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UITTREI<SEL 

Uit OD 356 F • Naam: D.?.Gl'l.AD "DE ,J;.AHBEID" .. VEHLOOP JTL':..'iO. 

• Voor : OD 1425 

Ag. nr: 99109 

Aard van het stuk: De .Vru:;.rheid. 

Naam: "KWARTAAL". 

Afz. : KB . 

Bij De Waarheid worden "gedraaid": 

• 
Uitgetr. door: L .. J .. 

Datum:29-!i-5~" 

"KWARTAAL" 900 opl. 

Op aanwijzing van: B III • 

Datum14-12 - 50. 



Uit OD . 862 

. Voor OD 142 5 

UITTREIZSEL 

Naam: 

Naam: 

KATHOLI EKE ARBEI DERSBEWEGING (K.A.B. ) 

KWARTAAL 

Ag. nr: 93507 Afz. : ·B Datum: .22 Nov.50 

Aard van het stuk : commentaar op de KAB- brochure "De klop op de deur" 

• 
Uitgetr. door: 

Datum: 

"Kwartaal'' is geen overzicht van de voornaamste publi
caties van de vooruitstrevende pers. Het bevat uitsluitend 
conu:ru.niatische betogen en wel voornamelijk uitspraken 
en artikelen van vooraanstaande leiders, zowel uit het 
verleden alo uit de tegenwoordige tijd • 

vde Op aanwijzing van: B 

11-1-50 



UITTREKSEL 

Uit OD 1727 Naam: CPN Middenstandswerk 

• Voor OD JA25 Naam: "KWARTAAL" 

• 

Ag. nr: 74377 Afz. : I.D. Haarlem Datum: 15-3-50 

Aard van het stuk: Middenstandsactie 1949• 

Seegers verteldat dat er door de partijleden lang niet voldoende studie 

van de partijlectuur werd gewaakt. De partij had ongeveer 60.000 leden en 

daarvan waren er maar 980 geabonneerd op "Politiek en Cultuur" en m 'aar 

7 00 op "Kwartaal" • 

Uitgetr. door: JR Op aanwijzing van : B III 

Datum: 13-6-51. 



Uit 

• Voor 

Ag. nr: 

OD 345 • 

OD 1425. 

64310. 

UITTRE IZSEL 

Naam: Maandrapporten Noord Holland. 

Naam: KWARTAAL. 

Mz. : Amsterdam. Datum: 16-6-49. 

Aard van het stulc Maandoverzicht April-~~i 1949. 

• 
Uitgetr. door: 

Datum: 

Met betrekking tot het tijdschrift KWARTAAL wordt hetzelfde beeld 
verkregen, alleen komt dan Friesland boven Amsterdam en de Zaanstreek. 
11Wat ontbreekt 11-zo schrijft het partijbestuur-"is een goede organisatie 1 

initiatief van de leden en een stimulerende leiding, die zich voorgenomen 
heeft de resolutie in de practilk toe te passen". 

Ook voor het maandblad voor het platteland ECHO VAN HET LAND heeft 
het partijbestuur een werfacztie georganiseerd, waarvan het resultaat als 
volgt wordt omschreven: 
11Van de taken van de ECHO is niets terecht gekomen. Alle districten hebben 
zich hoogstens gehandhaafd en zijn in enkele gevallen zelfs achteruit gegaan • 

J.H. Op aanwijzing van : B III 7 •. 

25-1-51. 



U ITTREI<SEL 

Voor . ... ..... ® ...... l42~ .•... 

Origineel in ... ~~ . ~ • ___ __ ____ Naam . . ... .... ".C. P. u . - -Financi-en"-• 

Volgnr. ·. . H Ag.nr . ... G~60. . H •• • ••• Aard van het stuk ... .. Jaarverslag 194?.- - c.P.N;;-

....... Di.s.tr • .. .N .Brabant .• .. Afz . .... .. . ~.D .. .. Eizldhown. -·· ····· - -- ··· H ••• - Datum· 8 el;o4iB ë 

• 

• 

Dit is de e.,rste keer dat owr""bet District ·woord Brabant 
een financ1eel verslag ka worden u1tgèbra.'lht. 'll'ai!U'in een 
beeld "''&&l de- act ivit.eit ·ft.!l ons over het afgelopen jaar 
19~7 tot uitdrukking kan worden gebr ebt • 

Kwacl:aal. 

Aanta l abonnementen 30 • 

Uitgetrokken door ........... . H • .J .. H. . __ H ••• • •• Afd. /Sectie .. ACD IV b. ------ ---· Datiun . . 4 .7.49 • 

Op aanwijzing van ...... . . B. .. III g .• 
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UITTREI<.SEL 

Voor OH···········OD.l425 ... Naam ''KWAIDRAAL.~1 .•.... 

Origineel in .. C.P. N.-organisatie . & . .. . ..... OD 243 ...... .. Naam .. 

Volgnr . . ························ Ag.nr. 54481 H ••• ~ard van het stuk Besl.ot-en ~edenvorg.CPN atd .. 

···Rotterdam·· a op 24ëlë Afz. ········ · ·l • Do;Rotterd.-am.-
49. 

•••• •• • H. Datum . ··2-9 .1.49 .. 

Besloten ledenvergadering van de c.J?.n., ai"d. Rotterdam 6, 
geb.ouden op Maandag 24 Jan.l949, in bat gebouwtje Pnie~, 
Riederla.?ln 62 te Rotterdam. 

QATS, w., bespreekt dan. namens het Districtsbestuur. het werkplan 
voor het district Rotterdam. 

Werkplan voor heb District tot 1 Mei . 

VOORt'IAJ\.RTS. 

Het ombouwen van Vool"W/iar ts tot een editie voor Rotterdam en. 
omstreken. Op grond van het feit, dat Voon'IIB.arts daardoor grotere 
aantrekkingskracht krijgt voor Rotterdamse arbeiders, zal de 
oplaag opgevoerd moe,en worden tot 6000-vooral door het organiS ren 
van een regelmatige colportage. 

ECHO van het IAIID. 

Het opvoereh van het aantal exemplaren met 50 stuks, daarnaast voor 
iedere buitenafdeling per onand een openb;:.~re bije nkous't over 
agrariSche vra.agstuk:k&n • 

• 
' 'l'HEOREj.'J._SCHE LECTUlJR 

Het winnen van 100 nieuwe abonne's op P. n c. en 50 op Kwartaal. 
100 exeoplaren van het 14 daagse orgaan der COI.:linfor.m ( il3.uerhatten 
Frieden) en 2500 scholingabrochures (p r brochure) . 

Uitgetrokken door ....... . ··BidtGe . .. .. .. H. Afd./Sectie ACD 4~ •........ Datum . 4 • .5.49 •. 

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

~ 5074 - '4 8 



Het nzeuwe 
"Kwartaal" 

"Kwartaal" Is voor de Neder
landse werke.rs een wapenschouw 
van de democratische krachten in 
de gehele wereld. Niemand die het 
tweede nummer van de Kwartaal· 
reeks heeft doorgelezen zal deze 
krachten kunnen onderschatten; 
en het spreekt. vanzelf, dat deze 
zekerheid, dit vertrouwen In de· 
kracht van ons eigen volk, de 
eerste voorwaarde is om een 
vbolksdemocratie tot stand te 

ren gen. 
"Aan onze zijde staan de jonge· 
democratieën van Europa, aan 
onze zijde staan het Franse volk 
en de onoverwinnelijke patriotten 
van Griekenl.and, aan onze zijde 
l!taan het verdrukte Spanje en de 
kleinzonen van Garibaldi, die 
nooit en te nimmer de schoen
poetsers van de Ameri.kanen zul
len worden," schrijft llja Eh ren~ ' 
burg. En wij zouden hier nog aan 
toe willen voegen, met dit tweede 
nummer van Kwartaal vóór ons 

! op tafel: aan onze zijde is het 
. recht, het vertrouwen dat bergen 

verzet, .een nieuwe cultuur, kunst 
en wetenschap. 
De Inhoud van Kwartaal bestrijkt 
stuk 'voor stuk elk gebled van de 
ontwikkeling van menselijk kun

' nen en weten In de worsteling om 
de vooruitgang, tegen de remmen-

I 
de schadelijke macht van het 
grootkapltaa.l In Amerika en 
West-Europa. Of men de rede van 
Wyshlnsky tegen de oorlogsdrij· 
vers neemt, of het gesprek tussen 
Theun de Vries en Aragon, of het 
jaarverslag van de SED, of de 
schitterende redevoerlng van 
Zjdanow over de geschieden1s van 
de wijsbegeerte - uit elke bij
drage spreekt het sterke zelfbe, 
wustzijn van de werkende mens
heh:l, die zijn toekomst In handen 
beeft. 
Talriike vraagstukken worden · 
In dit nummer opgehelderd: het 
karakter van het Volksfront tij-

I dens de bezetting, In Frankrijk en 
Joegoslavië (Thorez; 'IIIto); een
he~d van actie tussen socialisten 
en communisten, en de volgende 
stap (P<>len); v<>lksdemocratie 
tegenover schijndemocratie (Ra
kow, Radaceanu - mtn!ster van 
Roe!penië, socialist); noodzake
lijke veranderingen In de Tsjechi
sche economie ( G<>ttwa.ld) ; chris
tendom en antl-c<>mmunlsme 
(Alessahdl'inl, Katholiek); de 
nieuwe sowjet-mens (Pr!•tt, La
bour-afgevaardig'de) ; de groet van 
de wereldvakbeweging (Saillant); 
de taak van de Amerikaanse ar-
beidersbeweging (Wi11iamson); 
wijsbegeerte en zelfkritiek 
(Zjda.now). , 
Het nummer we!'d goed verzorgd 
door P e g a s u s, met versehUlen
de foto's en beeldstatistieken, ter
wijl de prijs - 85 cent, f 3 per: 4 
nummers - voor een ult!l;ave van 
deze omvang ongeloofiljk laag 
geachrt moet worden . 

.. 
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Betreft: ''Kwartaal" 

Ho. 8?19-l/47 ID. 

RAPPORT 

Te verwachten is de verschijning van een drie-maandelijxs 
tijdschrift,· genaamd: "KWARTAAL", hetwelk een nieuwe uit
gave zal zijn van het Partijbureau van de C.P •. .N,, Roemer. 
Visscberstraat 4,. Amsterdam- ·.vest. 

De aandacht van de boekhandelaren zal binnenkort gevestigd 
worden op dez-e periodiek, dlké zal verschijnen in eeru omvang 
van 96 pagina's, groot formaat. De prijs van losse nummers 
zal bedra.;en o.85, terwijl een jaarabon1.ement Jlj_. 3~-- zal. 
kosten. De administratie blijft gevestigd aan het partij
bureau. Van. inschakelin.; der ui t'6eversmaatsc.b.a: pij ''Peq;asus" 
is blijkbaar geen sprake. Tot dusver is ook niet bekend, a~~ 
"ie de redactie van het niemNe or~aan is of zal woru.en toe
vertrouwd. 

Inn het eE;rste nummer zal vboral aandacht worden besteed aan 
de re sul tatem van de pl anmati 6e volkshuishouding in de Oost
.ü'uro{1ese staten, verder de achter~ronden van het lhountbatten
plan, de to~stand in Japan en China, de Arneri~\.aanse fina."l- . 
ciele·poJitiek, ~e,;evens over de ille 1;ale or~anisaties va1 de 
nazi's in :J)uitsland e'1. de koers va.~ de sociaal-cemoc.ratische 
partij ei in .:turopa. In h t sup'Jlemen t op dit eE" rste nqri.GJ.er 
zal ae te~rst van het Atlantic~Gna;ter en va.11. de overaenkomst 
van Linc; adj atti worcle1 op ;:e'loner:t.. 

Hoewel dus de aon1::onrli ~ins; vri ~ positief z..al l(li .. .'-en_, bl::-c1
.': 

bij een ·verder in_;e stel d 0lJ.dQ:rv.6oek ·bij betrefPende instaDJties 
niets bekend over verschijningsvergunnin~ of papiertoewijzing. 
Zelfs werd medesedeeld, dat zulks practisch onmogelijk was, 
omdat er momee1te.el geen enkele nieuwe periadie · wordt toe-
gel aten. Mogeli,jk kan hierover meer nieuws worden verkregen 
bij de desbetreffende officiele instanties te 's-Gravenhage, 
hetgeern dan bij een eventueel voortcsezet onderzoek val belang 
kan zijn. 

lVl.-2. 
V ;;:::{Z0IïfD:2N JU .. :r: Hfd. C. V.D. , Haag. 
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"KWARTAAL", 3-maandelijks tijdschrift van de C.P.N. 

Bij het Mini.sterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
alhier, kwam op 22.6.1947 een aanvrage om papiertoewijzing binnen, 
voor een nieuw uit te geven tijd s chrift, getiteld "K" artaal". 

De aanvrage werd ingediend door de Stichting "Pegasus", Uit ... 
geverij en Boekhandel te Amsterdam. Als drukker van het tijdschri 
werd opge geven Heyermans-drukkerij, Elandstraat 169 te Amsterdam. 
Voorts dat de oplage 5.000 exemplaren zal bedragen. 

Eerdervermeld Ministerie berichtte op 26.6.1947 aan "Pegasus" 
dat voorlopig voor het tijdschrift "Kwartaal" ge en papier kon 
worden toegeryezen, doch dat het tijdschrift op de wachtlijst was 
geplaatst. 

Naar thans van eerderve r meld Ministerie werd vernomen zal 
binnenkort (vermoedelijk nog deze maand, du s October 1947) voor 
bedo eld tijds chrift een ver•1erkingsvergunning worden verleend. 

Enige byzonderheden omtrent de verwerkingevergunning en papier
toe"Iijzing. 

' 
Het verlenen van een v er werkingevergunning houdt in, dat van 

overheids· -ege t egen verwerking van papier (al of niet toege .vezen) 
benodigd voor de uitgave van een periodiek, geen bezwaren bestaan. 

Is de vergunning verleend, doch heeft nog geen papiertoewij
zing plaats gehad, dan moet de uitgever van het orgaan maar zien 
dat hij op andere wijze het benodigde papier verkrijgt. Bijv. 
door he t te kopen op de "vrije markt". Dit laatste is geoorloofd 
en gaat thans naar vernomen werd, vrij gemakkelijk. 

De uitgave van het eerste nummer van een ni.euw uit te geven 
tijdschrift is niet afhankelijk gesteld van een verleende vertoTer
kingsvergunning. Dit wordt toegelaten, opdat de uitgever van het 
tijdschrift kan vaststellen welke interesse het publiek voor het 
nieu •I e orgaan heeft en voorts dat de overheid het drukvlerk eens 
kan beoordelen. 

Hier is dus de verklal~ing voor het feit dat "Kwar,taal" (NO 1) 
uitgegeven in September 1947, kon verschijnen zonder dat een ver
werkingevergunning is verleend. 

De ve J:'"Jerkingsverp,unning v1ordt gezonden naar de drukker en 
niet naar de uitgever van het tijdschrift. De uitgever krijgt 
uiteraard wel bericht dat de. vergunning werd verleend. 

Voor de uitgave van een periodiek, dat minder dan vier 
maal per jaar verschijnt, \' ordt geen verr'Jerkingsvergunning 
vereist. 

Naar vitrouwelijk werd vernomen, bestaan er plannen, nu de 
uitgave van per iodieken niet meer afhankelijk is van een papier
toewijzing en papier op de "vrije markt" vrij gemakkelijk te ver
krijgen is, de papierto ewijzing af te schaffen en alleen de ver-
werkingsvorgunning van kracht te late:q.. . . 

Dagbladen krijgen 10% meer pap1er toegewezen dan ZlJ voor 
hun oplage (betalenooabonné's) nodig hebben. Dit voor aanwas van 
abonné's, v erspeling van papier door misdrukken enz. De grootte 
van het aantal betalende abonné's wordt voor ieder dagblad afzon
derlijk, om de drie máanden vastgesteld door de Ned. Dagbladpers, 
dit aan de hand varreen accountants-verklaring. 

J. Nog -
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No g werd vernomen, dat drukkers een papiertelWijzing hebben 
voor hand e lsdrukwerk, circulaire s, brochures, brie fpapier ènz. 

HP- t tre kken van e e n grens tuss e n handelsdrukverken ander 
drukwe rk is lang niet altijd e~nvoudig en dit leverde in de prak
~ijk reeds meermalen moeilijkheden op. Enige malen werd te dier 
za~proces-verbaal opgemaakt en werde n die p.v.'s de Justitie 
toegezond n. Va n behandeling van die zaken werd nog maar weinig 
vernomen en men neemt aan, dat de Justitie die zak en seponeerde. 

Na lP-zing van het vorenstaande wordt duidelijk, dat de mogeli 
heden van uitgave van drukwerk, zelfs zonder papiertoewijzing 
legio zijn. In h e t byzonder wordt hier dan gedacht aan de uitgave 
van het Czaar Feter-nunmer, door het dagblad "De Waarheid" , op 
15.8.1917, ter ~elegenheid van de Czaar Peter- feesten te Zaandam 
en welke uitgave ( 24 pagina's) voor plm. 2/3 met a.dve rt enties 
werd gevuld . · 

B III-b, 6.10.1947 
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