiek 
in het verleden en than bij de voorbe- en Cul uur staat in het teken van de 
.reiding van de overgan naar het com- overwi ning van het socialisme. Ook 
·munisme.

�
het laa te artikel dat we bier willen 

De Sowjet-Un "be noemen, nl. de toelichting die Annie 
lisme rijkdom bete t Averink op de jongste zitting van het 
kelen, maar geleidelijk Partijbes uur gaf bij deel III van "Het 
puinhopen, maar enor leerboek voor de arbeidersbeweging" 
geen robots, maar een organ atie van Immers, at is de voornaamste les, die 
de vrijheid, de echte, cheppen wij mt de pbouw en de versterking van 
heid, die de onderdru ing va d ene het sociali me onder Lenin en Stalin 
mens door de andere pheft en de - moeten tre ken? Deze les Is, dat die
menwerking van de ne mens ·met de niet kon plaats vinden 
andere tot grondslag eeft. Dat is het bouw en de versterking 
socialisme, zoals het levend en tastbaar, oede van de arbeiders-
stralend in zijn Jonge levenskracht, bolsjewistische partij -
vooruitziend in een grootse toekomst, een hardnekkige strijd 
op de vierendertigste verjaardag van de voert tegen e reactionnaire invloe-
Octoberrevolutie vóór ons staat." den in baar gelederen. Over die strijd 

"Tussen de onafzienbare horizonnen hield Annie Averink een inleiding, die 
Gaven zij 't Land een rijker niet alleen voor de leden van de Partij 

aangezi.cht - " maar ook voor de niet-leden van de 
dicht Theun de Vries in "7 November grootste betekenis is. 
1951", een indrukwekkend gedicht, dat 
vele lezers van onze krant In hun bezit 
zullen willen hebben. In het collectieve 
verslag, dat leden van de laatste vier 
delegaties naar de Sowjet-Unie in dit 
nummer brengen, aan de hand van per
soonlijke indrukken en gesprekken, 
staat de nieuwe mens ln het middelpunt, 
zijn nieuwe houding ten opzichte van 

Na het voorafgaande kunnen wij 
volstaan met de mededeling, dat de 
uitgeverij Pegasus 2000 extra-exem
plaren van dit spec1äre"' nummer liet 
drukken, maar dat hiervan reeds 1500 
besteld zijn. Haast u dus om een 
exemplaar te kopen, want de voor
raad.. ·s 



Periodiek :id� . d. 

Datum: . .,,?..:f'. .. -= .. M. .. .5.l. . .

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan. . .. dagen 

GEZIEN 1 
dat. \ par. 

Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

D 50 . 15000 ! 1021 2 . '51 - 43 

(b� Ter gelegenheid van de viering van de 34ste verjaardag van
je October-revolutie, zal het November-nummer van 

POLITIEK EN CULTUUR 
een aantal zeer belangrijke artikelen bevatten en in een kleur, rijk omslag gestoken zijn. 
Van de artikelen noemen wij o.a. de nog niet gepubliceerdr geschriften van: 
Lenin: ,,Aan de burgers v;m_ Rusland" en
Stalin: ,,De October-revolutie en de middenlagen" 
Verder een zeer belatlgrijk artikel van 
Paul de Groot: ,.Op weg naa(het communisme"
een gedicht van Majakowski: ,,De eerste dag"
een gedicht van Theun de Vries: ,,7 November 1951"
een kort verhaal van Julius Fuçik.

ien die met ,ons maandblad willen ken>1ismaken, stellen Wli in de gelegenhew 
àit nummer tegen de helft van de prijs te ontvange,i. Stutir f 0.15 aan post
zegels aan Uitgeverij Pegasus, Le.idsestraat $5 te Amsterdam, en U ontvangt 
llit zeer aantrekkelijke blad direct na verschijnen thuis. Bestel spoedig, 
-inaers vist U misschien achter het net! 

1 Politiek en Cultuur: Per jaar Per halfjaar Per nummer ... 
f 3.50 "1.75 " 0.30 
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Verbindi ng: 32. 

VERTROUWELIJK. ûvY"'.,,.Li,,, 
No.: BV/G l��f -51. 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n  h a  ge. 

Hierbij doe ik U een afschrift van 

een brief met bijlage toekomen. 

De brief was gericht aan R.� der 

Molen, geboren 17-5-1919, wonende te Arnhem, 

Raapopseweg 33. 

4-10-1951 •
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AFSCHRIFT. 

PART1JBESTUUR, 
Communistische_Part�_van_Nederland. 

Keizersgracht 324, A'dam. Tel: 40423. 

Aan de districts-prppaganda-
secretaris. _______________ _ 

Waarde Kameraad, 

Amsterdam, 2 October '51. 

6J" Zowel de mededeling op de binnenzijde van het 

omslag van het October-nummer van Politiek & Cultuur, als het 

bijgaande rondschrijven voor de afdelingsbestuurders, is gewijd 

aan het extra-nummer van P.& c., dat in November verschijnt • 

We verzoeken jullie aan deze zaak de nodige 

aandacht te besteden. Dit betekent in de eerste plaats het 

doorsturen van bijgaande circulaires naar de afdelingen en in 

de tweede plaats ons v66r 15 October op te geven, hoeveel exem

plaren jullie willen afnemen. 

Doe dit zo snel mogelijk, want pas na jullie op

gave kan de grootte van de oplage vastgesteld worden. 

Met kameraadscahppelijke groeten 
Communistische Partij van Nederland • 

• 
De afdeling propaganda. 
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PARTIJBESTUUR, 
Communistische_Partij van Nederland. 
Keizersgracht 324, A'dam. Tel: 40423. 

Aag_de afdelingsbesturen. 

1n!aarde Kameraden, 

.Amsterdam, 2 Oct. 1951. 

Hoevelen van onze werkers colporteren niet week in,week uit, 
weer of geen wee�i

trou� met o�ze krant? Hoevelen weten niet door
het.werken mot Ui enspiegel,nieuwe contacten aan te knopen? 

Maar wat tot nu toe niet overal op voldoende vdjze is ge
schied�is het �erk�n met ons theoret�sch.ma�ndblad �o�it�ek en Cul
tuur. En toch is dit blad voor onze Mar:x:ist1sch-Len1n1st1sche vor
ming en als leiddraad voor ons handelen van betekenis. 

Er doet zich nu een uitstekende gelegenheid voor, P.& C. 
vooruit te brengen. Het November-nummer 1951 zal gewijd zijn aan 
de herdenking van de October-revolutie van 1917. Het wordt eon spe
ciaal nummer in een bijzondere uitvoering. Belangrijke documenten 
van Lenin en Stalin over de October-revolutie,die in ons land nog 
niet eerder gepubliceerd zijn,zullen erin worden opgenomen. 
, Paul de Groot schrijft speciaal een artikel voor dit nummer. 
Annie Averink geeft een uitvoerige toelichting OR de derde afleve
ring van het Loerboek,dat o.a. aan de geschiedenis van onze Partij 
is gewijd. Hierdoor is het nummer onmisbaar, vooral voor diegenen·, 
die de studie van het Leerboek in dit seizoen ter hand zullen ne
men. 

Henk Gortzak schrijft uitvoerig over inhoud en betekenis van 
"Ver van Moskou0

, de grote Sowjet-roman van Azjajew. Het feit,dat 
één van onze vooraanstaande nartijgenoten over deze roman schrijft, 
onderstreept de betekenis én�van deze roman én van het boekenwerk 
in het algemeen. Een prachtig verhaal van Julius Fucik,de schrij
ver van 11 De strop om de nek", die door de Duitse fascisten vermoord 
werd,zullen we in dit nummer· aantreffen. En het nieuwe gedicht van 
Th. de Vries over de October-revolutie en het gedicht "De eerste 
dag" van de grootste Sowjet-dichter Majakowski,zijn in staat om· 
de meest verstokte tegenstander van gedichten van zijn vooroorde-
lBn af te helpen. 

- Een nummer met deze ri)k gevari�orde inhoud is natuurlijk
uitermate geschikt om nieuwe abonné's te winnen en om mee to col-· 
porteren op de vergaderingen,die aan de herdenking van de October
revolutie gewijd zullen worden. 

Om ve.n dit nummer e2:tra exemplaren te verkopen,hebben wo 
ons in de eerste plaats via een oproep in P.& C. tot onze lezers 
gewend om extra nummers vooruit te bestellen rechtstreeks bij Pe
gasus, en onder vooruitbetaling van 15 et .rper exemplaar. 

In de tweede plaats wenden 80 ons tot de districts- en af
delingsbesturen, opdat reeds r�u maatregelen beraamd kunnen worden·, 
hoe de verkoop zo hoog mogelijk opgevoerd kan worden. Ook de dis
tricten kunnen dan deze unie lrn gelegenheid gebruiken om extra 
exemplaren te bestellen en deze over de afdelingen te verdelen. 

Hoewel het werk.dat de losse P.& C.-lezers bereid zullen 
zijn te doen van de grÓoLate betekenis is,komt het natuurlijk voor-
al op de laatste methode aan. 

Naast het spontane werk vac individuele lezers,is het geor
ganiseerde optreden van dist2'.'J. ': ts- en afdelingsleidingen beslis
send. Daarom reeds nu d, voorboreiqing tor hand gonomenJ 

Afdelingsbestuur:ier...;, [:·· ef t z,,J snel mogelijk aan de distric ts-
bestuurders op ,hoeveel e:x:emr.i..a:r en. jullie ctenkt te kunnen verkopen. 

De districten zullen zo snel mogelijk hun bestellingen aan 
Pegasus doorgeven. 

Met kameraadschappelijke groeten, 
Communistische Partij van Nederland. 

Do afdeling propaganda. 



UITTREIZSEL 

Uit OD 356 F •
• Voor :6D 1169

Ag. nr: 99109

Naam: DAGBLAD "DE WAARHEID" - VERLOOP A NH.tllG.

Naam: "POLITIEK EN CULTUUR" MAANDBLAD CPN.
Afz. : KJ3.

Aard van het stuk: De Waarheid.

Bij De Waarheid worden "gedraamd": �- ·

• 

Uitgetr. door: L�J •
Datum:29-5-51 •

"POLITIEK E N  CUL'ruUR" 1.000 opl •

Op aanwijzing van: B III •

Datum14"12 ... 50.
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Ag. nr: 

OD 244-R-dam 

OD 1169 

96030 

UITTREIZSEL 

Naam: CPN-verg. 

Naam: POLITIEK EN CULTUUR-Maandblad CPN. 

Afz. : ID R-dam Datum: 31-10-50 

Aard van het stuk: Verslag besloten kaderverg.v .d.CPN onderdistrict LMO geh.24-10-50 
te R-dam 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

Op bvgn.verg.deelt GEERLIGS het golgende mede: 

"De oplaag van "Politiek en Cultuux" zal eveneens vergroot moeten

worden,daar momenteel maandelijks slechts 650 exemplaren verkocht 
worden" • 

RM Op aanwijzing van: BIIIg 



COlVIMUNISTISCBE PARTIJ NEDERL.ANTI, AFDELING 4 1 • 

.Amsterdam, 13 September 1950. 

Waarde V�ienden 7 

Wat is ons sterkste wapen in de strijd voor vrede en lotsver
betering? Dat is DE WAAR.HE.ID� 
Uiteraard is De Waarheid een nieuwsblad en houdt het ons op de 
hoogte van wat er dagel:L.jks o.mgaat in de. wer.eld. 

Over de Mar�istische thaorie, nauw verbonden met en toegepast op 
de dagelijkse strijd van de massa's, kunnen wij maandelijks le
zen in POLITIEK EN CUDTUUR. 

De visie van onze partijen over de gehele wereld vinden wij eens 
per drie maanden� vertolkt door de meest prominent� f�guren �it 
de arbeidersbeweging, in KWARTAAL. 

Voor velen e.cp.ter is het bezwaarlijk om eens per maand f.0.30 
voor Politi.ek en Cultq.ur. en daarnaast eens per drie maanden 
f.0.85 voor Kwartaal te betalen.

Om iedereen in de gels;genheid te stellen van de inhoud van bo
vengenoemde steunpilaren in on�e strijd kennis te nemen, om 
daardoor het politieke inzicht te verdiepen en de strijd beter te 
kunnen voeren, hebben wij gemeend deze periodieken op gemaklrn
lij ke betalingsvoorwaarden ter beschikking te moeten stellen. 

Men betaalt wekelijks f .O. 14 (VEERTIEN CENTS ) , welke bij U worden 
,e. afgehaald, en U ontvangt: 

VRIENDEN, 

.eenmaal per maand POLITIEK EN CULTUUR 
eenm�al per drie maanden KWARTAAL. 

voor �en juist overzicht van en inzicht in de strijd van het we
reldproletariaat zijn bovengenoemde bladen onmisbaar. 
Desgewenst kunt·U zich ook op een van beide abonneren. 
Vult onderstaande strook meteen in, dan bent U verzekerd van 
geregelde toezending. 

Geeft U op voor het VERZM/IELABONNEMENT à f.0. 14 per week. 

C .P.N. Al"\1STERDAM 
Afdeling 41. 

Ondergetekende wenst zich te abonneren op:. 

VERZ)J\IJEL.ABO NNEJ\IJ;ENT à f .o • 14 per week ' ) 
POLITIEK EN CULTUUR à 110 • 30 per maand') 

't'.T.ART.AAL à 110 .85 per 3 rond.' ) 

') Doorhalen, wat niet-�erlangd wordt. 

N1lAfvl •0••••••••••••11••• ••••••••••••••••• 

lillBES ...•••••.•••• • ••••••• • •••• · •• · ••••. � 
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RAI}ORr van D. 

Aan:. ACD 
Van: • VII

Bijgaand rapportje betreffende Jasper Daams 
van r.elatie Philips ontvangen, ter comrletering van 
äe voorgaande stukken. 

Il.VII, 22 Kaart 1950 • 



Jasper Daams, geboren te Loosdrecht 14 Juli 1915, wonende 
Jacob Oppenheimerstraat 22, gehuwd met Catharina Suzanna 
Wingelaar, geboren te Hilversum 30 Maart 1917. 

Bijzonderheden: 
Werkt op het Nat.Lab. als assistent Dr.Voogd. 
Had vermoedelijk Russische courant met embleem sikkel en hamer ('1 '�o
Was in het bezit van Russische propagandalectuur (U doorgegeven) 
rechtstreeks verzonden van Moskou aan zijn adres. Bezoekt dis
cussieavonden Vlamgroep. 
Zijn v:rouw, Ch.S.Wingelaar, is zeer bevriend met Wilhelmina 
Elizabeth Koning, geboren te Den Helder 16-12-1911, gehuwd met 
Dr.Jacob Voogd, geboren 10 Maart 1904 te Rottërdam. 
De echtgenoten van Daams en Voogd hebben zeer veel contact met de 
C.P.N.-voorzitter te Eindhoven Muizenberg en diens vrouw.



RAPPORT van D. 

bijlagen: fotocopieën 

Bijgaande fotocopieën ontvangen van rela
tie Philips. 

D.VII, 17 Februari 1950

1. i� � d.. � /M-,- Jj� Y7 �1.
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Vereniging voor verspreiding en ontwikkeling van politieke en wetenschap-
� pelijke kennis. 

I.A.�lphen: Roemenië Vollrorepubliek.

Stenogram van een openbare voordracht tijdens de centrale lectorenbijeen
komst in Moskou. 

Uitgeverij nPrawda". 
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'Mr.Dr.I.D.LeTlin: Sovjetprincipes in sovjet en in internationanl recht • 
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aan: B.III 

van: D.VII 

Een persoon werkzaam bij de N.V.Phillps te 
Eindhoven, genaamd T.Daoms, ontving van de uitgeverij 
"Pra\'1do" uit Moskou een vijftal brochures, gedrukt in 
de Russische taale Op de titelbladen van de brochures staat 
vermeld: 

�. Vereniging voor versprelalng en ontwikkelinc v n politie
' ke en wetenschappclljke kennis. 
:rh.; Stenogram van een openbare voordr cllt tijdens de centrale 

lectoren bijeenkomst in Moskou. Uitgegeven in 1948. 
Ce De volgende onde1werpen rorden erin behandeld: 

1. Roemeni� Volksrepubliek door I.A.Elphen
2. Bankroet van de sociologie van de botrgeQisie door

Alexandref'.
3. Sovjetdiplomatie in strijd met de pogingen v n ka

pitalistische landen in het organiseren van een
an ti-sovj et:front door •• M.Pankratov,a {lid correspon
dent van de academie van wetenschappen der n .s.s.R.

4. Sovjetprincipes in sov jet en in internationaal recht
door Mr.Dr.I.D.Lewin.

5. Het f ilmwezen van de bourgeoisie ten dienste van de
retlctie do or F.Alexandrav.

Met B.IIIa overeengekomen, dat ik, gezien de 
moeite en kosten, olsmede het r q i �0. niet de inhoud van 
de brochures zal laten fotocopiërenHen vertalen.

D.VII, 17 Februari 1950



RAPPORT van D. 

bijl age: � fotocopie�n 

Bijga ande fotocopieën zijn enige tijd geleden 
van de Philipsrelatie ontvangen. De originele stuJrJcen 
waren in het bezit van Jacob Voogd, ge boren te Rotterdam 
10-3-1904, werkza am bij Philips als  natuurkundige.



UITTREKSEL 

Uit Naam: CPN M.iddeneta.ndowerk 
• Voor

Ag. nr: 

OD 1727 
OD 1169 Naam: Politiek en Cultuur 111'a.andblad CPN. 

74.377 
Afz. : I.D. I1ae.rlem Datum: 

Aard van het stuk: J.ITt1donstandsactio 1949•

Seegers vertelde, dat er door de partijleden lang niet voldoende stu1ie

van de partijlectuur wei·d gemaakt. De partij hn.ci Oll€8Vee.r 60. 000 lodon en 

daar-van waren er maar 980 geabonneerd op "Politiek en Cultuur" on maar 

7ó0 op "Kwartaal". 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: Il III 

Datum: 

15-3-50
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Bekentenis 

P
olitiek en Cultuur is het "Maaandblad gewijd aan de theorie en
praktijk van het marxisme-leninisme" - het politieke maandblad 

van de Communistische Partij Nederland. Ook dit blad heeft het moei
lijk. Want de·redactie ziet geen kans het aantal abonné's op peil te 
houden. 

Ho_è dat komt? Het antwoord is, menen wij, te vin�n in het 
Februari-nummer. Het blad is veel te moeilijk en veel te gevaarlijk 
voor de brave communistische lezers. / In·het Jatuari-nummer had namelijk Henk Hoogen/geschreven over
"Het Sectarisme". En onder dit artikel stond: ;,onderschrift van de 
redactie". En onder dit opschrift volgde een beschouwing die in hoofd
zaken met het door Henk Hoogen g,eschrevene instemde. 

Toen kwam het Februari-nummer En zie, daar verpletterde J. Bran
denburg de beschouwing van Henk Hoogen onder zijn critiek, Henk 
Hoogen bleek· zelf een sectarist � zijn -döl)r _ zijn ·geschrijf.' En de 
redactie v�n �olitiek en Cultuur, cJiie m�t Hoqgen had ingestemd? Die 
armë redaètie .moest boven het a tlke van randenburg in cursieve 
letters bekennen, ,,dat zij te kort "1:,'8,§ gescho _ '\ll de politieke beoor
deling· van het stuk van Henk ,gogen. Qat zi.t\ �et eens was met 
Brandenburg. Dat het artikel van oogen met he wezen van Politiek 
en Cultuur in strijd was geweest. emdat !let in str d was geweest met 
het marxisme-leninisme. En daf, de redactie te eer haar misstap 
betreurt, omdat 'bij 'de lezer de i druk was ge t dat wat zij onder 
het artikel van Hoogen had gys reven �aar ening was geweest." 

W
ij beeyluiten daaruit: Politie en Cultuur is moeilijk voor een
gewoon communist. WannEJ.er hij een op rift ziet: ,,Onder-, 

schrift van de redactie", dan moet hij meteen enken: Pas op, dit is 
niet de mening van de redactie, dit is ...... ? · , wat zou het dan 'wel· 
zijn?_ Het ·11�.lïQ,_a.i,1;,,v,ei�er t�,.p�èjanken_ vo dit blad. Je bent titoïst 
voor .je_ er, er.g iip,, h;e;l?t. · _,._; - · .- • _ -. ·:_·,:J ,;!: , · 1•; , 

En de ,r;edactie•?'qin=Ja-nuari0 was- J • c�er �bpofdrfidacteur. In 
Februari is-J'.'·sétäl!i:êr-ho1niêföfÖrèdáéteÜÏ!": ,,Hl,l 1ieett1\taatregelen"· 
getroffen,,.çlat de, fquten, die gemaakt zijn in de toekomst, vermeden 
zullen worden". Hij,:was het met Hoogen eens. Maar Brandenburg is 
belangrijker dan Hoogen. En dus stuurt hij Hoogen de woestijn in. 

En misschien is dit óók een reden om te bedanken voor Politiek en 
Cultuur: de verregaande - in Nederland ongehoorde - karakterloos
heid van een redactie, dié dit voor haar ,,verantwoording" neemt. 
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Ex congresrede PaQl de Gro�t. 
2 -2- o.

e se r ft olitiek en Cultuur werd 
In omvang vergroot, desondanks gaat 
het met ons theoretisch tijdschrift niet 
goed. Het aantal abonnementen ging 
achteruit In de beide afgelopen jaren. 
Het zal de taak zijn van onze discussie 
maatregelen te bespreken om het wer
ken voor Politiek en Cultuur nze 
partijgenoten te verbeteren. , 
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Verbinding: 
No.1199. 
Onderwerp: besl.best.verg. OPN(De aarheid"),afd.R•aam 6. 
Datum Qntvangst bericht: 29-9-49. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht: betroUW'b1;1ar. 
Tevens bericht verzonden aan: 
Medewerkende instanties, gene. 
Ondernomen actie; gene. 

\-

30 September 1949. 

Kort Verslag van de besloten bestuursvergadering 
•an de �ommunistisehe Part!j ffederland(De Waarheid),
afd.Rotterdam 6, gehouden op Dinsdag,27 September 1949 
te 20 uur, ten Huize van Soech,lebuur,Johan;geb:27-4-03
te Tholen,,eer Danielstraat 74 te Rotterdam. 

Hem$laar, Barend, geb:22-9-14 te Rotterd . ,(bekend) 
opent aé vtrgadering, waarna van gedachten wordt gewis
seld over de resultaten van dé lEd;et gehouden ledenver
gadering. Alle discaesianten spreken als hun mening uit 
dat de resultaten betreffende het aanwerven van werkers 
etc., nihil zijn geweest. Besloten wordt dat alle be• 
stuursleden persoonlijk op huisbezoek zullen gaan om 
t�achten op aeze wijze alsnog een aantal werkers voor de 
abonntS-werf-aetie te winnen. 

Väp Veen, Mariaa Jan, geb:13-6-10 te Goedereede 
(beken�) geefi vervolgens een beknopt overzicht van de 
tinanei�le toe tand van ae afdeling en dringt er op aan 
dat bezuinigd zal wo�den. Als eerste daad van bezuiniging 
stelt spr. voor om het aantal exemplaren van P. en c.

van 50 stuks te •erlagen tot 40 stuks. Alle exemplaren 
komen ten laste van de afdelingskas en daar steeds 13 
e�emplaren onverkocht blijven betekent dit maandelijks 
een verlies van f ,_3"90. De 3 exemplaren welke dan nog 
overblijven zullen bij toerbeurt aan de sub-.penningmees
ters worden mea'ffseven voor colportage. Na enig heen en 
weer gepraat wordt 6it voorstel aangenomen. 

Hierna wordi geàieoasaieerd over de a.s. "Vredes
dag0, waarvoor een grote propaganda moet worden gevoerd. 
Daar het komende nwnmer van 11voorwaartet1 speciaal aan de 
Vredesdag zal zijn gewija, wordt besloten 50 exemplaren 
extra te bestellen, waarmede Vrijdag en Zaterdag gecol
porteerd moet worden. 

Jan Kooten,Aloisius, geb:18-12-11 te R'dam{bekend) 
geeft �n, op de hem eigen bekendEomelachtige wijze,een 
omstandig relaas over zijn drukke werkzaamheden i.v.m. 
de propaganda in de b�drijven en verzoekt tenslotte van 
zijn bestuursfunctie ontheven te worden. Met algehele 
goedkeuring wordt àit aangenomen en getracht zal worden 
een nieawe bestuurder aan te trekken,waarna Van Kooten.A. 
zijn functie zal neerleggen. 

Hemeiaar,B.sluit dan te 22uur de vergadering.-EINDE 
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788/49 I.D. 
afschriften 
brieven. 

Datum: 30 

Hierbij doe ik U to ekomLn 'Hli ge .af
schriften betreffende de navolgende brieven. 

l.. .. :A l. Afschrfft Marxistisch Politiek en Cultuur 
u\.\l'lODHbq Maandblad d.d. 29 Juni 1949 Amsterdam-C. Brief 
.... ,1 ptt ,1

ib en adres gericht aan Hanny Iüjhoff; hiermede
�!i.f'l· U 1 wordt vermoedelijk bedoeld Hanny Nijholt � 

2. Afschrift Partijbestuur Communistisch Partij
h;tt ltl)b1-0 Nederland (De Waarheid), d.d. 28 Juni 1949,.. .,T · Amsterdam, brief gericht aan de C.P.N. (De 

J"U ui)" Waarheid), District Brabant, Broekseweg 140,
�, IJl.\ ,S Eindhoven, adres op bedoelde brief A. van 

Turnhout, Broekseweg 140, Eindhoven. 

3. Afschrift Partijbestuur Communistische Partij
h/11 biJ1' Nederland (De Waarheid), d.d. 29 Juni 1949, "1. · Amsterdam, afdeling Propaganda GH/RH,gericht
J..J ?D'.!..e� aan het districtsbestuur der C.P.N. (De Vaar
��· • heid), Broekseweg 140,Eindhoven. 

Verder zaten in deze brief nog een lijst, 
waarboven vermeld District Brabant, daaronder 
Breda-den Bosch-Eindhoven-Tilburg plus enige 
getallen en een brief, betreffeqde de samen
stelling .v?n de gemeenteraden, getekend door 
R.Hoos�ud�I

d e " 
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Hebben jullie het artikel van 

F. Lager al klaar? Het stuk van Dworkin
houden wij in reserve, daar is dus niet
zo'n haast bij.

Met kam.gr., 

'.) . w.g. S0nja.L·,�1f\)�j
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het verzameJ.en van abonn�'s 
PAROOL; 

het bezoeken van oud-abonn�'s, meer in het byzonder 
diegenen van wie vermoed wordt, dat zij uit angst hebben 
bedankt. Hen er op wijzen dat de mogeJ.ijkheid bestaat, 
dat zij z.g. "stiJ.le abonn�.'s" kunnen worden, hetgeen 
hierin bestaat, dat zij de courant in gesloten enveloppe 
ontvangen. Dit geJ.dt ook voor winkeliers en zakenlieden.

Het resultaat van deze actie vermeldt het partijbestuur 
in het Maartnummer van ORGANISATIENIEUWS 1949, waarin 
o.m. de vraag wordt gesteld: "Hoe staat het met de werf

actie voor De Waarheid?" 
In hetzelfde nummer wordt het antwoord op deze vraag
gegeven, waaraan het volgende wordt ontleend. 
"Tot nu toe mag zeker in een aantal districten de werf

"campagne de naam van campagne niet dragen. Daar beperkt
"de activiteit zich tot incidenteel bewerken van een 
"aantal adressen, maar er is niet alles op alles gezet 
"om alle beschikbare krachten voor de werving van DE 
"WAARHEID op de been te brengen."
Verschillende incidentele gevallen worden opgesomd om
daardoor te bewijzen, dat de mogelijkheid voor het win
nen van abonná's bestaat en de werkers aan te sporen
dit voorbeeld te volgen, terwijl ook enkele districten
worden opgesomd "die geen slecht figuur slaan".
"Echter" -zo gaat het partijbestuur voort- "Amsterdam en

"ook Rotterdam hebben tot nu toe zeer weinig aan de werf!•
"actie gedaan. Wel wordt in.�nige afdelingen gewerkt,
"maar er is. geen werfactie.'.!.J 

"Het maandschrift Politiek en Cultuur moet belangrijk 
orden verbeterd en uitgebreid worden en door cle partij 

"op grote schaal worden verspreid", aldus de opdracht 
van het partijbestuur in zijn resolutie van December 
1948. 
In hoeverre heeft de partij aan deze opdracht uitvoering 
gegeven? is de vraag, die thans gesteld mag worden. 
Wat cle uitbreiding van het m'-'a·tàblad betreft, is vastge
steld kunnen worden, dat te beginnen met het Meinullllller 
van 1949 het maandblad is uitgebreid met 16 pagina's. 
r:et de verspreirling V'111 het or;;uan staat de zaak echter 
anders. Ten opzichte hiervc1n deelt het partijbestuur me
de: "De verkoo ei· e ., tis he eratuur, 

sch maandblad "Po ek 
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Het onderstaand staatje geeft. de verhouding van lezers vanPOLITIEK EN CULTUUR tot leden van de _partij weer,

Noordbrabant 
Limburg 
Rotterdam 
Zeeland 
's-Gravenhage 
Groningen 
Gooi- en Eemland 
Drente 
IJsselstreek 
Twente 
Noordholland 
Utrecht 
Centr.Gelderland 
Kennemerland 

1 2 
1 3 
1 3Y, 

UITTREKS'EL 

Uit :.o..o .... J..Y.J: .... .. 
Ag. no.: ...... �.!f..J . .1_9-........ . 
Voór :..2..J:>..lf b .. .. : ..

--,. Amsterdam 
-------5'" Zaanstreek 

1 4 
1 4 
1 - 5Y, 
1 - 6 
1 6 
1 - 6 
1 6Y, 
1 - 7 
1 7 
1 - 7Y, 
1 8 
1 -10 
1 -lQ 
1 -21 � Friesland 

TIJDSCHRIFT 
KWARTAAL. 

t:i;t 
";,'ERF ACTIE 
ECHO VAN HET 
L,um. 

et betrekking tot het tijd schrift K'.IARTAAL wordt hetzelf
de beeld verkregen, alleen komt dan Friesland boven Am
sterdam en de Zaanstreek. 
"·!lat ontbreekt" - zo schrijft het partijbestuur- "is een 
"goede organiséltie, initiatief van de leden en een stimu
"lerende leiding, die zich voorgenomen heeft de resolutie 
"in de praktijk toe te passen." 

Ook voor het maandblad .voor het.platteland ECHO VAN HET 
LAND heeft het partijbestuur een werfactie georganiseerd, 
waarvan het re ul taat als volgt wordt omschreven: 
"V.:.n de taken van de Echo is niets terecht e , Alle

, is ric en e ien zie hoogstens ge an haafd en zijn in 
/� 'enkele gevallen zelfs achteruit gegaan.':] 

SCHOLINGS\fERK p.LJloewel uit eigen waarneming reeds geconstateerd was, dat11 C.P-.N. 1 het scholingswerk in àe C.P.11. met vele moeilijkheden te 
. .,. � J3 kampen had en niet overeenkomstig de gestelde verwachtin

Vo,...� i.d" gen was, die het partijbestuur zich had voorgesteld met

l-411i·�-j� .f� !��
0

1;�!t!� ��!�:
n

;��
0

�!th!!a;��i!�
b

�����s1;��i�û�s
W 

deze veronderstelling bevestigen. Achtereenvolgens zal de 
aandacht 11orden gevraagd voor: 

Ad.a. 

a, de basis waarop iet scholinf;swerk berust en het doel, 
dat daarmee wordt beoogd; 

b. het voor de scholing beschikbaar gestelde materiaal;
c. de financiële basis wai..rop de ui tcave v&.n het scr,o

lingsmateriaal berust; 
d, de indeling der cursussen; en 
e. de resultaten, àoor middel vb.n het sc:.iolin;;swerk ver

Kregen en de fouten die öaarau.n kleven. 

Om een einde te kunnen mi.,.ken a�n "het voort,. uren van de 
"onderschatting vc1.n de ideologie en de theorie in dE: par
"tij", dat, na· r het oordeel v:1n het p0.rtijbcstuur oer 
C.P.tl. "oo zichzelf is �c;n oar o·ootste o portu,listische
"fouten, èen overbli.if,,,el v·,n ,Je 31

7�hte trb.ditios der 
"soci· .. 1-democratie�'"'; iI r het partiJbestuur in zijn re
solutie Vé.11 Decer.iber 19.�s �l s zijn t,ening te kennen, ?.�!:
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. 1t � .. f- Uit betr?�re btQ!r wordt gemqld,
dat L. van Turnho�istricts"lêidei al.Mier, 

-
)( �eeft gezegd, dat

. 
JACO VOOGD, geboren te Rotterdam, 10 Maart 

'1
1 

v/ 19 04, Nederlander, van beroep natuurkundige
bij de N.V.Philips te Eindhoven, wonende 

,_Y� 4 aan de Petrus Dondersstraat 28 te Eindhoven,
XV"" ./ A in 1946-1947 aan de Redactieraad, van het 

�.Y\ /J: blad Politiek en Cultuur van de C.P.N. was
verbonden. 

Hij zou hieraan zijn medewerking verleend 
hebben onder de naam Dr.N.Kof. 

Onder deze naam is door hem geschreven 
in Politiek en Cultuur No.l van Januari 
1947 - Nr.2 van Februari 1�47 en No. 8 van 
Augustus 1947. 

Verdere gegevens zijn niet bekend. 

" e i"r 

!) 



UITTREKSEL 

_/ ,'"-'� //6(1
Voor . 

Origineel in 

Volg nr. 

...... GO . .6�!f91· ./ ....... ........... . 

.............. O.P. .... 6.0.l ................. . 

. .. Ag, nr . ............................. . 

Naam ........................................................................................................................................ . 

Naam .............. J3.e.Y.9.ili.g1ng ... Ph1li1lS ................................................... . 

Aard van het stuk .. V.e.r.s.lag ... b.es:pr.eking ... Ph.111-ps···dd
-.
·········· 

·········-·-··············2l""2,,,50............................... Afz . ....... ................. D/VII ......................................................... Datum ........... 2.'.7.�2�.3.0 ...... . 

-----------�----Aangezien er vele personen, die de naam DA.M.IB 
dragen in onze kartotheek voorkomen, gevraagd om de juiste personalia 
van T. Daems, bij wie de Russische brochures zijn gevonden. Contact 
Philips zal een rapportje over D. maken. Medegedeeld, dat onzerzijds 
geen prijs werd gesteld op fotocopiering van de inhoud der brochures.----

Uitgetrokken door ................... -n/I······································· Afd./Sectie ................... ........ ...... Datum .... 2?.:::�.�.o.O. ............ . 

A.L. 17249-'47 



Voor 

UITTREKSEL 

Naam . . . .  11Po litiek. .. en. .. .C.ultlll.lr .. ,.,, ... Maandblad .... C •. P .• M." 

Origineel in.. .�. �-'"---· ...................... ·· Naam · · ·"C.P.!f.· ···F1nan:cta1t�· · ·· ····· ····· 

Volgnr. . .... ....... . Ag.nr. 6'Xi60 •............. ... Aard van het stuk ........... . J.. ·nera11g····D&1; f. C.P.N .• -
..... D.istr ...... N .• B.rahe.nt. .. Afz. . ..... z.o •... Bbt«bo"f8!1·.····· ······················ Datum ·········lr�1.;,;1 •

.. 

Dit 1a 4e eerste bier dat ·owrhet District lfoor4 Bnbtmtffl'l r1nnctee1 wrsJag Jaa 'fC>rden uitgltbracht. waarin beeld na de-aot1iriteit . .,. öna owr het &rgelopea jaar�'1 tot u1t1'ruldwig kan wonten braaht.
Pólitieij en.Cultuur. 

· 
t 1 an� 1�s laatste maand 103. Aantal a.bonnemen en: e ma " .., • 

uitgetrokken door ............. ··· · · ...... J •. R.. .............. Afd./Sectie ... A9.P. .. J.Y.J?..L · ····Datum··· ·4·• 7.•49.L ... · 

Op aanwijzing van .. 

! 5074 - '48 



Uit 

evoor 

Ag. nr: 

OD 244-R-dam 

OD 1169 

57990 

UITTREKSEL 

Naam: CPN-verg. 

Naam: "POLITIEK EN CIILTUUR"-MAANDBLAD v.d.CPN. 

Afz. : ID R-dam Datum: 1 7-�49 

Aard van het stuk: Verslag besl,districtsconferentia v .d.CPN district R-dam gehouden
te R-dam op 26 Febr. en 5 en 6 Mrt.1949 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

·49 

Op bvgn.districtsconferentie deelt GEERLIGS mee,d.at het ledental van de 
partij in het afgelopen jaar is teruggelopen van 3700 tot 2650 leden.De 
oplaag van ''Voorwaarts" is teruggelopen van 4758 tot 4120 exemplaren.De 
oplaag van ''POlitiek en Cultuur" is gedaald met 200 exemplaren.De verkoop 
van ''Kwartaal" geeft eveneens reden tot cri tiek ,daar van dit uitstekend 
scholingsmateriaal in het afgelopen jaar 480 exemplaren onverkocht bleven. 
De totaal opbrengst van de Pegasus-literatuur bedroeg fl. 25 .000.-

RM 

16-1-51.

Op aanwijzing van: BIIIg.



UITTREKSEL 

V oo, . . . . . . . .

i
.U O � ... ................ .. ... .... . ........ .... Naam . . . . . . .  n.RPLJ'.!: P'!K .&!! .. qill<!l]IB .... "l".". �.<!.�l.�.<l .. .9.1:'N • 

Origineel in ....... O.D .. ?..i4. .... Gl<t • ............................... Naam -·············Q.:l?.N.::.Y.E3.:r..g1:1.q.E3.r.i.r:i.g.E:l,t1: .. J0:.<3.:L..qE:l:r.:l..�P:4 L ............

Volgnr ............................ Ag.nr .. . 5706.6. .................... Aard van het stuk Y�J'.êl�.g . .  PJ13.:t;r. •. Q(?I_1.f'..E?..+.'..�P..�J.E:l . ... Y..�.h·
Distr.Centr aal.Gelderl.der CPN te Arnhem 26 en 2?.29 

• 

.... ..... Afz ................... Y.e.r:b. ..•...... 3.2.. . ............................ ..... Datum .... .... Q ..•.. � .. !.1..�... .. ......... 
4 

De omzet van "Politiek en Cultuur:" is sterk gedaald. 

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

• 

Uitgetrokken door .. 

Op aanwijzing van .... 

� 5074-'48 

. ..Y.dK. 

. ...... B .IIIg. .... . 

............ Afd./Sectie. AGP .l:V:b. Datum ....... .-1.:.� .. �J.?. .. �.'.1.c.<J. ......... . 



UITTREKSEL 

Voor .. ................. ........ .... OD ll�" Naam ........ !!P.olitiek. en .. Cultuur.11 ..... Maandblad ... C .• P.N •. 1! ...... . 

Origineel in... .. . . 0D ···244-R-'dam •................ Naam. J•C.P.N.•.Vergaderingen.W .•.. .Af'd. Rotterdam-. 

Volgnr .. ........................ Ag.nr.. 53515 .•.......... .. Aard van het stuk . . ... Verslag •............... 

• 

• 

.......... .......... . .. : . .. ... Afz. ········I
.-
D •... Rotterdam •............. .............................. Datum ..... 2 .• 6.49 .•..................

Op Zaterdag 8- en Zondag 9.1.49 werd een besloten c.P.N.
Districtsvergadering gehouden in het kantoor van "De Waar
heid", Mijnsherenlaan 93 te BotterdaJll • 

Saul de GROOT besprak het werkplan: 
Tenslotte zal de oplaag van "Politiek en CUltuur" met 160, 
die van "Kwartaal" met 50exemplaren moeten worden opgevoerd. 
Ook aan de colportage en verspreiding van het 11:Fegagus"- ma
teriaal zal meer aandacht moeten worden besteed • 

Uitgetrokken door 

Op aanwijzing van . 

. ...... J •. H,. 
. ................................ .. Afd./Sectie ........... AC» ... IV ... b •..... Datum ........ 2.6.49.. .... ..

·······B··III··&·,······· 

� 5074 - '48 
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Politiek e,n· Cultuur ... 
WORDT MET 16 PAGINA'S. UITGEBREID

DE ZEER LAGE PRIJS 

· BLIJFT GEHANDHAAFD

Het eers.fe. uitgebreide nummer, dat binnen enk.ele 
dagen ·zal verscltijnen� · �I �.a._- _de v�igende artikëlen 
bevatten: 
JAN SC.HALKER: 
·HENK GORTZAK:
HARRY· VERHEY: 

' .  . 

A. J. KOEJEMANS: 

.,1 Mei 194.9" 
.,De komend, verkiezingen ...... " 
.,De -taken van .Pe Partij en de Ol'ga.nisatie" 
,.Lenin en,'de opriohtit!g de:r S.P.D." 
(In dó.t afikel is een nog nd.et gepubliceerde brief 

; van Dayid .WünkooP" opgeno,nen). 
. . I · · I' 

Verder nog een pra<lhtig "Gediab,t, voor de vrede'' en een kort ver,haal 
door een Bul,gaai;-se �chtjjive;, getLt�d: ,,De r.enimeester komt." 

Abonneert U op het maandblad 

. ,,POLIJIEK E_N CULTUUR" 
thans 48 pagï'na'a per nummer 

Halfjaarà,bo�e�ent f _1..75 
Jaar�J:,onnement •... . t 3.50 

•• -.� .. • .; :t • •  t • 

Zendt ons thans t ?��Vi,e/g:t�q,Ç>f po;t'11;i�;I ;en _u·ontv84lg,t alle in 1949 
nog te verschijn!)n ��ers. (8 ·in �t�). , . 

UI TGE··v E Rl�f- PEGASUS 
Leidsestraat 25 - Amsterdam-C. - Postgiro 173127 



UITTREI(SEL 

Naam .. Politiek ... en .Gult.uur� .. (Ma.andblad .. CPN.J. ..... . 

Origineel in .. OD 24-3-. . . ...•. ...... Naam .. .... C.P ... N .. ,..:,organisatie... . •. 

Volgnr. · ························ Ag.nr. . 54481 ...... ... Aard van h�t stuk Bes.l.ot.en. . .1.edenve.r.g •. CPN. afd..

··· ·Rotterdam· 6· ··op ·24
-.

·l·-. Afz.
49. 

········l···D.-
Rotterdam •................................ Datum ........ 29 • .1.49 .•.........

•• 

• 

Besl..oten ledenvergadering van de c.P.N., afd.Rotterdam 6,
gehouden op Maand·ag 24 Jan.l.949, in het gebouwtje Pnie1,
Riederlaan 62 te Rotterdam. 

CATS1 W., bespreekt dan, namens het Districtsbestuur, het werkplan 
voor het district Rotterdam. 

Werkplan voor het District tot 1 Mei. 

VOORWAART s.

• 

Het ombouwen van Voorwaarts tot een editie voor Rotterdam en 
omstreken. Op grond van het feit., dat Voorwaarts daardoor grotere 
aantrekkingskracht krijgt voor Rot terdamse arbeiders, zal de 
oplaag opgevoerd moeten worden �ot 6000-vooral door het organi.Seren 
van een regel.matige colportage. 

ECHO van het LAND. 

Het opvoereh van het aantal exemplaren met 50 stuks, daarnaast 
iedere buitenafdeling per maand een openbare bijeenkomst over 
ágrarische vraagstukken. 

THEORETISCHE LECTUUR• 

Het winnen van 100 nieuwe abonne's op P.en c. en 50 op Kwartaal. 
100 exemplaren van het 14 daagse-orgaan der Cominform (.fauerhaften 
Frieden} en 2500 scholingsbrochures (per brochure). 

Uitgetrokken door .......... ·B,·d·•·G-. 
. . ................ Afd./Sectie . . . ACD.. 4b •........ Datum ........... 4 .... 5.!l.:4� ..• ..

Op aanwijzing van . .................. . 

� 5074· '48. 
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O.b 11 l_j_ Bijl.48892.(0D 296) 

Blijkens de laatst ontvangen opgave-de datum van 
die opgave is niet bekend-bedroeg de oplage van 

De Vrije Katheder 

Politiek en Cultuur 

10.450 en die van 

7.300 • 

Opgave van B lllb. 
1948. 



AFSCHRIFT 
--

3e Jaargang (Nieuwe reeks) No. 1 

POLITIEK EN CULTUUR 

Hoofdredacteur J. SCHALKER� 

Leden van de redactie: 

Januari 1948 

F. BARUCH,,L. GILLIERON,, Chr. SMIT,, Redactie secretaris: S. PRINS,.

Roemer Visserstraat 4, Amsterdam Telefoon 83502 en 86453 

Adm.: UITGEVERIJ PEGASUS, Leidsestraat 25 Amsterdam tel. 35957 
Giro 173127 

Prijs per nummer 30 cent 

Abonnementen: per jaar f. 3,50, per halfjaar r. 1,75. 

/ 

/ 
,/ 
r.1 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0044full
	0045full
	0046full
	0047full
	0048full
	0049full
	0050full
	0051full
	0052full
	0053full
	0054full



