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Boekhandel "Pegaoti.011
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Naar .aanlaiding v�n .oen onderh�ud op 14 November t947 
· van één' mijner· wnbtcna.ren met de Adjudant H. de Bruin Uwer

· politi�, hen :Lk de oer U te berichten, dat ha� van groot belang
wordt geaçht, üe 'be3chikking te hab\,on nver e�n volleûiga OJ7WJ.Ve,
ve',r.11e1den.d.e _ <l:; :i1amen e.u (:}Ventttc')..e v . ..:'dèro teI;e·vetie, zo ,·H:11 ven

.. de lo i.dónde f'ig ... _·ren als ü.ir�otaur" chmoisoariaoen onz. al.e va.�1 
hP.t ova�Lze p�raan2�l,'ve�bonöon aart do-n�oklla�del ën Uitgever13 
".i?e«,asus" �n aan da nRepu.bliok dor u.}tter.on'1, beide r;e·17estif.;(l te
Uwent, · 

., 

, Ik T.jO�i? U dar.. ook vcr2.00Jte:i1, zo '!!o �cu;1:;:,' oen derr,el..:jke 
lijs:t· .te;; ,will@n' doon onmonstclllcn en mij t.z.t. een &t:.ç,:n 1 ar 
dua.rvan "11e wir.t.<m ifoen toekomon.

In l;e't b?Jzondor h_o;;ta.at belangstolling voor die J"trr.aonoels
ledcn, die voor hot verv�l:on van �uil: �l.4�ctie veel �oct�n reieen 
of ';J'..ier �rnrl�ru..mh;.Hien vwi :Ln:!:01•;:iattcve oord zijn. 

. . 

. 

Voo1"'ta .zo't.t :U: gaaruo aamlaop.t be-1teec1 zien e.an û1.a "fd?
lingen in de renoer.tde ondernemj:�zen, wa�r de neeste, dan wel �t:'i 
een �eltc:ra !t"En�elma.e.t outa:tios plaa:ts vinden, a:ur.meéle 8SÎÎ. de niemve 
bctr.e�ingon in. ).Velke de al of�i:-et' OJ? •31.gon ve�orrl:: ont'slage:non 
o'JTer ga.an. 

· · ' 

1Jfl beriêhtcn ·tc�zake zie ..ik "i.:e zi;jne� ti..iö, :;iet bel.angatel
ling tecemcrnt. 

. ' 

'Hèt Booiû van de• 
LlENTP..ÀLE \flU.LIGllEIDSl)IEUSm 

ná.Llens dezei 
-· ! 

·,· 

-J,G. Ure.bbendam.

. .., 

Aan de Heer 
Roofdcommisearie va.;i ;Politie

· te 
AW1 1l'-EfüW.i •



INLICHTINGENDIENST. 

ROTTERDAM . 

I.D. No. 11.

GEH EIM . Rotterdam, 15 Januari 1948. 

BU F�'.: l U r

11-1· vtf

Hierbij wo�d t bericht, dat in het Distric t Rot terdam 
der Communistische Partij Nederland ( De Waarheid) de 
stand van zaken van het Pegasus-materiaal per 31 Decem
ber 1947, was als volgt: 

bezittingen b roch ure's, boeken, enz. f 12060.04 
sch ulden bij Pegasus : f 9000.--
zoekgeraakt en verouderd, dus waardeloos 
materiaal f 2915.06 

Batig Saldo 144.98 1 f 
======== 

Verzonden aans Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 
68 te •s-Gravenhage. 



Or P-nis�tie-bu�eau 
Afclelin inaocien. -.8.,_".11.1. pa!'.lr� · t "l " , " A ·t .; " 

Aa--i a:l::? di:--t. ictsbentu "'en, 

let in re,c.s c11i t J·1 ..::e eu, t..1;..t 11 i; döcr 11 
• u.:t e c..-

ven spa r .. ·vf tütir.'l in- d i.� t. ic ten en delln ea .!'don •vuri '"l::n. nkcle d ts-
trieten v �r ic.i O'!l vE..rse<1ill .... nc., rede.ie 1, V<,ot'lt>pi. ni t v u� .. len. 
'Ji t t1ie d i:- trlc te 1·, v o r bet . n "'rsy .. te i.1 .r in 1., e ee.'.'-Jt, bere i �e 1
ona l>erich tea o�trcnt -e !'o to aC i 1.istrn.tl v · ueillj' hu den 1.i e nf c:h.-
1 in ·E:n. Bov .1 iie.1 ko· t ht:3 t. !lO : J. eenc vc, r, u:.. t ezel fde part � c:;noot te t 

li.t,P""1,ijcl A Bot v�n 11 '.îe H rht:ic" i� ea bce enL,.t(:ticnr_ri.. van. dr, Ya:r:t�.j. 
er: h t vurten n �tol r met " r1<:lJ- e 1 t, 

'.ro·'l� 1 Lal r. j ·c ve�·ro' u .ln en vt or. Het ·,�:et.<: 1_l tu.s e 1

� liJ!�t d s ·rdt..rr- ,1,i t �t eds c..ü.c:lijl te "'1,j 1.
•1 

-l-C 1}'lO tte 'k.lt Vi..-:n t • l · i;,; bei e, n t e.d.· 'r e l," .,iktC: &,yf>t-,'!\t:f: 
ao üele na t:lt..1, liu .el :,..,E!e .... :�\ !::.r <:;ren. 

'e:i t "oft b.i,jvoor·L .eld •.0.11 ·100 tot l r.: •• d .J.bli�.la boë1 en· .... ot� 
S"n, ter ijl ch1bh le arleid ,.ordt v�rr ... 1.:1-:t v 1;� ,e .. ti V<.;.,ri.n .., va:i cÜ"
uel f t:e t·'· 1<-.

�.e 'o te, EtOn -:rb .. i . '{racht, ver�c ,rl.;..1 �, ·1 ll i::.ti. trntic-T11atcr.1r- .1 
eu he\ a 1ln e1 va� boe 1 .voorr· Je1 �iJn uu on1odlt h o . 

-1 r t.1t:::. t t,: c wve.r, ."t. t du" 1
• w 1·h .... lci'' a pu:i t 1.i·�l...1." ·,c..Cr1 :er -

co�· et e 1 ·1, ,l!i�tr: ti. ve ervarl.n 'boter i1 �twt cpc1',l·!.. ku, 
a rl:lf:.id 11 aan 1�c 0"'...._o•· 
niet ovC.!tll in ... ta t 

et� rs rn t. � m te v-ar\ r . 1, ter, l �1 tevens "De 
bet"1lin o ;:i.rc ii.L'1 e f't, • a rtoL de -crtij 1c 
hl ijlt t.1 .: t,jn. 

·.i t u :.nde vo.1 �.e noo 7. a. l i.vt �-O 1-.lov o ·elij e onvucrin.; vun tie
bo l{v�r'.t,;Cr", · , !'.'"bij nc1;i1 .t., tr ic Len, 11och �f t.lin c:n J lna 1C iele n{" el e � 
lijnen, ..,1,tllea, in OVl.l" l "let hct ... nrtlj 1;;.C:ru.taJ.·ia. t" àe vol en e ['l.;"1'1.t-

1 _) J. 01 f.;!.l .(, J(� l.

v�r-<oop van· alle '} 1::: u3us 1
' ui 't .aven via �en sp l't.:-1·LJte ., ëfW'lli .... ut 

ult lu.î�ca vin h(:t ''a rhe1n 11 u • .:...vute ra. In d'it ,l".l.C.:ten, r hat 
11 t{.;.. ... c:vctc1..m �'ee�s uit:u'iëf.-1s; die 1t ait te ,.orde I in eno 1cn. 
1., e o�k cle to,il lcht1ng. 
P.:. "ti;i-�f i::lin 1 1.r>t.rA ,,. 0. .. :'1 .  ,ln .. nA r�e.a'elr vla het ,, _--e.1tocb1: 11 ne

rheit..'' e 1 e .1e1,e1 hi ro-p 10 prov1. J.e. 
"'i trtcten ontvnn ·en l'!lannà'.eli,i s een percentac·e va11 d. to t.al.e 11 eer -
tuur-vnr-..1.>oTJ, .. o el va.i ra;lt als Jart1j, c :J.e i 1 �n di, trict ebieo 
h cft plt tr; even ·en. ( ... ue ooK over 11 te.ra t-u ir va 1 o.o ...,ro .ll li ev�:r·. 
c:àn " , sus•·, ale door· '1 De :: rheiu" contant is ver ocht.} 

de Ue 1"' Iloc!'c. 
1.e !l.J r Hcof 

v..:., hot nu.rëu .... I11lic1t-n 0.1 te 1., u�arcle"l 
va.1 1 ... u Ce.1trule Velli. 7'e.l �1euit te AB-.... r ve>1'1n ,1

Jrivn. .. trc t. 68. 

l}á:J:�.. ..L<.
") 

"',.. 

kt.. /kl..1t;,rîJ.'



4. ""':e di�tricte� blijven in ue ele�e1helü bij de Uit·everlj
ua" te �o.i �ont ote betalin li ernt r te beate len, t11r ve.r·koo:p

in de artij, '·"'� bui ten hut SJll: '!Xsystoem o 1. In b 1 j�ondsre eval
len krui de Jir·ectie va .• " e r0u .. ' eo 1 ancier& botali!'i .. ,rei;;ellng
7reffen.

' 
Dub. 1. Dehou ens e n t1.e tnl dvc r· ctE: c1..!'Ci�l in bij te hov.l!,::1 staten, ver-

vol. t alle 2p� . ...irsyuteam-�u i1i� tra.'t:i..e. r le ze t;là van het ''Be a
r ,1S 11 o:ysteb dj t.:n�n a n ue "41 t evcr1 j tl; orr:e.1 ter g-c:-�ondon. 

cis �och te ,.elolu, i.;io :.c.i(.;}1· ci.;8 r.wdn op s• (' r\e rten be
vifü e,1, oi\:,uen even!;)cns te f orden in ·e 1omen. Hh"rvo.or in ru.1.J., 
dh,•1i. el 1te afclclinE" "�aarheias" ap�. r�.ep;elu te \re.:.:-e trekken. Hier
uit volt dus, dat afdf:lin e'1 0un gclocn van vei·wc:hte �e•ele 
1:toe.te L aoc;..·z�.,fen ar ·1 ul, , u,tr1cten. Von.c?.over : ë dit; rtkds ee
da: n heboen, , l�nt dit door de districten te \,orden teru."':rezon
acn. r d.i.e .1en .i�·1iers hit,rvoor •· a rhei(�f'" ze t,ls te \"!Orden �'"..:!.1,;;:"" .. 
snhaft. ""'is tr-.î c t'elt L?iOf;ten t'. venmin af ctra,:;eu { over ve1'koc11te apaJ;ü'
, c pels! ) aan ''1 t:rusu.�1". Voor�,over dit re. da is r,e schied v: orden de 
be tal i.n en •rJretourneard. 
':iet zo 
Alle npa.ràers af�aan, die reeds in het bezit zijn 
i1·ewi ,elde 'Ië a..,us" � .. c"èls, deze inne·en e"l. vervu;i.rren door 
" fü rhcid". t:: ·els. 
lila2.r zo 
lndl.e1 :.:ij (de spa·rddrs) nicu.v.e Zf! els 'it.rn·en 1orden ze vitslui
ta..."ld van " . a rheid" �e,rel s voorzien. Voor de �'P: rders blijven 
v orlcJ'>ie; .le ouue "ie ar,.a.s'.tcccls cJd.1.r;. Zij k.m�en ze dua inle
vore 1 t>-:! .en bestelling van eP 1 boek. '"'es da ra.a r, orden ze ver
van en aoor " 1 a rl1eicls"z gels. De in eleverde ".1. c:e.;a: .. m.s"ze-els 
·a..-- .o weer de veg: n.i'delin ·-aietri<:t- af$us. 

sub. 2. Slechts de L t:aten 1" '"' en r .  1J1octen no ctocr de afdelir::. en v,oräen 
bij �rou�en. V orzcver deze noe niet in so�i •e ci;..st!'icteu aau
\',e�l zijn, zullen ze nog \'Orden verstrekt. 

sub. 3. Na overleg 1Da·l; de betrokken instant1.e:::. is oeeJ.oten, v ... orlori 
va-:i ·e tctal.e boel.vcrkoou rn de cl.istr1c:ten uit te kcn·e?1. ·11t · 
dr ote .t na e1oc • ov�re n �et ue huidi e e·uè�.lde nettr• 
0""8llP'3t. !L�o ui "::lterinc vinf'-,; pl ts door de �fdeling ... 'Lmric 
van hP.t 1>rrrt·i.jbest .i.ur, fi.e d' rtoe een specificatie o-:-.ltvo.n t 
VP.tl het hoofdkan--;oor van de ... a"l'heid'' 

_....,_ __________ 

,., .r T'e_:::el in� Yan r1e oude Pcl1 ll en� ie t)->_.ai)s no ?�n de ui lt,:.:.!�;...: 
r1.;i bestri n, ient in ell: c1 ist�·ict een lij.et te wor en op" esteld, bevat
ten�1e a-n-tcl" tl tel en prijo vn,1 de af lin en. e.1 dlotric Le 1 a n e,�i 
11 -pe as;;.s'' ria.teria. 1 . .. ,en cf'r·t:hrJft van deze Jijat d1ent em1 de uit evvr 
te worden r-ez(jnden. Voor toer:eotan.; retour, eadi't ·en , orft een c.:"e(Jit
not� af e even. 1 n r het op even vr-_'1 boe envoorrar! n uit de af del in en 
n:i t o f;'. lij" is, tiier.i t c li tere t ur op he 't lotr 1.-:: l,f'tb r!'.°e"'u to v orden 
sa�en cbracht en e lnventar.ln ra. Credi t-noto. • s voor reto .2ren uit de 1 
ielin e.1. :ie. uitvc rin VEn dsze !!ln.ntre�elen zal in alle 

en ucon trol ,,.rd. 
et P...c"l. 1:·oetr:m 

\': • - • o il e e e oan.r � 

n . , ,� J ni 1 47. 
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B.17240
l •

.R. .RD.3 

Spaarsysteem ".Pegasus". 

1 

Hierbij heb ik de eorU atsohri.ft aan....te bieden van oo.n. 
schrijven, door het pártijbestuur van de c.:e.w. gericht aan alle 

. distr�ctsbesturen, na.ar do inhoud waarvan ik moge· verwijzen.
Ik moge U verzoeken, mij 1n kennis te doen sto11en mot 

hetgeen U ,bekend mocht zijn om.trent de spaarsystemen van "De 
Waarheid" �n de Uitgeverij 1'Pegasus", -waarbij ik tevens gaarne 
zal ve�nemen wie van �e districtsbestuurders met di� werk is belast. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEI.DSDIEföST• 

. nSI!leno deze.: 

De Heer HoofdoOJmIJ.1.ssaris 
�an Polttie fl:, va UTRECHT. �J\' .. 

• 

B.17240

J..

�i • RD.3 

Spaarsysteem "Pegasu.s". 

J.G.Crabben.dam. 

Hierbij heb ik de eer U a:f'schrii't aan te bieden van een 
aoh:rijven� door het partijbestuur van de c.P.N. gericht aan äl.lo 
distrietsbesturen. naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen. 

. . Ik moge u verzoeken mij i.n kennis te• doen stellen met 
)letgeen U' bekend mooht zijn omtrent de spuaroystemen van. "OS 
Waarheid". en de Uitgeverij "Pegasus", :waarbij ik tevens gaarne
zal vernemen ,via van de di.atrictsbeswurders met dit werk is 
belast. 

· Het Hoofd van de
CEifi'llALll VE!UGEEIDSDIENS�, 

namens deze: 

De Heer Hootdom:mdssaris 
·van P-0litie

•. e ilElf RAAG.

Coli ,. : 

,Q 
7

J.G.Cra.bbendom. 



B.17240
1.

ll. �-3

r · üiTGËatft
""

� 
\. --- -- ·-""'

GEEEDl 

Spaarsyste8lil "Pegasus". 

25 Juni· 

Hierbij heb ik. de eer U afschrift aan te bieden van. een 
schrijven, door het partijbestuur van-de ,C.P..N. gericht aan alle 
districtsbesturen, naar tie inhoud waarvan �k I!l.Oge ve:i.."'Wijzen. 

Ik noga U v.erzoeken mij in kennis te doen stellen met 
h�tgeen U bekend tio.cht zijn omtrent de spaai�systemen van •ne

Waarheidn en �de Uitgeverij """.Pogasus", waarbij 11, 'tevens gaarne
zàl vernemen wie irnn de districtsbes�u�ders met dit werk is 
bela�t. 

Het H·oofd van de 
aE!iTRALE VEILIGfIEIDSDIENST, 

namena deze: 

)Je Heer Hoofdcommissaris 
Fan Politie

ee GR01ll1'TGEN.,, 

J 

e 
.R. 

Coll.: � 

RD.3 

Spaarsysteem "Pago.mis". 

�.G.Orabbendam. 

o\'GHSJ>�. 
25 Juni, 7. 

Hierbij heb ik de eer U afschrift aan. to biede.o. van een 
schrijven, door het partijbestuur van de C.P.U. gericht aan alle 
distri.ctsbasturon, .na.ar de inhoud 'Waarvan 1k ooge ve�vijzen. 

Dt noge U verzoeken1 mij in kennis te doen stellen met 
hetgeen U bekend DDcht zijn omtrent. de spaars��temen van "Da 
Waarheid" en 'de Uitgeverij 1'PegaS1,1.s", waarbij ik tevens gaarne
zal vernemen me van de districtsbes"tïuurders met dit werk is 
belast. 

Rat Hoofd van de
CEUTRALE VEILIG!IEIDSDIEHST • 

· namens deze:

De Beer Hoofdcommissaris 
van Politie 

-te ROTTERDAM.
J.G.Crabbenclam. 

Coll.: �� 
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B.17240
l • GWEIY 

25 Juni 

.R. RD.3" 

) . 

Hierbij h-eb ik de eer U ·afschrift aan te bieden 
van ·een schrijven. door het. partijbestuur van ode·.C.P.N. 
gericht "aan alle districtsbesturen, naar. de inhoud

. waarvan ik moge verwijzen. , 
• "" ' .. r 

Ik .moge U verzoeken mij in kennis te doen stellen 
·met hetgeen u bekend mocht ziJn omtrent de spaarsystemen
van "De Waarheid" en de Uitgeverij ·"l:egasus", \marbiJ ik
tevens gaarne zal vernemen wie van de districi;;sbestuurders
met dit werk "f s ·belast. .

Voorts zal ik"het op prijs stellen te vernemen:
le. wie belast is .'lllet de :leiding van. G...+ a:tµ.Flnanci@n van 
· het organisatiebureau; , . · · 

2e" welke andere afdelingen van dit. bureau nog bekend 
zijn en îJelke personen aan, het hQof'd dàà.rvan. staan; 

38; of de in bijgev.oegd a1'sohrif1, genoein.a.e"a:rdelrng· Finançiën van het Partijbestuw:" een. bureau· is naast 
dat van, het organisatiebureau .en: zo ja, wie met de
leiding daarvan is belast. � · · 

Mogelïj� is diii de in mjn s�hrij:ven B.:15451, d.d-. 
1'7 J'uni 1947 vermelde Jan van Seggelen.

' h 

Uw berichten terzakè zie ik lllet �elangstelling.;. 
tegemoet� 

·•
• Het Hoofd van. de · 

CElfl'RALE VEILIGHEIDSDIE15!r • · 
namens deze: 

De Heer Hoofdcommissaris 
van Politie J' .G. Orabbendalli� 

' 'te AMSTERDAM. 

Coll.: 'iP 
' ,, ,. ·,t·

���- .,·. 
! 

. 
. 

.. 
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B 17240 GEHED.1 

Rappel 

xxxx 
XX.XX 

1 O October 7 • 

Hie.r.mede moge ilè U mijn schrijven no '.B 17240 dd.,'25 Juni'

1947 in nerinnering br.cnge�, waarbij ilc U ve:t.z;ocht mij te wil1en

dO"'.Jl inli.cht�n ontrent· de spaarsystcmen vs.n ,"De Wazrhe:i:d" en de
' 

•' ' 

Ui tgeve'ri jr 11_Pège.eus •!.
mat spoèdige beantnoordtng zult ,U mij zeer verDlicht�n.

Het Hoofd van de 
CENTRA7iE VEILIGHEIDSDIENST 

namens dezes 

»Aan de Heer.Hoofdcommisaaris van Po1itie

B. 1 {7.240 ,.

IIIa IIIc 2 

J.G. Orabbendam 

QPG'f.lEG�, 
110 October , 7'. 

Rappel. ,, 

Hie1"I!lede moge i:k U mijn schrijven no B' 17240 dd. 25 Juni 
1947 in herinnering brenge�. waarbij ik.U verzocht mij o.m. te. 
willen doen inlichten ot'lt ... cnt de spa.ars�stemen van ":3)e Waarheid 11 en 
de uitgeverij "Pegasus". 

Met i:.poedige beo.nt-aoording zult U mij' zeer verplichten. 

He"t Hoofd ve.n de 
OENTnALE VEILI�Hl�IDSDIENST 

· namens dezes

.Aan de Heer H�ofdcom.rnissaris van Politie 
te 
tli s t e  T d 'a m. J" G. Orab bendam 
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� , OPGELEGD 
-·

10 October 7. 
13 17240 GEHEIM 

' . .  

IIIa I"Lic 2 

, .. 

..:.. ' 

Rappel 

.. 

J 

• 1
,• 

Riermède moge 
0

ik·U mijn schrijven �o B 17240 dd. 25 Juni 
. 

' . 

1947 in herinne�ing bre�ge�, waarbij ik U verzocht 1'.llij'te willen 
·aoerf.inl .chten t>mt"rei,it, �e svaarstste��n. :van "De V,aarheid"· �n de� - . .. 

Uitmnr0rij" "Pegasu.sn • , •,. 
, .  'I • • • 

. Me,;t ,spoedige.� beantwoording ·zult U r.l:i:j. zeer verplichten.· 
... , 't ' .. 

,. 
• �: 

-1. Het' HÓofd van .de 
· · CENTRALE VE:ELIGHEIDSDIENST · · 

námcns . deze: ·
:t � 1' \ 

. 1 

'Aan de Heer Roof dcommissaris van Po1i tie 
. ')� 

. 

tP. ' 

JIIG.'r a v e n ha ;!:.e. 

-·

J.G. Crabbendam 

. ' 

' . 
'· "' 



INLICHTINGENDIENST. 

ROT TERDAM. 

I.D. No. 678 ,µf / �
G E  HE

�
· �y

. '(i�v _/ 
A �?4(Jd,/, 

\1 4',kfFv r5\ 

\:1p:v fi ., / -� �. _,,,P'.,....
1 10· / J· J,,r:tf 

Rotterdam, 4 

o�a..:."t
f 

Vof,i,,o. 

• - 5 JULJ194;,

Juli Î�// �
� 

Q lj} 3 \ J vv"' i�I • 
1 )r, ·" ' In antwoord op Uw schrijven No. B l 7240, d.d. 

l 7··�iJ/ )� 25 Jufi 194?, betreffende het "Pegasus" - spaarsysteem, 
Jlr ),...l

.,... 
1 kan worden bericht, dat oms-treeke eind April - begin Mei 

,1.)-· ; j .l., de zgn. "Pegasus" - spaarbonnen zijn ingenomen, 
S· met de mededeling, dat een nieuw spaarsya teem zou wor den 

,,,. 
ingevoerd, waarvan de regeling nader zou worden bekendge
maakt. Tot op heden is echter nog geen nieuwe spaarrege
ling ingevoerd en is omtrent de uit�oering hi ervan niets 
naders bekend. 

Verzonden aan 

• 

Hoofd van de Central e Veiligheids Dienst,
Javastraat 68 te 's-G ra?enhage • 



Inlichtingendienst. 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

GEHEIM. 
.QPGO.::uÓ 

UTRECHT, den 19 Juli ----r1� UTRECHT 
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Onderwerp: �paarsysteem "Pegasus". 
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In antwoord op Uw bovenaanGehaald schrijven kan U het navolgen
de worden medegedeeld: 

Door het Districtsbestuur van de C.P.N. te Utrecht is als 
11 brochureman11 aangewezen de partUgenoot T.Korver (Teunis Korver, 
geb. te Utrecht 4-12-1912, vac beroep sjouwer, won. te Utrecht 
Nieuw Ravenstraat 17). Als zodanig is hij lid van de districts-

.S propagandacom,m_1s�i-�n. Alles wat betrekking heeft op de brochure
verkoop gaar·ao�r zijn handen. Hij heeft de bevoegdheid zich met 
de afdelingsbesturen in verbinding te stellen. Deze besturen 
zijn verplicht hem in te lichten en te helpen. Zijn taak is de 
brochureverkoop op te voeren, vast te stellen welke voorradwn 
in de afdelingen aanwezig zijn en weinig actieve propagandalei
ders tot verhoogde werkzaamheden aan te sporen. 

�De�nd. Hoofd-Commissaris van Politie, 

(R.�'.v.Eijk). 

/\an de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
, s-G R A V E N H A G E 
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Naar aanleiding van het scbr1Jven van àe 
Centrale Veiligl1eidsdlfi:Enst te 's-Graven,,age no. 17240, 
d.d. 25 Juni 1947, boudftetde een verzoek om inlichtingen
aangaande de spaar systemen van rrne waar heid" en de
uitgeverij "Pegasusn , kan na ingesteld onderzoek bet
volgende v10rden geraonorteerd:

Omstreeks Juni 1947 heeft er in het gebouw 
"De ·.·aarbeid" gevestigd aan l1et Lonende die1) 20 te 
Groningen een kleine verbouwing nlaats gevonden, waar
door voor één der ramen een etalage-ruimte werd inge
richt. Kort daarna bleek deze ruimte benut te worden 
voor het etaleeren van door de uitgeverij "Pegasus" 
uitgegeven boekwerken en brochures. 

Ongeveer ter zelfder tijd werd in het gebouw 
"De ';Jaarheid" te Groningen te werk gesteld, zekere: {Jil' Hendrik Ceasar HAMHUIS, geboren te Groningen 19 Februa:r
1918, wonende te Gronin6en Gebrand Bakkerstraat 84, die 
belast werd, met de verkoop van boekwerken, brochures 
e.a •• Ook de verzorging der spaarsystemen werd hem toe
vertrouwd. Daar voor genoemde systemen te Groningen
zeer weinig anmmm bestaat, zodat dit H.l(MHUIS geen volle
dige dagtaak ovlevert, is hij tevens belast met het
expediëren van .het dagblad nne 1Jaarbeid" over de nrovin
cie en aan de bezorgers in de stad Groningen.

Ten aanzien van HAMHUIS bovengenoemd is te 
Groningen het volgende bekend: 

Hij is lid van de ttGemeenschan Oud Illegale 
\.erkersn te Groningen, ài t op voordracht van Henk 
GOUDKUIL thans vermoedelijk te Rotterdam woonachtig en 
van mej. Geertje van der MOLEN, wonende te Groningen. 
Verder was hij mede-ondertekenaar van de door de C.P.N. 
ingeleverde candidaten-lijst voor de verkiezing van de 
leden èer Provinciale Staten te Groningen in 1946. Even 
eens is bij in 1946 beneemd tot penniagmeeBter van de 
afdeling Groningen van de E.V. C. i t erv;ri j 1 hij tevens 
secretaris is van de afde h.ng ·'t-rafiscbe bedrijven" van 
de E.v.a. afdeling Groningen.--------------------------

------------�------------------------------------------

G RON INGEN, 29 October 1947 ••

\,� 
V 
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. . AÇp/_L��: 
. .Jaar aanleiding van een schr1Jven van d e., .:=r., , • 

H.17240 Geheim van 25 Juni 1947 met bijlage en met verwij
zi-ng naar het schrijven van de C. V. D.Ho. B.1724 0 Geheim van 
10 October 1947, houdende een verzoek om inlichtingen om
trent de spaarsystemen "De '.Vaarheid" en de LJitgeVerij 11 .?e
gasus", kan dezerzijds het volgende worden vermeld: 

Teneinde de leden der partij in het bezit te doen stel 
len van alle partijboeken en partijstudieboeken, werd des- .

tijds een tweetal sp�arsystemen in het leven geroepen. �oor 
middel van spaarzegels kon men, zowel bij agenten van het 
spaarsysteem "::Je '.;/aarheid" en ook bij agenten van het spaar 
systeem "Pegasus" op financieel ongevoelige wijze in het 
bezit komen van genoende boeken. In de praktijk is geble
ken, dat door het bestaan van twee systemen de verrekenin
gen vele moeilijkheden opleverden, waarom dan ook werd be
sloten de verkoop van alle "l'egasus 11 uitgaven te doen 
plaatsvinden uitsluitend via het 11Waarheid Spaarsysteem". 
wanneer de leden een bepaald aantal zegels hebben gekocht 
en zij op die wijze het bedrag bijeen hebben, dat verschul
digd is om een bepaald boek in bezit te krijgen, ·aan gaan 
zij met deze zegels naar de propagandasecretaris van de af
deling, waartoe zij behoren, Deze propaganda-secretaris 
wendtzich tot de districtpropaganda-secretaris, die dan op 
zijn ·beurt zich in verbinding stelt met h�t agentschap 
11 De Waarheid". 

Naar verluidt zouden 'i/i llem VA1J LOON, eeboren te 's
Gravenhage, 27 Juli 1905 en 

Jacques Charles DE LOUW, geboren te -Vlissingen, 14 De
cember 1920, zich als àistrictbestuurders met dit '�rk be-
lasten. · / 

ol .i. d ... �l,\\.$caJ.•,.._ 'Ytl \(Q. '1"� 

verzon�en op 3 November 1947 
aan: het Hoofd van de e.v.�., alhier. 

v. po.�'f-l<c..\-...,.\- -�á�,h \..:.L
...,\.J�ti.i �ro.-,rf--': 
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Doolfüandel "Pegaeuo". 

�r nànleièling vnn een onderhoud op 14 lil'�vonbor 1947 
van· Bón mijner acbtênnr.en met ëo Adjuêant li• de Bruin u�er 
politie, heb ik de oer n te berichten, dat het.vr-n groot hr.1eng 
wo.rat f�ea;qAt, dê br:schikk1ng te hobbon over een voll.e{U,i;e c,pgave,
vo�eJ:donde êle na'"len en cventuelo -v t·ûore �gev-0na, zcmo-1 van . 
de 1eiëlon.t1o figl.i.r'ln ple· dir<:ctour, colltl!,ieaari.su�n eJ)�" als von 
hot ov�;-.i ::;o p�r80llf.1�1,", -rorbond.on ®n.-0.0 noekhanacl en Uitgeverij 
ttpegasuc'! .en: aen da '1RepublJ.ek dûr .Ihtteren", heide r,eveetim} te 
Th1ent. . . 

Ik :,.are C- (k,.ri ook- v'C!'Joë�.en, so m�n:alijk, · een èle:r,r;eli;Jl:e
llJst·te willen doen samenstellen on tui:j t.�.t� een e4otipl ar 
a.awva.n. te willen .äoon 'toekomen. ' · .... 

In·�et byzonder.bostoat belangsf,alling voor aie p��sonoel.e
lec?cn, aï.1 v:o-G;r het vervûllen vun hun, functie V(H�l ":tOotou !"id.zen 
of ·�·iar we:r·1umumheüen. vnn inf'or.cat;lcv:e e.erd 3iáZJ.• 

. 

Voorta zou. ilc MQme aauöacht besteed zien ean die < .:taa-
1�en in ae "::anoemile Ondernemingen; tiaar de noeste., .è.\r.n '/lel ..Ji'..,_

ean �okoro rêft1-lmant niutati.oo ..,1a:a.t& vinäe�, ,e.latiedo can de nieuwe
botro.k1d.nc;cn iri. welke de al of n�_et Ol) oiir,on vo�"zcmk :;>n'tsl:á�nen 
OVCI'-&�D.n• . ' . . � ' 

... 

Uw berich�'r:n ter.zak� zin ik te zijner tiJd met belan�tel-
11..rit; t�gr.�or.t. 

, . 

., 

· Het }loof'd. van as· 
OETI2:RAr;E VEILI!lHE!DSDIErrS'l 

d.ezei � 

' 

J.G •. Orabbcnüäm. 

� éie' 1Ieor . . 
100:Cdcommieaaris van 3:?ol�tie. 
� � 

i.ls'l'!llWA!.l. 'fjv ._) � 
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V c• 
/ 

Bijlagen: vier zegels � ,.r., 
GEHEIM 

• 

• 

Aan 

1000-4-48 

nr
1 

, .., 
p, ' 

In antwoord op het bovenvermeld schrijven, d.d. 25 Juni 1947 en 
het daarop betrekking hebbende rappel d.d. '10 October 1947 wordt 
medegedeeld, dat de�erzijds geen informaties van betekenis over 
dez.e materie zijn verkregen. 

� de eerste plaats kan worden gezegd, dat voor deze zaak nimmer 
enige belangstelling wordt gevraagd van leden der partij en/of 
"Waarheid''-lezers. - Zelfs bleken verscheidene functiomarissen. 
niet of temauwemood op de hoogte van het betreffende spaa� 
systeem. - De als bijlagen toegevoegde zegels zijn verkrijgbaar 
in de bekende "Waarheid"-winkels (agentschappen) en bij de met 
financieel beheer belaste afdelings-funatio.tm.arissen.. In een der 
plaatselijke agentschappen toonde men zich wel bereid tot het 
verstrekken van de spaarzegels, maar gaf men duidelijk te verstaan, 
dat een en ander een zuivere partij-aangelegenheid was geworden 
en dus via de afdelings- c.q. districts-b0 stureIIL diende te worden 
geregeld. Een. soortgelijk antwoord werd ook gegeven door personeel 
vani. boekhandel ''Pegasus" •. 
De houders van. zegels dienen zich, wanneer zij deze willen inwis
selen voor boekwerken, in te leveren bij een der partij-bestuur
e1ers hunner afdelin6, waarna via deze aîleverin6 van het verlan5 .e 
,11erk vol:.;t. 
De meer,.;enoemde b-ekha.'l.del "Pe�asus" verklaarde des.�evrat..�d no6 
1.vel de beschikking te heboen over (eigen?) spaarze6els, maar u.eze
slechts bij ho�e uitzonderins te verstrek�en.

J-econcludecrd ma2� '"JOr< en dat deze actie, ook na de centralisatie 
waarvan in de mededelin � van het parti ibestuur werd gesproken., 
geen en.�el succe J heeft op geleverd. 
Overi6ens is .tiet in dit verband niet m 1,�;elijk 6ebleken informaties 
te verkrij�en omtrent de structuur en leiding van het prsanisatie
bureau der C • .J?.N. 

7erz,. aan Hfd. C. V.D., 's-Hage. lVl. -2. 
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ADRl!ISSEN VOOR P1EASUS. 

UJloges, 

Ru. R�da.otie de Papierwereld 

--J Ir. G • .r .J�rJ.3ne. 

12 -1 Dr. Laefrink" T..a.ngectroat zs NlJkerl-:. -

14 -!MGJ. 1'.ltil ie. v Zeist._ 

4 ,1 G.B0e1•, . v 

26 N 'l<U.tevr. ·U de �Toc,:i.Jer-Uoerla.nd v Op1•1t. 30 

Groningen, .. 

Vliosineen.

AD.t'tlewouG..-A.G. 

M. 

.AG" 

AG• 

IJ}. 

vAG. 

AG. 

....a Ru1g V 

......-1 1., .G «l3o 1, 
' 

.,,, i nosoha v 

.,. G. Wouds tra. r1

' &.njhOf • V 

' - W1en<lels " 

!I.IC1p. "

Genome n a ctie be treffende 
Il 

" 

" 

" 

Il 

Il 

" 

Il 

" 
Overige stukken in OD 120 

F.8

PlataAnAtraat 16 

Deld�nsedvi8$Bwog 23 

Boswag 10 

Luchtenv eldaoweg 15 

Eonkorskamp A. 2?1 

Ore..!'1.jGatraa.t 4"1 

Unikonetrrat G,93 

need.�. -· 

Stadskäna.e.l. 

G.Boër geborgen in PD ?218
M.de Nooyer-Moerland in PD 3401
Ruig in PD ?223
L.G.Bol in OD 303
Boscha in PD ?239
Janssens in OD 303
G. \'/ouds tra in PD 3138
H.Nijhof in PD ?219
H.Kips in OD 303
J.Jager in PD 3353.
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H1ermedeheb ik de eer U te berichten, dat
mij werd g�meJ.a, dat Vej. T. fillL, Broeclersplein 13
,te tetst· re8el�tit! boekwerk�n e.d� betrekt van de
00IW1unist:tsch,e. uitr:evep�j "P.ee;asusu te Atisterèïam. 

. 
� ' · ,r-?'3.r aanleiding hiervan mpge ;ik Il verzoeken

iaj.j nader :t;e rd1l'e�. doen inlichten omtrent 'hoyange
noérode, in �et bijzonder "°Qetre.f.fenda ha,er ,POl4'tie)te 
orientering c ;q. a.ctivi,t�i t en haar .vqlledige persö- ·
nalia. � ' ,. ' 

C 

icrevena z.el. 1}; 'het OP' prij,s ,stelleh deze 
:.nlichtingen te ontvan��n ob.trent µ.e eventu:ele,-in-

. won,ende gezin�leden.: 
1f , ..

M• 

.. 

.J .G. C1·cbbanda11:� 

de·�eer �or.wtlssario
, , v"an î o).itie · 

te 
1TII�lT.
--

. \.

, 

) '

.. 
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In antwoord op het bovenvennelde schrijven d.d. 15 December 1947, 
kan worden medegedeeld, dat binnen z,ee;{ �ort:Ê tijd,. een· zo volledi
mogelijke personeelslijst van de "Stic ting; oekhandel Pegasus" 
en de Uitgeverij "republiek der Letteren" zäi worden toegezonden. 

• 

/
Het zal daarbij wel niet mogelijk zijn opgave te verstrekken van 
de juiste fun.cties of de afdelingen waarin of waarbij de betrok
ken personen. hun werkzaamheden verrichten" 

Wat betreft de leidinggevende figuren uit de beide zaken kan wor
den verwezen naar de inhoud van deµezerzijds gestelde rapporten 
j112 A - 46a d.d. 21 Januari 1947 als antwoord op Uw schrijven

.-5699, d.d. 6 December 1946; 112 b - 45 d. d" 30 Mei 1947 als 
antwoord op Uw schrijven BX 11739 U:a. .. 6 �aart 1947; 2112 - 46 d. 
22 iiJovember 1946 als antwoord op Uw schrijven B. 4424 d.d. 25 
October 1946. 

De inhoud van de ze rapporten behoeven slechts de aanvulling, dat 
aan de reeds bekende belangrijke ''Pegasus"-employé 
Gerard VAN HEF]ffl" 
geboren te 's-Gravenhage, 29 Juli 1919" 
wonende te Amsterdam, Frans van Mierisstraat 116 
d.d. 13 April 1948 de onderstaande volmacht werd verleend, waar
van. door de bedrijfsleiding te bevoegder plaatse kenn.i s werd ge-

3 � 
/il��

· geven: 
· 

��� 
l .f..{� :· V o l m a c h t J 

� d{,r""
{

On.dergeteke.Iid.em, I.r ... g •. J. Rl tgers en G. van. Praag, respectievelijk 
� 

�
r · voorzitter en. directeur van de Stich.ting Uitgeverij en Boekhandel 

f 
q
ir
>fi. ''Pegasus" ben.oemen hierbij 

µ, ,·· tij .!lit 
_ ,b· f?JV'1 � G" van Re.ffen 

• � i1J· 1 geboren 29 uli 1919 ,� ., 
/., 
; i' 1 

./ ArV 
1r:i-11t 

tot algeheel. proc uratiehouder en. machtigen hem de 1�tichting te 
vertegen.woordigen. voor het aangaan van. alle vermogen.rechtelijke 
handelingen, zonder dat medewe:rking van het Bestuur of de Direc-

\.!eur vereist is. 

� jJ, ;,Pf L-
'î 

Amsterdam., 13 April- 1948 
)(.,� w.g. S.J. Rutgers 

w" g. G. van Praag 
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feractisch is hierdoor de dagelijkse leiding van. ''Pegasus" toe
lvertrouwd aan. vorengeaoemde Van. Heffen. Een werkelijk d.irecteuI.'
schap is voor deze man niet mogelijk., omdat hij niet in het bezit 
is Val'.ll een ei:kennin.g al.s boe khandelaar, zoals deze is voorgeschre
�n door de Nederiandse Vereniging tot behartiging van de belan

c�em voor de Boekhandel. Fonneei moet dus de bekende 1

, Gerrit VAN PRAAG 
geboren te .Amsterdam, 22 September 1895" 
de leiding behoudeL 

1f:0ver de structuur van de Uitgeverij "Republiek der Letteren" .L'i" V. 
kan nog worden medegedeeld, dat blijkens een opgave d.d. 27 April 
1948 door de directeur 

d, 'Hubertus DE GROOT 
-.r geboren te Amsterdam, 15 April 19'-9" 
I . wonende Heinzestraat 17, Amsterdam-Zuid, 

. }�'1f 
vY'i 

gedaan. aan een. officiele instantie: 
• 0Aan de uit everi · "R�ubliek der Letteren" N.V. te Amsterdam is 
toegevoeg e on eräfdeling onder de naam :van. "De Zebra Maat
sëhappij ", even.eens gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 520".

/1; 

• 

De motivering van het stichten dezer onderafdeling is niet be
kend geworden. Als vaststaand mag worden aan.genomen, dat een en
ander verband houdt met de uitgave van de zogenaamde "Zebra-reeks'

1 waaromte�t ook in de eerder genoemde deze:r2ijds gestelde rappol:l
ten werd gesproken. 

i.--

Maatregelen zijn genomen om zoveel mogelijk geinfonneerd te blij
ven over de ontwikkeling van de in dit rapport bedoelde zaken, 

f 
�aarbij bijzoIJJ.dere aandacht zal worden besteed aam de .zojuist 

J.,...c.
genoemde ''Zebra-Maatschappij"• 

Verz .• aan. Hfd. C.V.D., 's-Hager 
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1:.18-jlJ�ji�. 
:�ij de :.üt._;everij 1

1 Pegasus 11 te . .,,,r.�sd;er{ -� t,,,.,':;'
8
-,

,: .. --- / 1',);, / 1 broc"lures verschenen, •.-raarvan één is ,·etiteld:"- .Jo:_,bf: '../ 
11Joet,·o-S13.vi�. :oe'.:steen der -.Jenocr'='tie 11

, inhour1 enè.e 
een rede V'3.n �.a.3rsch2lk TI1'0, ter �;ele{-;enbei{ v2n het 2e 
coa[res van het folksfront v�n Jo8eo-S1avië OD 27 2eptember 

l 9LJ-7. 

:Je andere is ,;etiteld: 
11 Je :.or::al v·?n :1et Cor:1rmnisne 1

1, '"'Schreven door 

� _::_�C_;:oo.:-�E J =�-W.

�eide brochures caan hierbij. 

._.,,J. 

\J / 

7erzonden op 16 Jw1i 1948 
aan: 

1J • .- • D •

• 
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Uw brief: 
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1 ___ -

Onderwerp: Personeel "Pegasus". 

Bijlagen: 

GEHEIM 

Blijkens hier verkregen officiele gegevens zijn of waren onder
staande per�nnen in loondienst üij de Uitgeverij en Boekhandel 
t!PJ::GASUS .. ,Leidsestraat 25,limsterdnm. 

f &iegfried BARUCH,journalist,geboren te Gottingen,17 Februari 1905, 
wonende Jekerstraat 45-III,Amsterdam.In dienst geweest van 15 Juli 
1945 tot 8 September i945 • 

..-4Enna Agathe Louise BERTRAND,coorespondente,geboren te Tilburg, 
b �uJ,- 26 �ugustus 1889,wonende Antllenstraat 42-III,Amsterdam.In dienst 

0
1' geweest vau .:i. Juli 1945 tot l Januari J..94ö. 

tij Qb _, Engelbertus jj()lfü.t;u.\J.� ,kant;oorbediende,geboren te Rotterdam,18 Novern-
I

\ ,(,'Qi.. ber 1916,wonende le Jan Steenstraat 117-I,Amsterdam.Was in Maart 
1948 nog in dienst. 

o.k.- Cornelia CLERKX,kantoorbediende,geboren te Amsterdam,18 April 1917,
e.k. e.v.Sosef Michel FLEMINGE:R,geboren te Nowoselee,28 Februari 1891, 

wonende Blankenstraat 13-II,.Amsterdam.In dienst geweest van 24 Fe
brua'ri 1946 tot 1 Mei 1946. 

1< �:b,A-,,Lodewi.jk GILLIERON ,redacteur,geboren te .Amsterdam,12 .Augustus 1909, 
·\l"" • wonende Van der Helstplein 12-II,Amsterdam.Was in Mei 1948 nog in 

dienst. 
t.k. � Kyrill Vladimir GORDON,kantoorbediende,geboren te Moskou,18 Mei
"iJJ 1925,wonende Vechtstraat 98 hs,Amsterdam.Was 1 Juli 1948 nog in 

dienst • 

• nJl,..--/-.Gerard van HEFFEN,kantoorbediende,geboren te Den Haag,29 Juli 1919,
î"' wonende Frans van Mierisstraat 116-II,Amsterdam.Wes in Maart 1948 

nog in dienst • 
.n.k- Johannes Hendricus HOL,expeditieknecht,geboren te Rotterdem,16 
v · J'uni 1918,wonende Herenmarkt 13-I,.Amsterdam.In dienst geweest van

24 Februari 1946 tot l Mei 1946. 
� ..... Lodewi.ik A.W.J.ANSl!N ,kantoo.rbeàiende ,geboren 21 Mei 1913, wore nde9 Voorzorgstraat 5 rood,Haarlem.Was in Juli 1947 nog in dienst. 
L 1Jacjues Bastiaan de KLERK,kantoorbediende,geboren te Rotterdam,

o� - 14 ebruari l908,wonende Kinderdijkstraat 112-III,Amsterdam. 
,las in Januari 1948 nog in dienst. 

_L -' vlilhelm KROL,kantoorbediende,geboren te Amsterdam,5 Mei 190 0 , 
�� wonende AdÏriiralengracht 53 hs,.Amsterdam.Wr,s in December 1947 nog 

in dienst. 
L --1 Ep�e van der LAAN ,expeditieknecht,geboren te Groningen,17 Febru

� ari 1916,wonende 2e Const.Huygensstraat 47-II,Amsterdam..Wos in 
Aan Juli 1947 nog in dienst. 

r,'J:b 'f- Catharina LAZERON,kantoorbediende,geboren te Amsterdam,25 Mei 1910, 
'-f

1
�

S} 
w�nende Hygieaplein 46 hs,.Amsterdam.Wes in Januari 1948 nog in 

'V"' dienst. 

1000-4-48 
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o.�1 S.LODEWIJKS,verdere personalia onbekend,wonende Orteliusstraat 53 hs,• Amsterdam.was in Mei 1948 nog in dienst. 
� Albert Frederik MELLINK,wetenschappelijk medewerker,geboren te 
'-ff./� Amsterdam,4 December 1915,wonende Plantage Kerklaan 9 bv,Amsterdam. 

Was in Juli 1947 nog in dienst. 
J_ Maagje MULLER,kantoorbediende,geboren te Sloten(NH),23 Augustus 1906,

tJ!v-wonende Kinderdijkstraat 67-I,Amsterdam.Was in Juli 1947 nog in

dienst. 
k-fAndries Cornelis MUNSCHER,kantoorbediende,geboren te Amsterdam, 

0 13 October 1913,wo!lBllde Jan Hanzenstraat 137-II,Ameterdam.In dienst 
geweest van 1 Juli 1945 tot 11 Januari 1947. 

0k.-tNicolaas NEESKENS,loopjongen,geboren te Amsterdam,13 Mei 1932,
wonende Molensteeg 9-I,Amsterdam.Was in Juli 1947 nog in dienst. 

k-lLodwine OOSTENBROEK,winkeljuffrouw,geboren te Zandvoort,2 Januari 
ó 1921,wonende Singel 284-III,Amsterdam.Was in Juli 1947 nog in dienst.
k. -•Johan Hendrik PAULI,kantoorbediende,geborén te Amsterdam,28 Juni 191'4

0 wonende Zacharias Jansenstraat 17-II,Amsterdam.Was in Februari 1948 
1 nog in dienst •

• �Jt:_ 1J.H.PEUTE,winkeljuffrouw,geboren 14 Augustus 1929,verdere personalia 
onbekend.Was in Juli 1947 nog in dienst. 

k �Leo Leopold PHILIPPSBORN,winkelbediende,geboren te Breslau,20 Janu-o ari 1909,wonende BijensïandI,Laren(NH).In dienst geweest van l Janu-
ari 1946 tot l December 1946. 

t �,sonja PRINS,secretaresse,geboren te Haarlem,14 Augustus 1912,wonende 
Schalkburgerstraat 32-III,-Amsterdam.In diens geweest van 1 Juli 
1945 tot l Maart 1946. 

JA -fKlaas RIJPER,kantoorbediende,geboren te Amsterdam,7 Augustus 1912, 
YfC- wonende Halmaheirastraat 26-II,Amsterdam.In dienst geweest van 

1 Juli 1945 tot 1 Februari 1947. 
t -IFrederika SIEGER, winkeljuffrouw, geboren te Amsterdam, 8 Juni 1920, 

wonende Postjesweg 85-I,Amsterdam.Was in Februari 1948 nog in dienst. 

,1 _tcorneliaSPROET,kantoorbediende,wmHBJUIB geboren te Amsterdam,8 Augus
if� tus 1927,woBende Kamperfoeliweg 24,Amsterdam.In dienst geweest van 

1 Januari 1946 tot l Juli 1946 • 
. J. -tKatalin S!EINBERGER1winkeljuffrouw,geboren te Pestsenterzsibet,
ff� 18 April 1928,wonende Nieuwe Kerkstraat 33-III,Amsterdam.In dienst 

geweest van 1 Juli 1945 tot l Januari 1946. 
'1tr'

/i
1�1Guido Joost van SUCHTELEN,uitgever,geboren te Naarden,6 December t 
rlf�l920,wonende N.Z.Voorburgwal 97,Amsterdam.Was in April 1948 nog 
I �lo" in dienst. 

� J.-_ (Eva TAS,journaliste,geboren te Amsterdam,7 Augustus 1915,wonende 
lff-1 Amsteldijk 23 hs,Amsterdam.Was in Juni 1947 nog in dienst. 

L 1Willy VELTMAN,schoonmaakster,geboren te Amsterdam,16 Augustus 1921,
11Y'"�wonen0e Jaoob van Lennepkade 133-II,Amsterdam.In dienst geweest 

van l Juli 1945 tot 11 Januari 1947. 
\1 -iGerard Johan VLASTUIN

1
boekiou�er,geboren te Zutfen,29 Juni 1917, 

�, wonende Nieuwendijk 131-I, ms erdam.Was in Maart 1948 nog in dienst. 
OX 4\Fenna VOS

1 kantoorbediende
1

geboren te Emmen
1

19 September 1930,wonende
Que1!ïjnstraat 142 hs,Amsterdam.Was in Juli 1947 nog in dienst. 

,/�t\'.y.ydia WOLTERS,kantoorbediende 1 geboren te Groningen,27 September 1903

\ l_fl? ���=��=-��������=�-=��=:���=�==���:���-==��=-=�������-��=���: 
Verzonden aan;Hoofd c.v.n.•s-Gravenhage. 

GEZIEN; 
DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE, 
namens deze: 
DE HOOFDINSPECTEUR VE POLITIE; 

�J.Botti.) 

K-�
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An t�word op se.hr ijven l�o. 36989-,"t-0 
a.a.29-6- 1 48, betr.C.HILIB, dO

�...èe _Broederplein_ lj _te_ ze is t_

11 September 1948 

1 Vo!�r.'.) .
·-�, � .. ,. .. _

14 SEP. tS,48 

_, i 

: Al�, i..;�rJJ 1L-/

Naar aanleidi11g van het verzoek, vervat in 
V\J hierbovenaan6ehaald schrijven, is dezerzijds een 
onderz0ek ingesteld.Het betreft hier CATHAJUNA ID.Ll.iB, 
geboren op 23 December 1�8 te Haasteecht, van beroep 
kinderverzorgster, wonende Broederplein lj te Zeist.• Catharina HILLB is ongehuwd en ·�.oont op genoemd 
adres, waar eveneens een kindertehuis is gevestigd en 
wel van de l!.:vangelisch Broedergemeen te. I.�ej .RILLE: 
staat in haar naaste omgeving zeer goog aangeschreven. 

Zij leeft volgens streng Christelijke principes en 
bezoekt regelrnatig de kerk der Evangelische Broeder
gemeen te. Zij stemde op de Chris te lijk Historische 
Unie doch ontplooit geen enkele politieke ac tivi tci t. 

Z.ij is een hartst-,chtelijk leze�en de keus ha
rer boeken i's zeer veelzijdig, v1earui t ,,ea.rschijnlijk 
te verklaren va�t dat zij ook boeKen be.trekt van de 
Com,'TI.Uitgeverij 11 Pegasus 11 • Hetgeen hierboven wordt ver 
meld 0mtren t mej HILLl: geldt eveneens voor het overige 
personeel van bedoeld Kindertehuis. 



III, 3i, 3x. 

.. 

" 

GJH ' Tl 
_____ ...:. 

HierTïleçie heb ik daG eer U te beI"ichten, dà."ii, 
;volgens· een orilangs alhier inr;elrnm.en meldinr; 
zekere Ta:Ef$3LS, die zou ,1onan in de Oranjestraat 
4? te Stadskanaal, :regelnat1g boekt'rerken e.d . zou 
betrekken van à.e oom�unist iS.sche uitgeverij 11 P,e:@.- · 
sua11 t-e Amster,lam. · ' 

Nacn: aanleiding hi.ervan moge ik U verzoeken

niij omtrent de politieke antecedenten-en eyontuele

_act;Lvi.teit van àéze .... JElîDE'bS wel te ,··iµen doen 

inlio�1ten, we.erbij ik teve}1S _gaarne zijn. nQreo-

nelia zal vernemen •

' 
�· 

îffiT füJOFn VAN l);G 
. C!'.ITl� 1l\ ALE V" ·lW:GtCIDSDT o;PST 

GL7anens deze� 

'·, 

J .IJ.. :Cr.abbendan. 
·,

.,· 

de H�er Vorpschef 
van Geriraèntepolitie 
te 
orair1 ilmDE. 

-



----·· ,----··
Betreft: WIENDELS,.Egbert, wonende 

Oranjestraat 47, Stadskanaal. 
: 12 NOV.1�8 ., 

Antwoord op brief No 41956, d.d. 27 Augustus 199-� AêDf y g Y lo 3 I 

\ . 

--

- !�,{;;, Egbert WIENDELS, geboren 29 April 1889 te Wildervank woont 

�lhier Oranjestraat 47. 

Wienaels staat als lid van de C.P.N. bekend. Reeds ver voor 
de oorlog was hij lid van deze partij. 

Tot voor kort was Wiendels bezorger van het dagblad 11 De 
Waarheid", 

Wiendels is echter niet een persoo�, die een ander op poli-
tiek gebied kan beinvloeden. 



Voor .......... OD . .. 1.20 

UITTREIZSEL 

........................ Naam ..... . ..Bo.ekhande.l... �.n .... .V..1t.füfV.!;J.±.i.J.1.'.I.'"'B�.ê.µ?, .. 1.' • 

Volgnr. ... Ag.nr ......... 51� 

.... Jtlfd .•. Vît-o ... hoi,:! l -0.1..-'J Afz. Datum . .a.12.48 ..... .

Op 13 Oco.19{-0 word in oen dor zalen 'IJcm. !.lotcl "....rasn.'lpolccy" to 
J·'1mt0j:ud.m. can l.000nver(;a.dori:."ï.[; vun clc bo.:trijf :JGroo l) G • .i..:. B. 

(f:.:;.·c1.cvoi�ho.l..U-� ... , ... r.

B;.i;i.'tvn llot vorslo,e vim bovcm_;onoer�do vor0�0:;.:il)l; oa tro!'d. uit 
do:;;ûlfdv botl"ou:;baro '.J:::"On no& vornooou11 Ciuti tlc ü UJ.t vrougcrc 
c01:·�oopo�tentio hc,.:c::uc f-arap;1_ff.,9Jl,.')Jl V�J::i�'U:\ll, geb. 29.G.l'l to 
..::.utpîmn

:t 
( in .L ....... :!.':; l.UdO uoë, boe..q}ouJ .)1:'öJ,J ''-·ccamw II to ..":>t..30torctru:-;.J , 

dio n<.'.i!.:.Jnt cl de fünctio V'.m t.lûrtrict-1JOnningL10osi;ox• nchiJnii to 
· hcl>bm1� zich o:r ovor h0 .A't uit{;oln 1, .n., <J.at llo·G ..i.lfit:r:iut .-.!;J.Stoi•Jw:1
v,;1n ,. o , ....... :. r.;r-.)ot c;oorok m.m kum.2ictJclcm b3ci't ••. û;;; gut10.lg hiorvun
nooton dl 1;D!Jton V....;."l jQ 1-u•.)j. .. l)otoc:Lng l.!l co·� .. l.w!)to!'J.�o Uto.d1on
vo.:n. 2 j�Aar colüdon th .nn !K>g .:;ru .. : .lti·.Jlij� '1vld'.iun uorJ,:i1 ;bovondion
zouden d J.ontcncovolgc do di�t1 ... ictsl>ostuurJor::, looasvorl.U(:;iilG hobbon
goL:rccan •• .i.::;t ... ia.nt3l p.irtljlodon to .i.mn1�'Jl\1Gm io te:ruggolopo.u wn
20.000 unar 15000. To� zover u::.tJ.uti!J.go.11 vo.u V.Ui!.lTUJ.N.

Uitgetrokken door ... !I.d"G .... ........ ................................ .... Afd./Sectie ..... . ,.i.( • .; 4-b • ....... Datum.. 00,.z .• 49 •...... 

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



I .D • No. 1 622 . 

GEHEIIvi. 

t Vol,-• 

\
-:-

9 DEC. l�M8 
11�-

i::[\' 
- 7) / :l O L..f 

8 December 1948. 

Hierbij wordt een afschrift toegezonden van een circulaire,
uitgaande van het district Rotterdam-C.P.N. "De Waarheid11 , 

betreffende Pegasus-literatuur. 
De volledige personalia van de in de circulaire genoemde per
sonen luid en: 

�IGeelen , Ambrosius, geboren 29-11-1903 te Rotterdam; 
'!Blom, Hendrik Simon, geboren 15-7-1916 te Rotterda ,; 

�t�, Adriana, geboren 2-1-1900 te Hellevoetsluis, echtgenote
... ,vän"Gijzen , 1Iill�m Cornelis, geboren 3-11-1905 te Rotterdam; 
x1Griese , Zacharias, geboren 30-7-1900 te Rotterdam; 
-�Bru�Îemans, Jacobus Johannes, geboren 13-6-1887 te voorschoten,

• 
wac sman, wonende te Rotteräam, ._chietbaanlaan 7a; 

· S'Q) b )..Z:�..., ct IK1om� 1 Neeltje Catharina, geboren 21-5-1909 te Rotterdam; 
).··,JJ \ILeef ang, Abraham, geboren 28-2-1907 te Rotterdam; 

1 xfLupgens, Petrus Hubertus Cornelis Johannes, geboren 30-5-1912
te Rotterdam; 

/
Kroos Nicolaas Gerardus, geboren 7-7-1925 te Sc

.
biedam, construc

'J tie bcink.werker, wonende te .Rot;te_EgamJ OÀ:r.. Q..El.,_We!_s�!'�a:t 4�a; 
1 

A. )Bosch, Lodewi
.
jk, geboren 25-12-191'/ te Rotterdam, timmerman, 

�rvM' wonende te R9J;te�·dam
., 

_zoomstr�at. 5J.b; 
L x 1Verhoef, Hendrina, geooren 9-o-�913 te Rotterdam, echtgenote
'f' � ,van van Oosterum, Gerardus, geboren 2-4-1913 te Rotterdam; 

�cKint, Matheus Martinus, geboren 1-7-1901 te Rotterdam; 
� 1Lans, Elizabeth, geboren 28-7-1914 te Rotterdam, echtgenote

. ��,van van Veen, Otto, geboren 19-2-1908 te Utrecht; 
{:1� ��·-�1van a�r Flier, Cornelis Johannes, geboren 18-11-1902 te Bles

kensgraaf; 

• 

�1!):.xf� Ende, Hendrik, geboren 1�-2-1907 te Odoorn; en: 
_,�jn, Johannes, geboren 15-10-1921 te �otterdam • 

Aan : C. V.D.

rl1 ,, { 
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A F S C H R I F T 

C.P.N. ( ae Waarheid)
fil .__; J> E?g�ij u s 

! 

·RotTeraam:--
______________________ Rotterdam, November 1948. 

VOOR IE'DER Dh MOOIST}!; BOEKEN G R A T I S ! ! 
DE KANS VAN JE LbVEN ! 
----------------------------------------------

Vanaf Woensdag 24 November a.s. tot en met 31 December 1948 
stellen wij iedere partijgenoot in de gelegenheid zich de mooiste 
boeken GEHEEL GRATIS aan te schaffen! 

lil:!,':r ENIGE WAT GIJ TE DOEN HEBT, IS BIJ J:hl:v"RIEHDEN, 
KENl'HSEN EN COLLEGA IS nr Hhr BEDRIJF ONZE' Il PEGASUS
KALENDER <1949 11 TE VERKOPEN. 

Deze prachtige uitgevoerde 11Pegasuskalender 11• "Voor een 
Welvarend Nederland 11 is een lust voor de ogen en zal ongetwijfeld 
vele kopers vinden, indien hij echter wordt aangeboden . 

VOOR l!.LKE VERKOC-J:I,TE KALENDER ONTVANGT GIJ EIDT BOEKJtJiîBON 
TER VIA.ARDE VAN F. 0.25 ! 

Wie dms bijvoorbeeld loo kalenders verkoopy, ontvangt 100 x 1 
boekenbon met een totale waarde van f. 25.--T 

DAARNAAST STELLEN WIJ NOG EEN EXTRA PREMIE ! 

Hij of zij, die 50 kalenders verkoopt ontvangt naast de 50 boeken
bonnen nog als extra premie het prachtige boek "Wet de strop om 
de nek" van Julius Fucik. 

MEN ONTVANGT ZIJN WAARDEBONNEN BIJ ELKE KALENDER DIE IHEN Aii1HE1Gi..ND. 
-------------------------------------------------L-----------------

Kameraden, grijpt nu de kans om je boekenkast geheel gratis aan te 
vullen. Kalenders voor de verkoop zijn verkrijgbaar bij onze 
Pegasus-functionarissEn in de afdeling . 

illIDE SLAG ! ! Hier volgen de adressen van onze 
Pegasus - functionarissen. 

�fd.1 A.Geelen, Piet Langedijkstraat 43
Afd .2 H. Blom Goereeschestraat 6'/ 
afd. 3 A.Gijzen, Grote Visserijstraat 67
afd.4 J.Griese, Bree 134
a±·a .5 Bruggeman, Schietbaan laan 7
afd.6 N. v.Hout, Adr. Nimanstraat 29

'.,) afd.7 A.Leeflang, Paulus Potterätraat 52
� afd.9 P.Lupgens, Kerkhofstraat 8

J afd.10 Croos, Chr. de Wetstraat 48
afd.11 J.Bos, Zoomstraat 53
afd .11 R. van Oosterum, Kabeljouwsestraat 43
afd.12 A.Kint, Feijenoorddijk 103
afd.32 v.Veen, Hortensiastraat 30
afd .34 Flier, Kruizemuntstraat 14 
SCHIED-41'1 H. op't Ende, Aleiàastraat 150b 
OVERSCHIE J .Martijn, VI. a e Zwijgerstraat 117.

Met kam.Groeten, 
afd. PEGASUS. 

\ 

\ 

' 



Voor OD 120 

(_OH';), by <b.mj 

o.c 17 

!Pf:Tp .... ,..Ç!r.4.t!es!iP lotten,r0ntr1!)ut&g

eon�rllm:tlo dor 0.1:.t .-loden 1G Gin.G 1961 n 1:1 vc, 
..; S,Ol.dt 

V01 r lll!iovra� ,t.0.10 p.tt. �.�.20 
Voor in t�t f.35 ... . m:mkt ir.0.10 Q e f.�.20 � ven f.35.-- t�t f.s�---� t.0.25 a fe\l·--

e tt bovon f.5�.-- t f.0455 ft e 121.10 

Vtm ao hl totaal b1j tle fdolinMm lnltommde ®ntr.t.batlo-
16011 VlO&lmti 

Ei. GO 1n de c.-Pdol!nr,a ; 
b. 31J 11J1 t.'to 4f.atrictnlrn6:
c. SO 1n do centrnle ,;:nrt1J & (via colli. tr!ct-u on). 
0'11nr t 47 brcu:�ten plo. a�.o,o lottnn 1n on botlll.!Jli! deel v.
het ... 6 to � f"Jltl f • 1ti:J.o !> nn ecmt&-tb:ltlo on, hotcoon 
n �rlt t op o-on .P,e:l döol(lo von f. o.- per ua por n r. 
09'cr hnt ge!10le n6 10 dit r:m:lillt1olde 1otn loPOIJ1>

:w.i. f" 1.- :;et' 1'16 r joor. 

1.:J oon �tael lo4c�i al (over t 1) VM pltt. z,;;.� l e dat 
:t ar trr!l aokor tu t�tool ons contrUmt:lo ontv n� 
;l.oJO x �- ? .- u plm. f. 3'/ .,ml.-

., 
l7Vll f.ft ae eon-�"' .... 

pnrt:13· a tjn v r,e!ftt � • t. 1�.000� het n vrt3f,o1 
tw�a oot <lto n �'1160 Ol"�-l"'On cljt.cffJ utt f!na..� 
ctfflo o tmr·cn ven (int 

- t -
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Op 22 Jün!.1'1 4 · � wol!ml oor o Wirld.tlZt� oo'kt !�t 
®11jlw • et:itur 4:o� vtl! lofleu or,, hun boot to doon t!>t 

not vol.Drillaa vnn .-Je r • 2('}1'� OlO,.- voor bO't !nn4o113k vc�kie>
ëi.n t.onfla. 

'oltteno 4c okomlmo.l:!.ngo \\er c.P. � 10 1n totani 1n n--
tl."'61:o ri1*1knn circtl. e" 160.om,.- tmn -Ott �l! Ujk ve�-
ct� tonas ton g�de r�..«1ent ttoflttt no nou'te-1-0e tmel · 
cc!:l:03 oao liorelkt. ffot stoot C\�ffl'ltll nto't -v: nt. ünt or;l!! uo 
<1tot1�1eto . · n do dan1"'Joor 1n do beg.roting 1Josarvoer,..lo 
t" 100.oao.- cOl?'ltelljl! oobbon onwangcn. 

b Voor hot ondo,tbrungun vun 11:!!)t dagbltulboGr!Jf 11no hot-do 
!n en 01[!0n 4mb:ker13 en rum o,p o"q. w.m1o1atng van Go bo-
6r.1jfc oatillo.tto nt3n.noátoroonuo1,� 4rt.e obl!E,.itl.Olon
�n u1t�ocbroveu0 �n do ontvan�tmt over tiè ro
t1J ·oo en ln eo r..entmlo D(U:'t1i'fkae si ]n ,tevl.oe1de

1 ° obli ticlonir�. tan be-� wn f. !ïOO.o � 
o�jM in Soot..00002 1g4a. ao11ro t p� -t. 53.ooo.

wora overte"toruti 

2° o" :.lld".flt�lentna van e. ,oo.oJO.-,, oven.oor� ' 1 C"� ffl)olll
CJ')Outl Septenber 19t?. WU.U1'!'9P V(!}W es. f. 40�.o:,�.- 10 
ifi�to onth 

30 obll :µtiolent è. f" 3tl:'l.OOO.- t'flt.n� 4 �. GGOP-erul 1a � 
�fi 1 \la0.rop �a! eno bar 3.1. VO:Jr �"'-ti;,, J.�O.ffl)O.-.

GOU c13,n � .... Dto'ttonil. 

o ct."'OrtbU.lo:i4o 1n tau f�lo� ... aar vorÎU"O� ��ene 01:me.a
Ol"OJ:>. tint do �iot1t1one tnî11tr!l'C10 n.tcb. in t.3800::100
mto �t mtfltrol'tken ot c .�or-c.tGle olit.d�, 1n oot
bpr.o-atior t110. wol workoon�ttl ao Q1 of ntct bOOekt-6
ount.ot1scoo pro ra� 16b. � ontto� steunen. P..at Vi[..�� .. 1mm wm.
.-014o11�Pro lnnt moot b1j Cfhln lnutoto iemGem.�gun ri1Q

ooomltlt!tr dool noraon ,eodona

!,U 1!2�'-f!),n;lJtjlerD.Ulllg!\CUlW,, .. :�!Jmf,OX'f;�!'Q Off <3ru�crf.a!!)c

�rt:on <lor o. .u. 0rtlol\ a1 l'CJ� ru ermseven b!J.i ae
1 �sticbttuc 1 t -:ovm"lJ en l):)oitVtuietcl. o1�W..S.miä �tir,t 

fbldoontmat $ .:ooo... • 

tJG� ottoll -J.nn or<1 aeooel·i1oor "'"l! ootnnwto c.P�n. f C1Nt 
tionnriouon b oooret �n eoln.14. 

- a 



r' 
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11,.t� · � êlruk rq \1HD ml:'. :lmiat 
! · Arm � Co" 9 ;11�ro"att OVO"Z'lj"JI•

t4V en 1.69 te k t t>&m. 

B!.i bclanr;oteUlftg �'e;or u.tlon o� notmko.urt� f!Ocevcna., 
lnliion ao�e t-01? boochlklin� ,cJiton o:icn, �1 rut t1Ml'füm 
bozi!.cl:it. 

c amtto vnropre14tng v �n co.Jtm.ntotioone pnntl:cttcn imit over 
hot elmnooa oJ.ecbtu t>len a in de tUii, voorêlt �Jlc 89f1 O!.lOD
b :w v .rltle&.tnfl(!ft en blj bZ' .. e.mat.n:e.1-cfittcl!Jlm nctton. 

orie.ono b-3 ltm ao 4lot�tcten. ln govel van ofm::o van b�
ch'11Nlc on vaMfl8ttcn vnn hot Partl�·lmranu an r.nroouooord 
mae, wo1,,...o oven mwon do :ootp,rJ:30 uw. no dietr!cten In.mi mi
duo bx.3 de ve ... koop eon Tr1olne otnot kon� aMr ciJ d� 00k 
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Door de uitgeverij "Pe g a s u s" te Amster

dam wordt op aanvraag gratis het blad 11 SOVIE'I' NJJ:WS 11 

� 
toegezonden, 

Een aantal van deze bladen is bij dit rapport 

gevoe�d, 

Gouda, 14 Maart 1949, 
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Van de op hijgaandê personeelstaat 
PEGASUS
Leidsestraat 25, Amsterdam, zijn 
in het bev:olkin§sregister, alhier, 
niet te vinden: 

,J 

sub 6 HOVELING, Joh.J., 8.10.1915 

sub 21 TONGEREN, J., 17.2.19?? 

sub 22 WEERTS, A.C. J., 26.7.1906 

sub 6

sub 21 

sub 22 

Mogelijk wonende buiten Amsterdam, 

Mogelijk "onderduikers" voor mil.dienst 
c.q. deserteurs.

VERDIENSTEN:

f 1587.50 gedurende gehele 2e halfjr

" 570. -

11 666.-

van 1.7.48 t/m 4.9.48 _,,...

van 3.10.48 tot eind 1948.

Asd.210349f.



1720-31/42. 

o--·--�--- - -·· --- -
GEHEllvï j 

PERSONEEL, in bezoldigde dienst 
der Uitgeverij PEGASUS, 
Leidsestraat 25 Amsterdam. 

Gedurende het tweede halfjaar 1248. 
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BOUWMAN, Engelbertus 
Rotterdam, 18 November 1916 
kantoorbediende 
Amsterdam, le Jan Steenstraat 117-I ,,,,-

GENOT, Pieter Cornelis 
31 December 1931 
expeditieknecht 
Amsterdam, Haarlemmerplein 12-II -

�1 3. GILLIERON, Lodewijk 
Amsterdam, 12 Augustus 1909 
redacteur 
Amst.erdam, Van der Helstplein 12-il 

)( I 4. GORDON, Kyrill Vladimir 
Moskou, 18 Mei 1925 
kantoorbediende 
Amsterdam, Vechtstraat 98 hs. 

-

.,, 5. HEFFEN, Gerard van -
's-Gravenhage, 29 Juli 1919 
uitgever 
Amsterdam, Frans van Mierisstraat 116-II 

" 6 . 
I 

HOVELING, Joh 
8 October 1915 
kantoorbediende 

J 

JANSEN, Lodewijk Antonius Wilhelmus 
21 Mei 1913 te 's-Gravenhage 
kantoorbediende 
Amsterdam, 2e Constantijn füiygensstraat 47-III 

8. KANY, Jacobus
26 September 1908
kantoorbediende
Rijswijk, Cam. v. Necklaan 192

KLERK, Jaques Bastiaan
Rotterdam, 14 Februari 1908
kantoorbediende
Amsterdam, Kinderdijkstraat 112-III /.

\. 10. LAAN , Eppe van der 
Groningen, 7 Februari 1916 
expeditieknecht 
Amsterdam, Tweede Constantijn Huygensstraat 47-III 

ll. LAMMERS, Willem Jan
Zutphen, 4 April 1915
boekhouder
Amsterdam, Semarangstraat 24-I

X 12. LAZERON, Catharina 
Amsterdam, 25 Mei 1910 
kantoorbediende 
Amsterdam, Hygiëaplein \6 hs. 

\ 

,. 
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- 13. LTND:FjOUT, Bertha Adriana
e/v H. Loef 
4 Mei 1915 te 's-Gravenhage 
werkster 
Amsterdam, Quellijnstraat 133-Iv 

, 14. PAULI, Johan Hendrik 
Amsterdam, 28 Juni 1917 
kantoorbediende 

K 15. 

16. 

amsterdam, Zacharias Jansestraat 17-II 

PRINS, Sonja 
Haarlem, 14 Augustus 1912 
secretaresse 
Amsterdam, Schalkburgerstraat 32-III 

RIJPER, Klaas 
Amsterdam, 7 Augustus 1912 
huisschilder 
Amsterdam, Halmaheirastraat 26-II 

SCHMIDT, Bartholomeus 
10 Augustus 1930 te Amsterdam 
kantoorbediende 
Amsterdam ,oude Schans 4-4-I 

)(....18. SMULDERS, Petrus Henricus Antonius 
Nijmegen, 19 Augustus 1924 
kantoorbediende 
Amsterdam, Vrolikstraat 313-II 

)(19. ST�PHORST, Anna Johanna 
e/v J.H. Jansen 
Amsterdam, 18 April 1914 
winkelbediende 
Amsterdam, Lepelstraat 20b-III 

f.- 20. SUCHTELEN
6 

Guido Joost 
Naarden, December 1920 
uitgever 
Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 97 

\ 21. ) TONGEREN, J & J 
17 Februari 191 
depothouder 

�'22. 

,1- 23. 

WEERTS, A 
26 Juli 1906 
kantoorbediende 

WOLTERS, Lydia 

C 

Groningen, 27 September �903 
kantoorbediende 
Amsterdam, Stadionweg 250-I 

J 

_.--24. ZIJP, Jac oba Corn elia e/v D.v.Beek 
2:;L Augustus 1912 te Wormerveer 
verkoopster 
Amsterdam, Uiterwaardenstraat 202-III 
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2e HALFJAAR TOTAAL 
FUNCTIE WEEKLOON 1948. LOON 

1. kantoorbediende f 50.- t/m 10 Juli f 75.-
2. magazijnbediende "17.50 v/a 19 Sept. Il 267.40 
3. -redacteur "60.- geheel Il 1587.50 
4. kantoorbediende "38.- geheel " 1006:15 
5. uitgever " 41.- geheel Il 1087.50 
6. kantoorbediende "60.- geheel· Il 1587.50 
7. kantoorbediende 11 46. - geheel Il 1062.-
8. kantoorbediende " 46.15 geheel Il . 1223 .08 
9. kantoorbediende Il 56 .- geheel Il 1482.50 

10. expeditieknecht " 45. - geheel Il 1192.50 
ll. boekhouder " 60. - geheel Il 1585 .05 
12. kantoorbediende "43.45 geheel " 1152.57 
13. werkster t1 24.- geheel Il 639.80 
14. kantoorbediende Il 51.- geheel tl 1350.-
15. secretaresse " 55.- geheel Il 1454.95 
16. kantoorbediende "60.- geheel Il 1587. :{) 
17. kantoorbediende "24.95 geheel Il 665 .08 
18. kantoorbediende " 55.- geheel Il 1456 .25 
19. kantoorbediende 11 10. - v/a 8 Aug.- 2 weken " 196.-
20.- uitgever "47.- t/m 14 Aug. tl 274.15 
21. depothouder "60.- t/m 4 Sept. Il 570.-
22. kantoorbediende " 52 .50 v/a 3 Oct. " 666.-
23. kantoorbediende " ·47. - geheel Il 1245.50 
24. verkoopster t1 41.- geheel Il 1087.50 

In totaal werd in dit halfjaar door PEGASUS een bedrag van t-2��5Ql�28 
verloond. 

' 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKBN 

B 59430 

's-Gravenhage� 9 Mei 1949. 

n.a.v. schr. van Amsterdam
no 59430 in OD 120.Onder,verp: .Peraotieel in· · 

, . dienst vàn "Pegásus" • 

·IIIe/c 2
. ' 

\ 

Met ver:Tijzing naar UW schrijven, no 1720-31/49 I.D., 
hetwelk mij persoonlijk werd ovêrhandigd, moge ik te UY1er 
µif_�rma:tie het :volgende berichten. '

1e. Joh. J. Hoveling is identiek aan
.rohannes HOVE;;;:rnG, geb. 8..-10.1915 te Wormerve·er, wonende 
'te rroog ann de Zaan, ltieftstrea.t nQ 7. ;J:n mijn administra
tie komt �ij voor als communist en propagandist voor het 
dagblad ."De Waarheid". 

'1 

J. Ton�eren is identiek aan - .
�rscobus Johannes VAN TONGEREN, geb. 1_7.2.191a te ,Zandvoort,
Honende t� Uitgeest, Burg. van 1iienesstra.at 19. Hij is
bestuurslid van liet c.P.�.-district Zaanstreek.

A.C.J. Weerts ia identiek aan . 
!Inoldus Cliristoffel tîohanneg \fBERTS, geb. �6.7.1906 te
Rottordam, wonende aldaar, Rusthofstraat 39. Betrokkene
is.lid ven de RÖtterdamse gemeenteraad voor de CP.N en
bestuurslid van hèt CPN-district Rotterdam.·

Tenslotte à:eel ik· U mede, dat LTacobus XAN'Y, geb.:. 25.9.1900 
-te �oudriaan, wonende. te Rijswijk, Caan van Necklaan 202s al
thans in 1947 een plaatselijk zeer vooraansta<1id,communi.st was.

,, 

' " 

1 . 

Aan de Heer 
�aoo:fdcommissarie van Politie 
te 
AMSTEHDAIT. 

Het' Hoofd vàn de ·n1ens"t 
-t,nàmens deze: :

" . 

�r.(}. Crabbenda.m. 



No. a 64022 

Bijl. a gene 

Betreft: Stichting Uitgeverij en 
Boekhandel PEGASUS. 

,,_. Aan KA-RA, ter behandeling. 
� Van C 10. 

Aan SPIL kan n.a.v. diens schrijven D.A./1-067/W. 346 
worden medegedeeld& 

De Stichting Uitgeverij en Boekhandel PEGASUS is een commu.nistisch 
boekbandel p gevestigd Leidsestraat 25 te Amsterdam. 
Ontstaan en Groei. 

De vestiging had plaats in 1934, ter\vijl in 1937 3 filialen 
werden gesticht, waarvan er 1, n.l. boekhandel CULTURA 
in 1940 werd geliquideerd, 1, n.l. Boekhandel PEGASUS in 
1938 werd opgeheven en 1, n.l. Boekhandel DE VONK bleef
bestaan. In November 1945 v,erd tot oprichting van de 
"Stichting Uitgeverlj en Boek,...andel PEGASUS" overgegaan. 

LEIDING en BESTUUR. 
Oorspronkelijke eigenaar was Mr. A.S. de Lee�w, terwijl 
Daniel GOULOOZE bel 1st was me� de füigelij!cse leiding. 
1. 6.40 droeg DE LEEUW de zaak over aan Ch. SMIT. GOULOOZE
maakt th�ns Jeel alt van de leiding v�n de Republiek der 
Letteren. 26.8.40 werd de bekende H. de GROOT bedrijfsleider 
v�n PEGASUS. DE GROOT is thans een der directeuren van de 
Republiek der Letteren. 
Het bestt1ur berust thans bij 5 personen, allen vooraanstaande
CPN fnnctionnarissen.
loorzitster: Mr. In� Eliza Prins ÄILLEKES-MA.O DONALD, geb� 

e H 1arlem, 21,·3.86, wonende 'Harmondstraat 75 II te Amsterdam
·.vest.
Secretaris t Ir. Sebald Juatinns RU'.PGERS, geb. te Leiden,
�5.1.79, wonende Hwizestraat 45 III te Amsterdam.
Penn41.n�ester: Christiaan SMIT, geb. te Amsterdam, 11.9.07,
wonende oerstraat 77 I te Amsterdam. 

Commissarissen: Drs. Siegfried BARUCH, geb. te Goettingen, 
17.2.05 ronende Jekerstraat 45 III, Amsterdam, 
Gerben �AGENAAR, geb. te AmsterdJm, 27.9.12, �onende Clematis
straat 5 huis te lmsterd�m. 
DIRECTEUR1 belast met Se* dagelijkse leiding, doch geen deel 
uitmakend van het bestaur als zodanig,Gerrit VAN PRAAG, 
geb. te Amsterdam, 22,9,95, wonende Leidsestraat 25 te 
Amsterdmn. 

noelsWetensohappelijke,as culturele en maatschappelijke voorlich
---- ting van de Nederlandse Arbeiders Beweging. �sus heeft het 

�echt van uitgave voor enige RllSsische werken. - -- -

Werkzaam.heden. 
o.a. het verzorgen van CPN drukwerk.

Contact met Belgie. 
Hiervan is ons niets bekend. Pegaet1s onderho11dt wel nauwe 
betrekkingen tot de CP en als zodanig zou zij weer indirect 
contact met de CP Belgie k�nnen hebben. 
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GllLIERON
1 

Lodewijk. 

In ohronologieohe volgorde zullen de diverse fu.noties van G. 
hieronder worden aangeduid. 

1945. Secretaris Solidariteitsfonds Amsterdam. 
Directielid van de Waarheid. 

1946. Lid Partijbestuur C.P.N. 

1947. Directeur Bijkantoor van de Naarheid te Meppel. 
In 1947 .niet meer op de CPN districtsvergadering oandi
daat gesteld voor bestaurslid. Volgens niet bevestigde 
berichten zou G. geroyeerd worden als bestuurslid. Ver
wacht wordè, dat dit de oude beproefde oamoaflage-actie 
is en dat G. voor illegaal communistisch werk zal worden 
ingezet. 

1948. Ontheven van zijn functie bij de Waarheid.Thans verbon
den aan Pegasus, waar hij belast ia met het op politieke 
waarde onderzoeken van nieuwe eventuele uit te geven 
boeken, tevens redacteur van POLITIEK EN CULTUUR, uitga-

. ve van PEGASUS, Amsterdam. 

1949. Trad op als spreker op de openbare cursQs vergadering 
van de CPN. 

0 10, 24 Juni 1949. 
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} 11 � üCT 1949 

van C 9 

A,..
,t 1.2.. / l.r-<r

Uit het luisterrapport van GOES d.d. 4-10-49 hetvolgende bericht 

Tr Moscou 343 2·1 4 2003 = el t = PEGA&'US LeidsestraBt 25 Amsterdam 
yours 29 september please Rdvise your considerations on prices 
periodicals in connection devalua�ion = 475/p Mezhkniga Semeikin = 

Dit bericht is bestemd voor het OD 120 PEGASUS. 

17-10-49
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A/1 no 1116'49 OPN 
Dat�m ontvangst: 31-10-49 U, r .l /" 

------------------------- Uit- : .. 0. µ.1 Y. .
..

a f a o h r i f t 
Ag.ro .......... 7J>i. S:.'l
Voe, ·O'f . � .. . ... ./ 0 ... .. 
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BULLETIN VOOR DB BOEKENFUNCTIONARIS 

October 1949 No. 3 

Beste Vrienden, 
Op onze oproep, gedaan in het vo�ige b�lletin 

is van verschillende zijden gereageerd. Vaak warde� belangrijke 
dingen gezegd, welke ons een ate�n z�llen zijn bij het-verdere 
werk. Tot onze spijt kunnen wij in dit Bulletin �iet de verschil
lende opmerkingen beantwoorden, omdat wij thans alle ruimte nodig 
hebben ter bespreking van het probleem: kinderboeken voor St. 
Nicolaas. Een volgende keer komen wij er echter op terug. 
KINDERBOEKEN VOOR ST. NICOLAAS. 
Wij zijn erin geslaagd met verschillende uitgevers van kinder-

''boeken afspraken te maken, zodat wij in staat zullen zijn, bij 
de a.s. feestdagen ook op dit gebied boeken te leveren. 
Voordat jullie nu aan het bestellen slaan, een paar opmerkingen: 
Alle genoemde boeken, behalve "Bekje Hoorn Overwint" en "De 
Tovertuin van Bekje Hoorn" zijn boelten van burgerlijke t.titgevers. 
Door verspreiding van deze boeken doen wij geen politiek werk en 
voldoen wij slechts aan de verzoeken van onze lezexs, ook boeken 
voor hun kinderen te leveren. Bij de beide genoemde boekjes van 

,Eekje Hoorn is dat wat anders. Deze boekejes zijn door een partij-
\genoot geschreven on geïllustreerd. Hierbij heeft hij getracht 
,boekjes te schrijven die kinderen intereaaeren en die ongemerkt 
een pro�ressief opvoedende taak vervullen. In beide opzichten is 
hij geslaagd. De boeKjea zijn geestig en boeiend, vol avonturen, 
leren de kinderen ongemerkt veei wetenswaardige over de dieren 
en laten tevens zien dat de wereld door gezamenlijk werken is te 
verbeteren. Ook hie� geldt: lees de boekjes zelf. Je zult dan 
beter begrijpen, waarom we de boekjes progressief noemen en 
waarom we erop aandringen dat jullie in de ee�ste plaats moet 
t�achten �!!. boekjes te verkopen • 
. . . .• . . 
Na deze ontboezeming volgt hier dan de lijst (ver�ort weergegeven
Verb.19). 
Jongens e·n meiejes-prentenboelten 4-6 jaar: 

(Bniga boeken van Nelly Burgdorffer, Eddy de Smet, 
Feenstra ( nKoblls Xwintn) en W1egman ("Versjes, die wij 
nooit vergeten")- Verb.19) 

voor jongens en meisjes van.6-10 jaar: 
ItÄ.-tlBY VAN KRUININGEN: 0ne- Tovertu.in van Eek:je Hoorn° /2,95

"Eekje Hoorn Overwint" /2, 95 
Dit zijn twee prachtig geïllustreerde kinderboeken met 
buitengewoon goede en geestige inhoad. Bij vele kameraden 
te weinie bekend. Op deze hoeken kan niet genoee de aan
dacht worden gevestigd. 
A.D. Hildebrand: "Bolke de Beer" (enz.)
Dick Laan: "Pinkel tje en zijn vriendjes" 
Johanna Kuiper: "Trienke, Hansje en Ma.rein" 
Jonk Terpstra: "Zomer aan de achterweg" 
l3everley Nichols: 0De Boom die was gaan zi:tten .. , een satire 
op het zakenleven, dat berust op leugen en bedrog. Als in
alle sprookjes wordt ook hier het kwaad geatraft. 
"Het boek voor de Jeugd", 766 blz./ 6,90 

z.o.z.



Jongens- en meisjesboeken 10-14 jaar: 

(Volgen enige werkjes van Lisa Tetzner, Eleonor Estes, �oba Buok, 
Andrea Prinsen, G.Betlem, Fenne Feenetra, Sanne van Havelte.
Verb.19). 
Het zijn burgerlijk geschreven boeken, die aan de eisen die wij 

stellen niet voldoen. 

Jongensboeken 10-14 jaar: 

Johan Blin:xma: 1rne avonturen van een voetbal.'' 
J.P. Baljé: De woonwagentocht van "The Travellers" 
Johan Kievit: (enige werkjes) 

H.G • .Bru.ssee: 11Menaen met Wilskracht", levensschetsen van een 
20-tal vooraanstaande natuurkundigen en biolo�en. ?ereoht merkt
de aatèur op, dat alle vooruit�"'ang op het gebied der wetenschap
niet zozeer een gevolg ia ven de geniali.teit van een of andere
heldere kop, dan wel van hun onvexmoeide ijver, vexbeten volhouden
en stalen wilskracht. Het is hierom �eed dat onze jor5ens n
meisjes dit boek lezen en er met hun kameraden over praten •
. . . . . . . . . 

• 
GEZI'.ÇN: 
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,' · 1 APR. 1950

GEHEIM . 
-

Onderwerp: 11De geschiedenis van de 
Cornm.Partij der Sovjet-Unie. 27 Maart 1950" 

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van 
een circulaire, uitgaande van de Co1mnunistische 
Partij Nederland, district Rotterdam, gericht aan 
alle Pegasus-functionarissen der afdeling, waarin d 
richtlijnen worden aangegeven voor de verkoop van 
het boek: 

"De Geschiedenis van de Communistfsche 
Partij van de S0vjet-Unie 11 • 

De in de circulaire genoemde Nol Weerts is 
1)( 1 de bij Uw dienst bekendE Weerts ,Arnoldus Christoffel

Johannes, geb:26-7-06 te Rotterdam, te telefoneren 
onder no.30188 "De Waarheid", Heemraadssingel 185 
alhier. 

Aan B.V.D. 
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A F S C H R I F T 

COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND. 
District Rotterdam. 
Mijnsherenlaan 93a 

Aan alle afd. en Pegasusfunct. 

23/3 

Om de verkoop van het te verschijnen boek "De geschiedenis van 
de Comm.Partij van de s.u. 11 reeds bij voorinschrijving te ver
kopen, werd-;t' op Donderdag 16 Maart een vergadering gehouden, waar 
uitvoerig de organisatie van de verkoop werd besproken. 
Op deze vergadering waren niet alle afd. a.anwezig. 
Dit is een ernstige tekortkoming gezien de grote politieke 
betekenis van de verkoop van dit handboek in de klassestrijd. 
De meeste afdelingen echter heb-,en een dr:ietal kameraden aange
wezen, die de organisatie van de verkoop ter hand hebben genomen. 

OOK DIT IS VOOR JULLIE AFDELING, ZO DAT NOG NIET IS 
GEffiURD VA N HET allergrootste belang ! 

De afd.secr.draagt er onverwijld zorg voor, dat de werkers 
voor het boe� alle beschikbare adressenmateriral in handen 
krijgen, om met de verkoop een 2anvang te maken. 

ALLE AFDELINGEN ZULLEN HET HUN To:,;GE1 rEZEN J.ANTA L R3I:DS 
VOOR DE VERSCHIJIHNG VArJ HET BOEK. BIJ VOORINSCHRIJVING 
MOETEN ffiJBBEN VERKOCHT t 1 1 1 1 1 

Na de verschijning van het boek is er slechts tijd om de 
boeken bij de j_nschrijvers te bezorgen. 
De t8ak van de werkers met het boek is om zeveel mogelijk 
mensen in de verkoop te betrekken.Men kan b.v. iedere pgt. 
een tweetal inschrij":fkaarten verstret:Ven, één voor hemzelf 
en één om vriend of kennis voor het boek in te schrijven. 
IEDERE \'l:EJEK MOET ECHTER GECONTROLE�RD HORDEN OF ER ltf:Jr DE 
IHSCH.t.'=(IJFKAARTBN GBUERKT 1:TORDT.

Om het werk van de afd.penningm,,;ester te verlichten kunnen 
de werkers de gelden afrekenen aan de �egasusfunctionaris, 
die dan iedere week afrekent met de a:fo .• penn. 
WAT NIET VERGETEN M AG WORDEN. 
le. Alle inschrijvers op het boek op de daarvoor bestemde 

lijsten plaatsen. Iedere week afschrijven wat er betaald 
is in de kolom. 
2e Gelijktijdig bij de ïnschrijving het geld ef bij weke-

lijkse betaling· of zo mogelijk à contant ontvangen. 
3e Beslist iedere week aan de Pegasusfunct. afrekenen 
en opgeven hoeveel inschrijvingen op het boek gemaakt 
zijn. 
4e Iedere week de adressen controleren, waar de inschrijf-

kaarten uitstaan en aandringen, op meerdere activiteit. 
5e De afdelingen dragen er zorg voor, dat iedere week de 

resultaten worden doorgegevenla,an Nol Weerts tel: 
30188.Dit voor publicatie in de krant. 
IQHERATIEN PAKT "AAN ! ZORGT ER VOOR, DAT WIJ ONZE TAAK 
MET SUCCES VOOR DE EBRSTE MEI VERVULT HEBBEN ! 





.:.IIrH�T .faI3 V lilî 
BIN t i!NLIU!DJB JJ\J.'J.i, , • 

• s-Grr>v,mhn .. (-!e, 26 April 1950 • 

No. "BX 
Onf' 3 ... • :

Bijl.: 

83999 
:P) oonee1 Uit.a-Jvei·ij 
Pe"""='Guo. 

IIig/IIIo 3x G E H E I "a. 
/ 

Hierbij IDO"·:. ik U doen toekomen een fotocopie w.m 
een brief, rclke OP 23 Manxt 1950 door het personeel van 
de Ui-'üf1cv�rij Pe.v:r>euo te P.msterdn111 ·ui .. :d r;ozonden R�n de 
Ambn..snadcm· va de u.s.:\ ••

1fa"1 de 13 h�nö.tckenin ·· ."" ondcn·apn c.1e brief zijn de 
vol�,�n-lc dor.er�ijdn geit1crtificccrd:: 

rZf G.:?rarc1 v::m Heffen 1 reb. 29�7 .1919;
�I Lode ijk /mtonimj ",ilhel.1.1ms J'a.nsen, p.:eb. 21�5 .1913; 
J>- IJ:""cqueo B·�f�tiaan de Klcl.'k, r•eb. 14.2.1908; 
-.iJUaBs Ritper, � ... b. 7.8.1912; 
><1p,,'"ltllolomeu.a Scbmic1t p [!;0b. 10.8.1930; 
)('1Eppe v�n der :vi�n, P�h. 7.2.1916; 
,Zt 1iller:1 .Jru1 kmmero, c,:�b. 4.4.1915; 
)<6Joh::•11 Hondl·ik .Paull, io;eb. 28.6.191'7. 

Ik mo <;o::: U VP-r.we1:e:a nij, 7,0 no ,..,lijk, omtrent de n..'t'lc1ore 
onèierteken.,:,..,rs te Willen doen inlinh:.,en. 

Het Hoo'd Vnn de Dienst 
oomens < c qe: 

! 
� l .. van Laera 

Aan de Heer 
Hoofç1com:nissn.r.is vroi Poli tie 

te 
DA-1. 
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Nr.1485-1-'50. a.-.::, 

I ' A .v,,n?K 
Antwoord op nr.83999, 
d.d. 26-4-' 50 •
Betr.Personeel Uitgeverij 

Pegasus. 
� �'o 

ACDj cPS.:!..zJ
11.t\1

.L ÎmsTGEHEIM. 

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan 

worden bericht,dat het dezerzijds niet is gelukt een of 

meen van de overige ondertekenaars te identificeren. 

Op de hier voorhanden zijnde officiele gegevens komen 

de namen BOONSTRA, R.BR OUWER en J .H. VISSER niet voor_-.---'! 

-------------------------------------------------------
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lngesloten· gelieve U oa.n te tre:f'ten twee at·sohri:ften van oen 
gestencild<!! ·c1rcule1re en één orginele, · welke door de B.u. o.P •

. r�spectievelijk aan de Gemoenteraád van �\msterdapi en aan zijn 

.ka�erledan zijn verzonden. 
' 

. ', l" • 

· Voorts worden te- Uwer orHJntering bijgevoegd efschritten van een
·circulaire en een intekenbiljet op het door ''Pegamts•• uit te ge'fen
boek "G�schiedenie van de Comrounistische Partij der sowjet-Un1e(b) "•
uitgegaan van het Partijbestuur der C.l\N.(De Waarhe!d) te Al!ISterdam.

De inhoud vuu b�doolde circulaires spreekt yoor zichzelf.

4 stuks in duplo. 
l in ·enkelvoud. · 

. .



� �- . 

Reeds e�ise jei,en werd h�t personeel 1n dienst van de gemeente Amterdam 
in d8 gllege.nheid gesteld een vop�aohot op ealaris ot loon op te nemen 
voor de aankoop Yan bra:ndstot1'en. 

In een circulaire dd. 30 M!Ji 1949 Yen de Wethouder vóor de ·Arbdds-zak:èn. 
l , ' 

aan do Hootden �n Adlllin1strat1�n. Diensten en bedrijven.wordt er de 
aandacht op gevestigd, (iat boven�edoeld voorso�ot niet els een blijvènde 
maatregel lllag worden besohouwd en dat het geven van een voorsohot zal 
vervallen·zodl'a de aankoop van brandstoften·g�heel .-i-ij zal zijn. 

Zoals U bekend zal,: zijn heeft' de �gering. bàsloten tot bvoer1ng 'VBn · ·� -
seizoenprijzen v�or b:randetotten. Dit besluit zal tot· gevolg hebben, �t 
degen-en, die hiertoe tirianoieel .in staat zijn" zioh in de zomel'Jllê!.anden 
b·randstotten kunnen· aanaohatten togen aanmerkelijk verlàagde prijzen. . . , 

Hiertegenover staat• dat de werkneimers l'lét een te laag inkotien - en 
hiertoe behoren in de eerste pl.áats de lager bezoldig(ie ambtenaren én 
werklieden 1n dienst van de gemeente Alllaterdam - verplioht zijn de brant{st9tfen � 
in de wintermaanden aen te_ schaffen en zodoende aa�rkel1jk hogere 
prijzen te betalen. 

Gezien het bo\l'enstoende zijn wij. �&n menÜlg, dat de noodzaak. van het 
verstrekken van een voorschot voor de aankoop -.an brendstoft'en in ver
geli jk1ng met de YOOrgaaJlde jaren is t,öegeno.n:,.en. �.. 

,. 
. . 

. 

Wij dringen er d1:1.JJ. ook met klem bij Uw Raad op een te besluiten, <lflt 
ook dit jaar de embtenaren en werklfedeu 1n d1en$t der gemeente Amste-�_/ 
dam J.n de 'gelegenheid'�orden gesteld een -voorschot op saÜ;lrie ot loon '-� 

.,opdie nsm,n owat zij ·· 1ii. staat worden. gesteld in de aoJ111u1meanden de 
'i,. ,•'góèdkopel.'9 brandstoffen aan te scbatfen. 

. 
. 

Nèmen.s het best.uur nn de ' . 
Bonq van Nederlands OYe.:r-



B, :&. w. hebben besloten om, "nu de bratidsto:r "Van ae 
bon 18" geen·v9orsohot meer te verstrekken aan het Gemeente

'personeel om brandstof aan te scharren.· 
Tegelijkertijd besloot de·regering'tot invoering 'fan'· 

v 

seizoenpr1jzan voor b"l'Elndstotfen. 
· · ' · · 

Deze beide besluiten hebbE!ll tot gevolg, dat het over-

:,t; . , grote gedeelte van het gemee;ntepersoneel gedwongen is om. in de
wintar�anden de du�de1•e b11auds1lbtf'en aan te schatten. 

· Een en ander hl:left grote onts"t;eD1111ing onder.,.,�t. personeel
gebracht. , .. · �,., .' · :' ·: · ·. · '

" 1, • • • ,. 4 • ".c 

Het Beatuur'.'Yan dit B.N.O.P. hesf.t zich :inet. een adres tot 
de Gemeantere;�d gewend, wa�rin rn,t 'klem wordt ·�anged.rongen de' · ,,, 
ambtenaren en werklieden ook qit jaar in d� gelegenheid te stellen
een voorschot .op te ne;men. 

. .. . . � 

Een af'sohrift ven dit adres gaat hiel'hij. 
Om eohter zo'n groot mogelijk succes te-bereiken, zsl 

het goed zijn. dat u1t de bedrijvsn bij de Raad wordt aangedrongen 
een beslissing als voorgesteld '\11ordt 1n h9t adDes Yen de B.M.o.P. 
te nean. 

· . Hiervoor doe-n wij U toekomen een ll.:tet voo1• bandtek�ningen.
Wij verzoeken u dringend. te bewerkstelligen• dat, naast 

onze leden .ook'anders- en niet-georsanlseerden op deze lijsten tekenen. 
Déze lijsten moeten uiter-l.ijk DiUdag a.s. bij ana 

worden bi.geleverd waarna w1j voor dool"ZandiJig aan de �ad zullen 
zorg aragen. 

.Met �11Braadsoheppe-lijke groeten. 



. 

Waarde Kamel"aden, 
In opçiftcht •á.n het PartiJbeSt\l.ur zal per l April 1960 bij de 

uitgeverij "�ga�us" een nteuwè druk •ersoh1 jnen Tan 1'em:leraad Stalin' e beroellde 
boek "GesohieQ.ênts 'V'Sn ·de COJll:'IUBistisehe Partij d<;1r Sowje�":"'ÇJ:riie(b) "• De prijs wn·. 
dlt 460 bladz1.Jden tallende boek �l t. 1.- bedragen. 

Op het gew�ldige belans'•an de uitgave ven dit boek, dat in alle 
- Coilllunietiaohe l1artijen 1n de wereld wordt gelezen en bestudeaerd, behoeft hier

niet ui t�oer1g · te wol'den gewezen. . • 
� 

'l'hans gaat het el"Olll dè ntf'ttregelen te tretf'en d1e tot eneUe 
vel"Wezenlijktlng 'Van dit beeluit. van }let Partijbestuur. genomen op init1et1ef 
'fan zijn alge�en-seeretaris,. kunnen le�den. 

Het doel ie 1)9r l Mei 1950 de gehele, oplaag te hebben uitverkocht. 
Roe bereiken we dit doel\ Voor alles. doo� een grondige ;eolitieke 

ea organieati:>J-1Sohe voorbereidil;Jg van de wrkoop-caapegne. dat wil dus zeggen.door 
onze Partij daarvoor pc;>litiek &n or{tani·satoriach in beweging te brengon. 

LEDEN-VEHGAD.t!!HING.EN. 
In de ladenvei•gaderingen TBn de Pèrtij moeten de J}Elrt1,jgelioten 

in de eerste'pleats poHtiak worden overtuigd van de betekenis van het boek',terwijl 
tezelf.dentijd het werk moet worden georganisee� om de uttvoerinR van deze politieke 
ta-ak tot stand te brengen. De ge�ele �elllp8.€1lle dient dus vana;f ·heden als een a;part 
punt op de agenda van alle led�n- en bestuu:rs..-ergaèieringen van onze Partij voor te 
kolll9n. tot h� doel 1;s berdkt. . '· 

I, 

J' 
y 

VOORINTEKENING. 

. lle"t komt er thans voora� op aan, de mssale Toorintekening op het �· 
boek te organiseren. Aan de distr1ots-beat\lren zijn (ot wot'den in de naaste toekomt) · 
Yoorinteken-biljetten V$1"Zonden. Deze biljetten zijn zeer' e.�nvoud1g 1ng<�1oht(z1e' 

� bijgeeloten voorbeeld), zon�er doorschrijfsystea:ra enz •. 
, < Het bewijs van 1nsc�S.jv1� - te..,ns kWitant{e, els voorultbetael.4 

wordt - blijft bij· de 12>.tekenaa». 
· Op het kaertje,,worden de gegevens lngewld en de efdeling bewaart

het om later de boeken snel &f· te leveren. 
. 

'. ' 
' 

Ominddellijk ná het ontvensen van de tntekenb1ljetten moet een 
aanvang W?rde� gemaakt met deze voor-intekei:uia�gne. V'an het welslagen daarvan 
haJ)8t voor een groot gedeelte het welslagen van de aotie ar.

• "' ' .. 1 

VOCEUl'lBETALDlh 

Een en ende� is ook nodig op financieel sçbied. 
-! µles moet worden 5edaan om de' gehele o,pläag ree<le bij ,yoo:r-

1ntekening te verkopen en de selden - z<>Yeel�aleohts en1-sszins motJ!liJk is -
b1J vooru1tbeta1'.ng t.e innen. 

De leden dient duidelijk semakt te worden,· dat de Partij aleohta 
ïn staat 1s �et uitgeven Ten deze goedkope theo�et1sche lite�tuur •ol te houd�n, 
als grote .bedragen b11 vooru1tbetali12g binnenkomen,waardoor allerlei b.etalingen 
VQOr :pap1eto1 drukloon., bindloon _enz., kunnen �orden gedaah.

Ontvangen gelden moeten wekel1Jks
1 

v1á de 



' 
aan de centrale PartiJ-kas worden afgedragen. Dè dlstrietsbestUJ.ten,h�bben de 
taak, do. uitvoering van doze ta� t,e ooi:,.t1.•oleren. 

J.IA.AKT J1!l RESUUl'A TEN BElailID. 

� .. ·Tel van afdelingen en ar.zonderlijke partJj-werkers,zullen 
1n deze· aot1e weer prachtige resultaten bereiktJn. Een bebaald suooes, in 1'9l k · 
bedrijt of in welkê ·buurt (pl�ets) ook, moet snel worden gepopulariseerd.tene1n4e 
andere afdelingen en ;partijgenoten te �lpen hun werk te "fl!Jrbet8J'9n. In onze pen 
zullen suooessen wol'den gepubl1oeàl'd. 

Alle afdelingen worden opgeroopen om hun resultaten bekend te 
maken aan het Partijbestuur,afdeling Propagand�, Roemer Visaoherstraat 41.Amsterda_.w. 
NatuurUjk dlonen ook de d1a:tr1ctebesturen volledig van do gang van zaken op de 
hoegte te w<>rqen g$houden. Masr onk: on.voldoende werk en zelfs sterk aobtel'blijven 
'Tàll ttfdel1ngen, dient in onze :pars ,te wol'don gepubiicee�, ··bene,,ens de weg - zulks 
te vel!'btit�ren. Dè distriotsbest�en ,Ol'dt verzoent, ook hierover net Part1,fbestu\ll"
voortdurend te in:f9J.:08ren. . . · 

� 
In 1939 verkocht onze Pert1j roods·· et.in zee;i, grote oplaag 

v.an dit boek. Thans, nu v1ij zo zeer �n in.vloed hebben gewoimon,etean ongekende 
' (_ . . ,, ,.. mogelijk;hed.en V'oór ons open. 

:t· Tl"E)edt lllèt dit YIOrk ver buiten de ·rijen.-we.n onze Pal"tij. 
,·. · M:!e.kt zonder reserve 7n ge�stdriftig gebruik van de geweldige 

lage prijs (ê�n gulde� !oor een boek·van 460 blad:_zijden·} • t'fflai"door het Partijbestuur 
. de  massa-verkoop van êlke rem� c11e:. de prije zou kunnen vormen, heef't ontdaan. 

overtuigt ernstog de p�rtijgen6�nn van het grote belang ,
, " .van b.et werken niét de "Korte· G',HJchieél.-0:nifJ''. · ,. • · ., , ,.. : ' " 0:rganis�f!!l't hot werk serie�e en: snel, f!l8. een gewichtige: 

·� ;;,• . 



:=----==;.;;-

. : Ondergetekend4' 
• 
• 
• 
• 
• tekont i�op het 0111Streeka l April li50 ver-

; .• sohijnende book "Korte (',eschiedenis van de 
··:. Coill!m.Ulistische Partij dar Sowjet-T.Tnie(b) "•

bedrag,8J."OOt �.l.-.18 •
1nteken1:ig :,roldAi,n. • x"Teneinde er aan mede te werken,dat dit beroea!e

· · boek .an J .W. Stalin in JIEISS8•0pleag snel ter kennisx ?.al onmiddellijk bij atle- • van do Nederlandse werkel'lde bevolki:ng wordt gebracht,•ering worden voldaan. • betaalt hij/zij de prijs(&�n gulden) thans reeds
· (Handtekening f'UnOticnaris): voow1t. Handte�-ening : ' 

x Doorhalen wat niet gewenst 

• 
• 

. 

• 
·."

.
' 

::x Éve�tueel' dool"balen. 
Het boek omvs� 460 bladzijden. 



� 

19 J.un.1 1950. 

Verclag von de ope.oil'lg der t-011toono't�l.Uitg a � u.LiAG o� Hl'.. 
nv Kf g9houáen op Zaterûat; t 17 J9n1 i950. te �u �ur, in lie� 
5ebou111� Belix ori tie� i{-Oi.ee:ragxocht 321:, to Amete.rdtim • 

.i$3Ze te.ntoortst-oll-1nB \"8'r-û 13èorga.uiisoor<1 :door cw. '01 \S ver1_j 
�t��kSVb" on �uurt tot on Get 22 Juni l950. Ie4erc a�o�d 
van 20 tot 22. uu-1·· 10 net aebouw i:el'ix .. �.r.itio .• ��,or de tu?
-r.oekèrO vt,n &è ten-toono:tollibG gco.11a11cl. .....e- toe.uim i!l vrtJ. 
Lio1foûoltngan hiero tr nt v,oa�den in het -<. a5bl.at;t "tG sarhèi(P1

boke�d scm okt. 
• J. e op�r:iing von� Pl.'.:..ats in "én. eer v.ulen v�n aa otl'.sto ft13ge,. 

Zttalcnpoci tei t 5Qu &itploate{UI. :..,-�.eo aaal iwss geheel bezet. 
Ongpveer 60 )'; van ae besookorl3- �,&re11 �eugdig, r,errio!u:n. 
rn de Zlllll v tll""Cn geen opreUltcn on/of lcu0011 utn1 ebrneht" r

worü niet goc�lportc rd an/of gocollo0tcoró. Eoxson-en, gc
kloed in uni!orc ;; we1·uen ni.f;'t opi:or.:io1,kt. 
1,0 l:eicj,..r� borusJi.c blJ: 
Goraru van m.� P�"l;,"geboren té 1 s-GrGvenbns, 29 Juli �919, 
s1ononc.ie "'.rono van ioxà Oût sat :'l 1fi, te ,l\met-or�crn. 
Q tker: 
�il(:unis Uilt:ie ufJ · .u.ru..i1 gcbo-ren -t Emtumor.tée1, 26 Apr"i.l 
Iot:terkunaige, 111on<'..nJ'i w.r.unép:a ht 6, te Acmtvraom. 
�cclo�crking vcrlce�de; " 

Llon. � L ........ u ... ,LJ.!J "'·' gol,o?:en to Ál13!;;lWl'ÜOm., 15-12-'98, V.On(2n,
OQ �öl5telu;i,jlt 5P, to l\Cle!-te.tdnr.1. 

îe 20-l 5 uur mn;f) �eso b�jccnkomat ÖC!Ol; ven ill.l ... :l:"1 n g11·op.enoi"' 
veze richtte zich '1.11 SjiJ.u wolkoosn,oord in bet bijzon(:ler 
tot cle Uongsarsa geza11t, oc hoer Geo�R BO.WUI: fjll, zijn echt-

_,gQuo-û:e, ó1e bij a-c -operu..ng van ae· ton oon13tellins, eo.n,'reaig 
VIOl'cn. 

hiij tloolde oe<.;q c..nt binn :n .66Ii jaor tijó' door fiJ. vA.J.,i� n • t·uim 
1'/ Uoo"000 Olmiaplb.i-e.11 van de klooEfie!.o marxisti-seh.e \"lérken '3ijn 
IJ Pvorkoc'ht. !t(;'1t'cns konu _ge1c hi� een nieuwe ,g.o,rdko:pe uitgave 

mm van hc't méet;ter�a.rk ''i.l!O .{C·� 
1 

.1.tat voor de ;prije Yan 
2.50 i.n e lumt.ol stil -Oxr(Jeti. gebrt;tcb.t. 

Als men.ap�c�kt v�n �n tcntoonotelling, �l�ue np�cker, 
�an d�nkt en aan eoe �rogé �� �or�e qtatisti�koo en aan 
�i�rines .hier en v1t�1n�a dua�. &t,gelpt niet voor ûoze 
tentoonstelling. Hier �ullcn Pij zien ,róoens van Olllëie stri�d >

o.nze 11oi'êo" onze so;.r;3 n en onze- vreugäe.. lUor zullen tij 
-zièn de bovltèn die ons (Ie t:ég ijzen naar onzo oven inning, 
naar ·v.re(fö en t,oQiBlismc" no0lren. öie ons in ontact b:î'.'en en 
met öc ".'ltll'li:oli.jko cnl tuu:t. 
0.P O'ezc tentoo.11ote111ng zuil-en c:\.j ook .zion nog ni�:t <8cruer
gopubl'tc1:or<.H� foto• !:J. von _pro�rCflD1.eve schr1�voru. Ook io eerl
a:tttellns ingertolrt:, wao men. het ontsta.on van �en boek ken · 

3ion •• 



. ,,. . 2 ••• 

Vtn sclir.ijve� i.;ot crutkor--. Van 1,c1anua�.d:pt tot hot e.fgor.�1·k- · 
te boot. 4Uts op h,�t .g. bic.G van de progreoeie11e literatuur. 

-$en 'rLöl��13�c ul ets �o :ingorui� voor -0� b�okeü uit 6c 
fiiWt' jct-!1nit en da volkmtoc:oo.r.otiocl1c l,tm:den Vf'.Ul Enr-01:a. 
Poen �oe-J. 'l;Oêkl u�ó',ls spreker, i.o een góéde vr enil, 
li-a ti1 t. o�tdngswoord werden enige I�uscisebe r:iuzieknumoe-ra
äodt :L. Vl'.i'E1 �i;.I;i,��ih ten boste gogeve.n, 
lli�rnawc�Q ec.n ��z1J1,a $,ehoudon doo� reh.UedO v.1 �.

Onäcxv;erl): .Jil.]Eufi°!ftHJ.. Pi tw., JJ.IE.1.wli:Lhv�m. 
,elke- li'te:ra.tuul�, til1.. é sJH-'.!ekçr., beei't cio n�beioér�klas!..e 
nou::i.1:,? Yän :Z.,Q 1lrni:ger-:l'ii)ko, li.telt"s:t1.l1n: •· bptoog<ló s:Pr�ker, · 1.$ 
voor de ·ru.·beicnrakl,o.see n1etn mGo:J: 'te vo1··wa.Qhtcn. � o :ou?gé.r
kapitrilisti:ec:.be cult.uur is v!ln he t.lf,.;.t'bJ"Ven • .,.eze e,ft;ter
Vit.tB uit zioh O/ti• in een �erregae.fltr c;,n.;;emn ven tie -acoete. 
auteurs. ten o.ur .:tfbté ö:ró-t ó�ze,aeoa<.<e.nM.c 'Voor .:e-nn \l'er
f1Dnln6 van -oo kapi. taliGt!.scl:ï'* oultila1' s�houäen* In de�e 
lito.ta�uu.r bl1.Jkon slechte .t� o ,:i.ngen 1.iil.S ti.r1jt'.voor Ot} to 
treti.�n n ... )... ee:xuul1tei't en cloo� ,mot c.lna'l· taa$en in ón mts.::.

daad" :tn .ale er nog so.è;l.fl.le ';l';'ot:it3:ll8 �:t'Ç$l äe�Çhl:èH\fl t.,QQ. 

wo,i:'cJp,n oa� onjuiJs.:to 'tie>ckoms:tbcal.dt:n vou maatochappij<"� 
opgcl:l(Ulll�n. taen eoekt bi,r 1tovc.1·gee-s n.aor .ase sociel1ut1schc 
m�atncoo_ppï,j, uas.)l:'in 0011.aa:r-i toit; hoge: op\•at\ing vnn, à� 
mans.�n f erilüid van de. o�n6 gckn�cht�. �na{\f)., do drijf.veren 

•., -zijnt 
r.:et het o:f.:; .. ren li.on oé targo�li:jk. ltu� triliotisahe . .litor.e.-,
itlt.tU.r_, ��L -/ ; <!ffiltt:el'J m U1,>..lB uch:d.-jver.s ill do kop1t-alia-
ti$1.1;ht! ��"l . )oe. Ie on�·�ve:ce-chor1:rt("i .Situf.!;ti�t naa�- · 
ln 6e k1îit.ioen\1ci-el� zi,".Qh :Uevinut, noopt do so�.t.\iáVor van 
dé soaialo s-ö,;1an tot een :0tueds consequentere opstandig
b:eiv" ::Eon 01mtsniiighe1-á cie ..-.. o -wog ,nnör de ott.o.rw!nt1ing von 
dG a:cbei<l�Dl lo!J�f: \-:i;jn!i. . ·. · · · · , 

. Op óezo fmn;tconotctlioo v1nu1, U tie ,.erken van 1spl:ïr.1Jvars 6 

- �ie oen G� �'tl(i1�éX'aklnE58t1. 'b�.horon.; de �itcrutttur wan:rin 
�iäh �ocdo 40 g�'b-�o�tc V.m'l eon·k�mena� semenlev�g voltrekt. 
üeruimt :D1:jd $p:1:ák tii.J OVftt · tH'! -ontnilçkel.inS van af; lit.er'-1-

. tuar ±n oe uo� �vt•Um.e •. � ... u:t�oiac:lte li to,;atu�r werd .aoo-r 
spreko-r met l!lem uun'bei,ol.en. y • � 

:i:>1)I'r:kor be.el.oot aet de<, pp'i!OpJtrt,;, Vàrl c.en gr-oo-t o�ntal
bóck'werkén van tie $'owse:t-'9ai<r mi. 41cc volksaemo.cratisché 
1.n:n"e.n, goeclit}l;:t voor il� �rbo.1.4:�raklti:.;se" i3proker noorode 
ûe eni.ge lectuur �vnal·op het voor öo .arbeid e.ral::laooo · �P cmi-
ltori't .. · ' � . , :. 

· 

_c sp:tekêt' \t1)a 1?:ee·1· gfl1r$t1gd. ;.oor· do ovuo�mtns v� .e�n socr 
B)!C>Qt Q.Ea1ta.l.,•\'me'li:(;:n, t.:·tl Qc'bit:iäver-$:, oogonr en vei.on van �e 
liOsoelcere z!.oh ziö.Pt'bûm.9 ·te ver,.-1(;?.l.en. Somtnisen vorliote.n de 
�aal:., 
tl� <1� teáe vpn Sll1"tr.ne \' ·1. .,.r, ,ere ··n; minuten pntze ifgovon .• 

·. fo. 21-JO �ciur '!i .o_rQ f3X c;e.logëi!iil.óid' '6�gcven otJ aa 'tentoon!3tel
s -lµlg te 'tio1'!icli�ig<:n" ez� wordt gc.trouû:en in -0.e �.g. ko pel-. 

aeul, 2e --6te.5� "' .t;è 'töntoonatel.U"û�ezóal, �.uif!ito b,isueàtie 
voor •••• 
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ongeveo:r 200 personen, is vorsie.rç1 tz:crt �ocJe epamJoekon 
en rode vlat.n;en, nl of niet voorzien vm1 hnoer n· s1kLol. 
Tovens �1jn Dr en1so Nede-r'lil.ndsc vlaggen uopl:witst. Vor
scbillonGe Qpochrlften .zoàl'G; 11Jfäl; ;t,., iim VOL OîUi.t.'.B- f 
'i fäûsw 5? � .�L.nU ,W', LJJ\.&1. I/: �L "E. .-E"dib,1,hr�r» .d .• zijn aan-· 
Gebracht. Op 6e bo�kensiallen �indt mon ��a, een colle�tio 
ro�nns, die door i OASU� nu ae oQ.rloe_ts uftgogevon. 
Voo�·ts tal van 'boeken· v�n .ullOûl.ocho-·· en <1ndêre 1,}rogres 1eve 
sèh!rijvers. Aan het- boeft, cle gesolli.cdenis V"Of.i ilC coltt'un1a-

� liachê yá�tiJ der �o��et-vn�o is v el �ariaacht sesQbonKen. 
�evena �a eeu srote- collectie (oto •,a uit he"'t leven van 
ten1n � wtalin tentoongeö�èl �. 

.-

• -� • - • • • • • - � • • • • • • · • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • � �. B
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Uw kenmerk 

Onderwerp 
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• 

de .Jinnenlandse /eilic;Jiei dsdienst 
-t·e 
's-G r a v e n  h ap e. 

Uw brief van Ons kenmerk 

LO. 501 
Datum 

DRACHTEN, 

8 Juni 1950 

.öjJg·,and doe ik U toek')Llen een nassa::;e 
uit een briet, .eschreven door ie111Dnd 
u i t  AL�t�-P.r/�. n::::ar een fe.lllilieltd te 
.ûrc:.chten. uet is .10c;e1·w. c1'1t deze Z"18.k 
·,roor D vo.n bel �,nG is •..• et de verdere in.
ho ud vnn de brie(, die .11eer een oolitio
neel karakter droeg, is dit r)ijjnerzj,jds o ok 
c1o::irge'.'.;even 'ian de Leer Pro cureur-Gene
roal te Leeu·.'arden. 

De Insoecteur��roschef, 

!%?'� 



Dan is hier de Com.r.J.unis t ische boekvJinkel 11::?e13:asus 11 

in de Leidsestraat , die berichten doorgeeft 1an de 

acenten, die ze zelf niet Lent, door elke dag de 

etalo.Ge te veranderen, �!let bepaalde affiche s. aet 

is moselijlc roet een cole-svstee.m natuurl�jk. Dit is 

llijj verteld. Hoe TI:lc-r dit is, 1:1eet ik niet. 
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19 Juni 1950. 

Onderwerp: VERSLAG OPENING TENTOON-
STELLING 11 DE SLAG OM 
HET BOEK� 

;·.!4 JUNI 1950 ·

DIENSTGEHEI M. l�À__rnra,�� 
Verslag van de opening der tentoonstelling "DE SLAG OM HET 
BOEKV gehouden op Zaterdag,17 Juni 1950, te 20 uur, in het 
gebouw"Felix Meritisr Keizersgracht 324, te Amsterdam. 

Deze tentoonstelling werd georganiseerd door de Uitgeverij 
11 PEGASUS '' en duurt tot en met 22 Juni 1950. Iedere avond 
van 20 tot 22 uur is het gebouw Felix îvieri tis, voor de be
zoekers van de tentoonstelling geopend. De toegang is vrij. 
Mededelingen hieromtrent werden in het dagblad "De Waarheid" 
bekend gemaakt. 
De opening vond plaats in één der zalen van de eerste étage. 
Zaalcapaciteit 300 zitplaatsen. Deze zaal was geheel bezet. 
Ongeveer 60 % van de bezoekers waren jeugdige personen� 
In de zaal waren geen spreuken en/of leuzen aangebracht- Er 
werd niet gecolporteerd en/of gecollecteerd. Personen, ge
kleed in uniform, werden niet opgemerkt. 
De leiding berustte bij: 

x Gerard van HEJ?FEN, geboren te 's-Gravenhage, 29 Juli 1919, 
wonende .!!'rans van Mieriss t:raat 116, te Amsterdam. 
Spt'ker: 

Xi Theo.nis Uilke de VRIES, geboren te Dantumadeel, 26 April 1907 
letterkundige, wonende Raamgracht 6, te Amsterdam. 

C. 

Medewerking verleende; 
Lien VL�ESCH�RAGER, geboren te Amsterdam, 13-12-'98, wonen
de Amsteldijk 94, te Amsterdam. 

Te 20-15 uur werd deze bijeenkomst door van BE:b'FEN geopend. 
Deze richtte zich in zijn welkomstwoord in het bijzonder 
tot de Hongaarse gezant, de heer Georgy BOLONI en zijn echt
genote, die bij de opening van de tentoonstelling, aanwezig 
waren. 
Hij deelde mede dat binnen één jaar tijd door nPEGASUS 11 , ruim 
100.000 exemplaren van de klassieke marxistische werken zijn 
verkocht. Tevens kondigde hij een nieuwe goedkope uitgave 
aan van het meesterwerk "STORiv1 11 , dat voor de prijs van 
f 2.50 in de handel zal worden gebracht. 
Als men spreekt van een tentoonstelling, aldus spreker, 
dan denkt men aan een droge en dorre statistieken en aan 
vitrines hier en vitrines daar. Dat geldt niet voor deze 
tentoonstelling. Hier zullen wij zien romans van onze strijd, 
onze liefde, onze zorgen en onze vreugde. Hier zullen wij 
zien de boeken die ons de weg vüjzen naar onze overwinning, 
naar vrede en socialisme. Boeken die ons in contact brengen 
met de werkelijke cultuur. 
Op deze tentoonstelling zullen wij ook zien nog niet eerder 
gepubliceerde foto's van progressieve schrijvers. Ook is een 
afdeling ingericht, waar men het ontstaan van een boek kan

zien •• 
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Van schrijver tot drukker. Van manuscript tot het afgewerk
te boek. Alles op het gebied van de progressieve literataar. 
Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de boeken uit de 
Sowjet-Unie en de volksdemocratische landen van Europa. 
Een goed boek, aldus spreker, is een goede vriend. 
Na dit openingswoord werden enige Russische muzieknummers 
door L.VLEESCHDRAGER, ten beste gegeven. 
Hierna werd een lezing gehouden door Th.U.de VRIES. 
Onderwerp: LITERATUUR EN ARBEIDERSKLASSE. 
Welke li teratllur, aldus spreker, heeft de arbeidersklas se 
nodig? Van de burgerlijke literatllur, betoogde spreker, is 
voor de arbeidersklasse niets meer te verwachten. Le burger
kapitalistische cultllur is aan het afsterven. lleze afster
ving uit zich o.a. in een verregaand cynisme van de meeste 
auteurs. Ten onrechte wordt deze decadentie voor een ver
fijning van de kapitalistische cultuur gehouden.{In deze 
literatuur blijken slechts twee dingen als drijfveer op te 
treden n.l. sexualiteit en dood, met daar tussen in de mis
daad1 En als er nog sociale romans worden geschreven dan 
worden daarin onjuiste toekomstbeelden van maatschappijen 
opgehangen. Men zoekt hier tevergeefs naar de socialistische 
maatschappij, waarin solidariteit, hoge opvatting van de 
mens en fierheid van de eens geknechte mensen, de drijfveren 
zijn. 
Met het afsterven van de burgerlijk kapitalistische litera
tuur, neemt,.é het aantal BE'viUSTE schrijvers in de kapi talis
tische wereld toe. De ongewoon verscherpte situatie, waar
in de klassenwereld zich bevindt, noopt de schrijver van 
de sociale roman tot een steeds consequentere opstandig
heid. Een opstandigheid àie de weg naar de overwinning van 
de arbeidersklasse wijst. 
Op deze tentoonstelling vindt U de werken van schrijvers, 
die aan de arbeidersklasse behoren, de literatuur waarin 
zich reeds de geboorte van een komende samenleving voltrekt. 
Geruime tijd sprak hij over de ontwikkeling van de litera
tuur in de Sowjet-Unie. De Russische literatuur werd door 
spreker met klem aanbevolen. 
Spreker besloot met de opsomming van een groot aantal 
boekwerken van de Sowjet-Unie en de volksdemocratische 
landen, geschikt voor de arbeidersklasse. Spreker noemde dit 
de enige lectuur waarop het voor de arbeidersklasse op aan
komt. 
De spreker was zeer gematigd. Door de opsomming van een zeer 
groot aantal boeken en schrijvers, begonnen velen van de 
bezoekers zich zichtbaar te vervelen. Sommigen verlieten de 
zaal. 
Na de rede van Th.U.de VRIES ,rverd 15 minuten padlze gegeven. 
Te 2·1-30 uur werd er gelegenheid gegeven om de tentoonstel
ling te bezichtigen. Deze wordt gehouden in de z.g. koepel
zaal, 2e étage. De tentoonstellingszaal, ruimte biedende 

voor ••.• 
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ongeveer 200 personen,is versierd met rode spandoeken 
en rode vlaggen, al of niet voorzien van hamer en sikkel. 
Tevens zijn er enige Nederlandse vlaggen geplaatst. Ver
schillende opschriften zoals: "HET IS NIET VOL.uOENJJE DE 
WERELD TE VERKLAREN, MAAR .DEZE TE VERANDEREN" e.a. zijn aan
gebracht. Op de boekenstallen vindt men o.a. een collectie 
romans, die door PEGASUS na de oorlog is uitgegeven. 
Voorts tal van boeken van Russische- en andere progressieve 
sch:rijvers. Aan het boek, de geschiedenis van de communis
tische partij der Sowjet-Unie is veel aandacht geschonken. 
Tevens is een grote collectie foto's uit het leven van 
Lenin en Stalin tentoongesteld. 

••ooon•o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B 

Tevens verzonden aan: 

,1 \l 
.J�,\'li 1 

B.Ivi. Asd.
H.C. -4.sd.
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l9j0,wer door de uitgeverij 

11 Pegasu.s" te Amsterdam,van 19.- tot 21.- uur,in een èer 
zalen van de " Stads Doelen" te Delft een boekententoon
stelling gehou.den. 
De toegang tot deze tentoonstelling was vrij. 
Er werden boeken en brochu.res lli tgegeven door " Pega$$ 
tentoongesteld. 
Te omstreeks 21.-u.ur werd de tentoonstelling gesloten 
door een vertegenwoordiger van deze uitgeverij. 
Deze vertegenwoordiger,wiens naam niet bekend is gewor -
den,betoogde bij het sluiten,dat het van groot belang 
is,dat ook de gewone arbemders kennis nemen vPn de ideën 
van Marx.,Engels Lenin en Stalin.De arbeiders dienen 
deze lectuu:t te bestu.deren en uit te dragen.Men moet 
een goed inzicht krijgen omtrent de grondslagen van 
het Communisme,dit is van het grootste belang voor de 
arbeidersbeweging. 
Spreker zeide het te betreuren,dat zo weinigen hier 
aanwezig ware,1. Vervolgens werd.en door hem enige werken 
speciPal aanbevolen. 
Na afloop van deze tentoonstelling,die door ongeveer 
50 personen bezocht werd,had een filmvertoning plaats. 
Vertoond werd de film '1 Lenin" 
Te omstreeks 23.- uur was de filmvertoning ten einde. 
Deze werd door ongeveer 6C personen bezocht. 
De zaal bood plaats aan ongeveer 200 personen. ,, 
De leiding van deze avond berustte bij: 

Nicolaas Cornelis totenboom, 
geboren te Delft,16 l\�aart 1910,tim.'Ilerman,wonende 
Aschvest 13b te Delft,door wie ook dev vergllllning was 
aangevraagd.De toegangsprijs voor film bedroeg f 0.40. 
Achter in de zaal was een spandoek aangebracht waarop 
stond II Het komt er niet op aan de wereld te verklaren , 
maar om haar i;e veranderen" 
Aan de voorgevel van het gebouw,boven de hoofdingang 
wa$ een spandoek aangebracht waarop stond 11 BOEKENTEN
TOO.NSTELLING PEGA.::iUS " 
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De stemming bij de filmvertoning was lauw. 

De geluidsweergave van de film'was zeer slecht. De gespro

ken Nederlandse tekst wasu niet te verstaan. 

Het tentoonstellingcrrm.terieal werd vervoerd met een 

� \ klein model bestelauto gekenmerkt GX-26114 .Bij onderzdBk 

bleek dit rn1mmer nog niet voor te komen in de registe:m 
betreffende de a�gifte van nummerbewijzen. 
tiet geheel had een ordelijk verloop. 

Aan het Hoofd van de 

BUTNENLANDSE VEILIGHBIDSDIE....�ST 
te. s-GRAVE.NHAGE. 

... 

Verbinding 6 



\V uc.kOV
"?

r21c�t().?i/r1 ;. J''/.y 
�·l'·I< � '? ·-------. 

Betreft: Tentoonstelling "Pegasus 11 • 
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Op Zaterdag 1 Juli 19.50 en Zondag 2 Juli 
19.50 vond in de zaal van 11 0ns Huis", gelegen Gedempte 
Gracht te Zaandam, een tentoonstelling plaats, wellce 
v,rerd gehouden ona.er de titel 11De slag om het boelc". 

Deze tentoonstelling was georganiseerd 
door êl.e uitgeverij II Pegasus" en bestemd voor het 
Onder-District ''Za.andam-Oostz.aan" van de Communistische 
Partij Nederland. 

_11 
Op Zaterdag 1 Juli 19.50, te 14.00 uur,

; - Ferd de tentoonstelling geor.iend door Gerard van HEFFEN,
Directeur van Pegasus • .Aan de vier zijden van de zaal 
waren tafels geplaatst, waarop comrJ.unistisch georiën
teerde boekwerken, gedichten, manuscripten en tekeningen 
,:'ïaren uitgestald. In het midden van de zaal waren stoe
len opgesteld, plaats biedend aan circa 240 personen 
(met inbegrip van balcon). Het bezoeken van de tentoon
stelling uas mogelijk van 14.00 tot 18.00 uur en 
van 20.00 tot 21.00 uur. Daarna werd de doc1.1.mentaire 
film "Lenin" vertoond. Van a.eze film, welke reeds te 
Zaandam werd vertoond, is een verslag in Uï1 bezit. 
De fil.lmroorstelling eindiga.e te 23.00 uur. Aanwezig 
,:raren 73 toeschouwers. 

Op Zondag 2 Juli 19 .50 vms het bezoek aan 
de tentoonstelling mogelijk van 14.00 tot 18.00 uur en 
van 19.30 tot 23.00 uur. Tussen 21.00 en 22.00 uur 
droeg Hetty BECK fragmenten voor uit het boek "Met de 
strop om de nek" van Julius FUCJX. Hierbij ·waren aan
vrezig 38 bezoekers. 

Voor het bezoek aan de film en de voor
dracht was betaling nodig. Het bezoel( aan de tentoon
stelling was vrij. 

Het totaal aantal bezoekers van de tentoon-
stelling kan geschat worden op circa 200. 

Een en ander verliep rustig en ordelijk. 
De stemming was niet enthousiast./ 
Zaandam, 4 Juli 1950. 

� 
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Tentoonstelling "De slag om het boek 11

g ehouden te Leiden, op Donderdag, 6 
Juli 1950. 

, 

Op Donderdag, 6 Juli 1950, werd door de uitgeverij Pti:GAsuc.. 
te Amsterdam, in samenwerking met het onderdistrict Leiden van 
de C.P.N.,te Leiden, in de grote zaal van Den Burcht, de ten
toonstelling "De slag om het boek", gehouden./In het voorste 
gedeelte van de zaal waren enige boekentafels in�ericht, ter
wijl langs de kanten der zaal houten bakken met eén of meer 
boeken, hangende in metalen standaards, waren opgesteld. In 
de zaal hing een spandoek met het opschrift "Het is niet vol
doende de weyeld te verklaren, het komt er op aan haar te 
veranderen"� De film "LENIN" werd eveneens vertoond. Als spre
ker trad op Gerard Gbh.LEO.ED uit 's-Gravenhage. De tentoonstel
ling en filmvoorstelling werd bezocht door ongeveer 175 perso
nen (zaalruimte 225 zitplaatsen) waaronder geen militairen in 
uniform. Het geheel had een rustig verloop� 

Van 19-30 uur tot 21 uur was er gelegenheid de tentoonste 
ling te bezichtigen. Tevens bestond de gelegenheid om de vre
desoproep van Stockholm te tekenen. Hiervan werd weinig ge
bruik gemaakt. 

Te 21 uur werden de aa.nwezigen verzocht plaats te nem en. 
�en onbekende spreker heette de bezoekers namens de uitgeverij 
PEGASUS hartelijk welk.om. Hij wees erop, dat PEGASUS er naar 
streefde goede socialistische boeken, tegen geringe prijzen, 
onder de arbeiders te brengen. PEGASUS had in dit opzicht een 
taak te vervullen, daar de woordvoerder van de Labour Party 
op een bijeenkomst in Denemarken had gezegd, dat zijn partij 
het socialisme van WJARX niet meer kon volgen. Hierin ligt dus 
opgesloten, aldus spreker, dat socialistische lectuur van .tv,ARX 
door die partij niet meer onder de arbeiders gebracht zal wor
den. Voorts maakte hij bekend, dat PEGASUS nog enige goede 
boeken tegen een lage prijs, zal uitgeven. �én hiervan is het 
boek STORM van Elja EH.RSJ:.J""BURG, dat voor f. 2. 50 zal worden 
aangeboden. -'Verder prees hij het boek "De Geschiedenis van de 
Communistische Partij der Sowjet-Unie - Bosljewiki" aan. In 
de Sowjet-Unie en andere landen zijn al millioenen exemplaren 
van dit boek verkocht, aldus spreker. In Nederland is de eer
ste oplaag van 30.000 stuks reeds verkocht en aan een tweede 
oplaag van 30.000 zijn wij oezig. u moet begrijpen wat dit 
betekenEt aanwezigen, als u nagaat, dat de oplaag van e en ge
woon boek meestal de 6000 stuks niet teb oven gaat. FBGASUS 
gaat het niet om de winst en daarom worden de prijzen van de 
boeken zo laag mogelijk gehouden. Bij andere uitgeverijen is 
dit juist andersom, want daar gaat het om de winst. 11 

Vervolgens verkreeg Gerard GE�LHCED het woord, die een 
rede hield van 20 minuten. 

"Kameraden, aldus GE.ELHOED, door het onderdistrj.ct Leiden 
is mij gevraagd vanavond iets te vertellen öv"ër aé po'lTtieke 
toestand in de wereld en v�l met name over Korea. Hierover is 
veel te zeggen en aangezien hiervoor de tijd ontbreekt, is dit 
onmogelijk. Volgens mij moet het echter mogelijk zijn in deze 
stad een aparte vergadering hierover te beleggen en ik ben van 
mening, dat dit binnenkort ook wel zal gebeuren. In het kort 
zal ik releveren. Kort voor het uitbreken van het conflict in 
�orea, verklaarde de naaste medewerker van de Amerikaanse minis 
ter van buitenlandse zaken, Dean ACI-T..l!.SON, d�t Amerika aan Zuid
Korea alle hulp zou bieden indien dit nodig was. Foster DULLES 
m3akte een inspectie-tocht l&ngs de 38e breedtegraad. 5chermut-
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selingen aan de grens hadden steeds plaats. Dit zijn allemaal 
feiten, welke U in de courant hebt kunnen lezen. Beio:r'1te Ame
rikanen heboen aan het hoofd van .luid-Korea, de Japanse colla
borateur Sygman RH�� geplaatst. �en leger van 50.000 politie
mannen, die onder· de Japanners heb oen gediend, is daar in het 
leven geroepen. De bewoners van boewon zijn blij, dat zij van 
de dictator .RHE� zijn oevrijd. Len interessant artikel over de 
toeatand in Zuid-Korea, van de Amerikaan LATTIMOR!:!; hebt U on
langs in de courant kunnen lezen. De Amerikaanse imperialisten 
hebben bepaald, dat Zuid-Korea - Noord-Korea moest aanvallen. 
Gevangen genomen officieren van het luid-Koreaanse leger hebben 
verklaard, dat reeds lang een plan klaar lag om Noord-Korea 
aan te vallen. vóór de Veiligheidsraad een uitspraak had ge
daan, verleende 11.merika reeds militaire hulp aan Zuid-Korea. 
Een ontkrachte Veiligheidsraad, Rusland en China ontbraken, 
heeft het besluit genomen, dat militaire hulp aan Zuid-Korea 
wordt verleend. Een vijftal landen, waaronder ook Nederland, 
heeft reeds hulp toegezegd. 1[ederland kameraden, een landje 
met een stuk of vijf oude bootjes, zal hulp verlenen • .  lELTl!:R 
heeft kort geleden in de Kamer gezegd, dat Nederland 2 jaar 
in Indonesie heeft gevochten voor Amerikaanse belangen. Nu zal 
Neder'land de Amerikaanse imperialisten weer helpen in Zuid
Korea. TRUMAN heeft gezegd, dat verhinderd zal worden, dat de 
Chinese communisten op Formosa landen. Hij zal de bandieten
leider Tsjang Kai Tsjek, die aan de kust van Formosa loopt te 
bibberen, omdat hij bang is fü"t 1,ao Tse Tung dit eiland zal 
veroveren, helpen. tao zal Formosa echter veroveren zo zeker 
als wij wommunisten ervan zijn overtuigd, dat het communisme zal 
zegevieren. Tnur-1,AN heeft dus hulp toegezegd aan Tsjang Kai Tsje 
Dit houdt in kameraden, dat Nederland met zijn leger van 1:2 man 
en een paardekop, hier ook hulp moet verlenen en dat nota bene 
tegen een land hetwelk door de reg�ring DREES officieel is er
kend. Deze verplichtingen van Nederland vloeien voort uit het 
gesloten Atlantisch �act, dat ook door de Nederlandse regering 
is getekend. 'Nij moeten protesteren tegen deze maatregelen en 
eisen, dat Nederland uit het Atlantisch Pact treed. 90% van 
de bevolking is tegen de oorlog. Daarom roepen wij iedereen, 
zowel communisten als anti-communisten op, de vredes-oproep 
van Stockholm te tekenen. Vormt comite's in streten,wijken en 
bedrijven. Het moet protesten regenen. Lver het algemeen be
moeien geleerden zich niet met politiek, maar de politiek be
moeit zich wel met de geleerden. De geleerden willen de atoom
splitsing in dienst der mensheid stellen, opdat een ieder beter 
en gemakkelijker kan leven. Een stelletje oorlogshitsers heeft 
echter besloten, dat atoom zal worden aangewend om zoveel moge
lijk mensen te doden. Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van 
het imperialisme, want de tijd komt, dat wij communisten het 
beft in handen zullen nemen. Kameraden, strijdt met de Sowjet
Unie voor de vrede • 11 

�a de rede van Gerard G��L.BOE� werd de film LENIN gedraaid. 
Te �3 .20 uur, na de vertoning der f'ilm, ging de bi�een

komst, zonder dat iemand het einde aankondigde, uiteen. 



� ' 
f\;:t�Onstt,'.lling 11Degnsugu" i>e door de UitgeveriJ "!?egasus t• · georganiseer• 

ae� tentoonstelliM,\îaar�c(an sie !l!lalD' gegeven \vero.i 
n,De · $� om het 13oak�,hee:rt.�na· Jun "terdam en Záan
dam,tl'mns. voor twee élagon haar tenten op�slagen 
in de 'lü1nztial ,ran pet Gemeentel.iJk Concertgebouw 

ojo 3 en y ]"I/ 'J4"t1. 

t.e Haar1e.m• 
� Behalve. äè gebruik�·liJke propagatlda,Y/arèn 

enige aan.k(?ndi�ngen in uoe Caarheid'tt en bovendien 
tot t.weemaal toe grote äëive:..�·tentie.l:l in· "'Haarléms 
Dagblagït gepläatst,docli dit alles vermocht niet op 
à.e eerate tentoonstellipgsd� do gewenste belang
stelling te· wek.ken. ·Zel.fs de at.tractie va.n het ge• 
sproken. woord - ,Mr. &-o:per. zou op dé eerat9 avolld · 

""een lezing hoUderi over: '111.t)e betek-enis van toneel e� 
tilm voor de a�beider" - mocht. ni.et. baten" In to• 

· táal \varen ·OP û• -eers t,e av.oDd sl:ec,l1tq negen përs.o•
nèn àa:nuezig w.o. 'bégrepen de OJ:'g�n1sator van do·
tentoonstelling: .Joop• Veldmeyer en de dist.riet.�
best.uurders Theo Se�rius en f-iet.. voo�oii. •

De hoofden werden bi:J elléaär gestok.en en ·raad
geboudën of men de avond \1J&l door zou laten gàlln•

, . ?la am�ele bespre� 11.1eJ'd besloten do.t �. Proper
·, .. toch 2ijn :cede uit. zou spreken. . ... 
. , l4èn· haaJ.ëJe l.0 stoelen ,en. hét. spree1'geatoel.t;e . 

uit de zaal:en plaatste ait temidden ,ran· de -µi-tge-:� •-
... stalde boeken in de ·toyer,aloot de aew- en begon 

deze "'huiskamwvergadering� • . , · · . 
llada"t Joop Veldmeyer no.mens u .Pegasus" 1n kort 

liet aoei· bad uiteengezet. ven de . te�9�nste lllng e:: 
het vex-achil hà4 ge,scbet,;at van iiJ.>egasustt • die 
zich" beijvei-t het.. boek en voornamelijk het. pro.gres- -

- �sieve lfoek tot de arbeider t.e brengen - in tegen-
. 9t,elling met ae an::Iere üitg�eriJen,d.1.e in hoof'èza"f·� werken voor .ae. middenstani in int.e'llectuelen,nam 

· omstreeks 21•:15 uur llr.- fToi,e.r het woorèle
. In een rede van· li UUI' tekende spreker de b� 

tekenie die zowel t'llm als. toneel kunnen :hebben 
aJ:s uitdrukkingsmiddel tot de �&a• In he1. 1kort
kwam ziJn bët.oog hier op necr*dnt. zowel. tilm als 
_ t.onee1 in de westelijke landen zijn aa:nge__pas� aan 
ae smaak van net grote publiek eq het steJllpel. dra
gen,aldus aprek.er,van p&ssimi�./�D minachting voor 
de me� ,en vol•ns .sprek� :bov.ellCl;en wOJ:'d&n m1s•· 
·bruikt VOP� pol.itieke prop;.gunda (film ""Het Yze-

- .. r.e� a;ordijn" .e•d • J. Daart.�enwer� JStaken dan gwl&t "!
af' de . f'ilmu uit. de SOwJet. Unie en· de volksdemoar,.• 
:t:tsclie ia.nden• · · ·. - ' · "' 

Hët t.on�a1 · in de. weat�\iJ!i;e la.men dX'<>eg het.• . 
zeltde �uvei als-de.fl.lnlri ,ma� dit versclii1 dat er., 
aldus ii;:'oper11n Nëw_ Y�k .een aantal. kleine thea-
·t.:ers z:tjn die nrogr.essieve stukken ten tonel.e voc,;. 
(o.m. het belieme t.heat.ert,Je. van P.t"scatoi-). 'Spec1al1.l 

'... aandaèht vroeg spreker voor üe ,7_iJze waarop .in ·1in
gelanä. <\Vaar � 1.n l.947 vërtoéfde) progressl.� 

• stukke�. worden opgevoerd tn �sloten kring•
i 



' . 
Zoiets moest hier t.och ook -mogel.iJk z1Jn,meende· hiJ. Met 

:·medew�klng von par.tiJ' en VQkbewe�ng zpu men da,n de zaal 
vol.· kunnen lcriJgen. Goede progrees1eve "toneelstukken u1 t. 
het bui tenl.and zou men in hamen moet.en trachten te. 
kri;)gen. Er. zouden dán a1tiJd wel bei�eidwUligen· ziJn ,,,,. 
die d�ze:, stukken wilden vertalen.· Bi.1 richt.te een drin• 
gend �nnel &gt·die arbeigers tn a,plljte�toneelxm:tn&id:s� 
mm ÎdaarbiJ doelel):)e op pa.rt Jjgenoten óm 1n deze 
rlchti!3S t.e ,verken• Hen behoet'de zich niet te bepalen 
tot atûkken uit. de westèl.iJke landen,doch zou b•v� ook 
Russische .:toneelstukken kunnen doen vertal@• · , .. 

Proper besloot met het verzoek het besprokene uit 
�te wille1;1 dragex,.,o'P4Q,t' de2e.·'avond: ondanks de· zee, gerin-

. ·ge �elängstEtlJ4�,tocll niet: �erioren zö\i"ziJn• '" 

. , . 

. • :In tegenstelling' met de &VOndbfJeepko.mat: OJ) de l.e _ 
tentoonstelling·sdag bestond voor de 2e a'7önd (waarop. 
Henk GC>rtz ak he�_ woo� zot.1, ::voeren over; �Verdedigt de ·,.. vrede - de Waarheid. ·over Korèa11 ') .zeer ·veel ilelàpgstël- -� 
1.ing,getuige '.�et reit,dat, in de Tuin:záal �e_ 3(X.r p�rso- . 

" nen IDSg bevatten,s.anwe,ig waren :PJ.•m• 400 personen·. 
· Dis;tricts•secrataria Theo Segar;ius opende. deze

- t\veeäe bijeenkomst •. Hij �a�elde mede,dat het aanvarikely.k .
hiet in de bëdoèllng had 1gel.egen om Gortzak voor eon-

's»reekbeurt uit te nod1gen,doch dat: tengevolge van de
ernatige,interJlát1onale,situat1e de kwestie K�rea uit de
doe�en moest,i ,.worden gêdaan. De ·luaerik�nse "kauw�as.-
cisten",zei Sgeriua,heb'ben hun oorlog uitgèlok� en wiJ 
dienen alles-,!n het werk t$ stellen aat het coDf'liet. be•
perkt. �11J�t t�t Ko�ea om daarna te poge n deze k�stie Of
g4ibeei �eedzam� wiJze t,e hel.pan oplossen• ,\7iJ ltl:armen 

, . bie�toemedewerken,maende hiJ tdoor de ac1.ie voorde· �
Handtekeningen-actie · vrede z� sterk moge11Jk uit �t.e bouwen. Spr • releveerde 
ZändvoQrtse strand en · de han::ltèke�n-actie op het Zár.d.vo�ae strand-op 

· Maandapmark:t,• -· Zondag; 2,Jtili l.950,welke act.ie. l.225 hamt;ekènlngen zou• . hebben opgeleverd,t.erviJl. ee� actie op de l.iaandagmar� -
. te Haarl.em (3 "7 .• 50) volgens Segerius tot .resultaat häd
.��dat- 400-hanèltekeningen werden verz�elch &Pr"' ziet·h1eri� ..
. een be\dJs da't 'door activiteit tè tonen veel. te bè�ken 

valt• spr.· besloot-:met.. de OJ.'w.ekking··om hetgeen op deze 
· avpin besproken w erd uit. te drilgen t.ot fJe collega's in
.. de bea.r 1Jven. Abonneer. u 9p no� Wa�heid_u, zei hij , voor
, zover U -nog geen. abonnê bent, e� geeft de kraµt door, aan

�-buurman op&it. ook b1J kennie kan nemen van de waarheif 
over .Korea. . 1 • , • - • 
Henk Gort.zak bègon met de gebruikelijke aanval 4p 4e 
�reaotioniiairo� pers öie een geheë.l.valse voorstel11ng 
van zaken geeft over de kwestie Korea· .. VervoJ,.gens geeft 
hij ae bekende coaum1nist1·sche visie weer.i niet êie �1001�4" 
dOc.b. de �Zuid-Koreanen viel.en aan;Amerika �ette all.es- An 
sceno,obt1tetènie deze oorlog em. enz. pe .liederlanàse 
reger�sverlaáring n6emäe hiJ zeer vaag en het feit dat
iieder.lànd als •bàantJ e de voorstè" heeft. toegezegd -
llîederlandse zeestrijdkrácbten mar Korea te zemen,ont
l.okte bem de ontboeze.ming,dat lûërmede duidel.iJk. NlOrdt 

· beweaen ··dat� de Neàerlandae regeerders weinig op lié"bben
met het: bloed dat door l;:,federlamae aderens t.roomt -dóor
hen op te of':teren voor Amerikaanse bela..pgen.



. lia t?en aanval op bet. AU'änt.1scn Pact,critlaeert.. Gort.zak· dë 
�e.rlamae·.vert.egèm?oOrdigera in de Kamer die,zotils � � 
OJ.Derkt; 1äe mond vol hèbben over Korea,docli dé een lle� nog
l)arder dan de a.mei ... Ieder van-hen,�egt Gort.zak,rlep ü 
de i(amar uit "'bun· leven ve·u te hebben voor áè vr�beid", 
.maar,zagt apr. ,ik heb deze "volksvertegenVoJ'OOrä:l.gors ·t.:lJ.äém

, deze uitroep -eens aangekeke�ièlau was Romme bij 3de man· die
in de beze-tt,ipg z.ián tu1n1)Je on OV'erveon·stond -te spittena;
i{óos Vorritlk '"de inan die· in·l.940 aan de ?mui&er Pier .st.ond 
om naar �eland uit te wijken'' en mëje KombéOWP) over· VJ1e
Paul de Groot opmerkte ttda't ook zti de Q'tzettiIJg bád meege-

. maäkt,maar vanuit een lû.oost.er."• ·Op deze lieden,mcrkt. spr.• 
op,moeten ,,iJ "in cr1t1éke urep s:teu.non. llêt ia duiaellJlt, ·
nláus, s,;,reke�,dn:t �iJ in hun .�ebral geen vert.rouw�.n stellen
dooh óns voor· l� t.e'.ireer zullen stellen t-egen hun"oorlogs" 
hysterie. . ' · �- - · � · · , ·

Spr. besloot. ilJn batoog,cint.. pl.n. 4Ö i:?inuten duurde,·: '
met de aàrlwazigen op te vekken,de· naarheid over Äol'èa te vé� 
apei;den, de �l.�genachtige bew��en in de reacti�Mà1re0 

l)ers ·te bestr1Jden aio niet. amers d6en dan de 11merikaanse 
para �no.papegaa1en1• enz • · � . · . · • • : .

� � een'·kor\e 9auze �ierd ,aan tioeumentaire film over· he� 
leven van Lenin vertoqnà U:r_waa·gezorgd voor een gederl ondB 
gesproken teka�,ai� echter [)l'ac�isch onverstaanbaar was.door-,
een defect,· áan de gel:u:idsi.Jistallàtie. . : . 

� De bij8onkomat op deze· 2e� avond wera besloten'met mt.,
s'tP311de,zinge.n van de Internationale• . ,. 

· 

I1e st�ng öp dez� l.aàw* avond ,,as� gematigd enthou- · 
... \ • .. ' r. ' .. slaat• · · ·· · -:. . . � 

.. •,. 
• 

., .._ 
• 

� r· • "" 
• .. , - "' • � !'t .._ 

.Personalia: \11Uem .Jacobuo liart:inus Groenén&ia1�•.1.ea,25•4•l8o 
1 - t · .i:. -Dirk van Ree ,Schoten,2.9.09. " , . n rarm�r voor.:.;. · Arie Jan �,Zànd,roor\ l?.l.O�Oà. "- : . · 
=i"���eerde �'heOd�s JacobUs 1Seger1iis,t:atergraàfS1t.�6X'tl9•4•lS•

, . • ... Jan Lëdder,Sohoten,9.2.01. · � . � .Soop Velil,peyer {geen lldere gégevens) •.. , 
Pi.G�er l:lènirik Vooi:.'en,1:1�lem,29ê4e05o 
Plet.el' .. Jacobus taiocliuit ,R' lem, 7.4._93.
Liichael 'Dirk� ko'Dert11•1em,2I.1.15. 
Harmá aacobà Averink,'Ensèhede,28•5•l3•
Ger.1.�1t lflol.;A.merstoort,2Q.7.gg. ",;. 

. Dirk van �OeD:Jel,fätartewaal.,28.9•03• · 
aet.er ÄOOm�,Q.ideniiJk,26•12•23• ' ..Paullna Helena Hoebeke,H.ll'Gde,25.1t>.02. 
'Hermanua van Sèb1e,Sciho-ten,l8•3•al.• 
Tbeodo�a, Cornelis .Venema,H 1lem1}6-4•24• 
Bältua· den Dekker,Gor1nchem11Sellel:6. , � · 

.. HeMrica Hoogeooi.jk.,Vlàarclingen,t•8•87(géh• met.v• LaDgen:). 
y Cornelis RolleSeJ;'t.,li1 lem,Zh7•86, . ' · • . "' ·· 

·!Sa.r.�tJe van Stra.lën,den lielder,28o9oCê• 
Jan HlOéUler,Hemeer,12o8e95o 
Johiinnes de Groot.,werveraboof' ,22.se17�·
S1-eger iJUurema,Dortmur.td ,l.0.3 .09. . . 
.Jan Duursma,Dortan1m 116 .s�10. 
Hendrica d.e Vries ,H' l.em, ia.u.(D •
FemmetJe 'Paoma1R1dam,25ole33• 
C<>rneli,e de Rov�,R'danl,l4e8e86•. . 
Maarten llelll�,13eetnster,2s.5.93 • 
All&l !lar etl'a 'van ,(mmeren,B1 lám. 31•3•13• 



. Eduard van Qmiieren,H'Le11117a.l0el4• 
\1ohaml9s smit.,A 'dam,1.a.u1. 
171:l.ly stnpbors�1H'lem,l0•2•2l• 
Pe.Dirks(waarscbe· P.atrus Dirks,H11em,1.7.97J. 

·Machiel.nuoman,Heenietede,2s.a.os.
G. de Vries (ge.en naaere gegevens>•
aohänn9. !Ja.rgaretha Hooyen,ntlem,12.s.l5(gen.met, L.c"ru.ntelaàr) 
Thys , Vrenegvor (goen .nadere gegevens} .. 
Lubertus VèltkfllllP,H'10Ç1fil.•S0lO• 

· Salomon $'0ocel1èln,A �daµi,2•+•19•
Isaac Cl.arenburg,!intwerpen"20.1.04:.
Ullhelr.i1na. Catharina Oversteegen,A 'da.m,�.�5.08 (geh.tnet I.Cl.a-
Rober·t. George Clar.enburg,H•lem,21.s.3.1:. -ren.burg .. ) 
llaart,Je· StdJn,8iéiderkerk;29•llo89 (wed• van toJ.tt}. 
Willem tzarinua W1nterink1A tda.mt3•9•28• 
·J<>ht;U'll'ia Cornelia ván Alphèn,R'dèm14�1C.9?.
lnària Hermln!l Job,ánna iÎ?J.uis,Gro�n,2.10.29.
Johannèa tlilhelmus Cornelia.$�ind.als

1
tl'lèm,2.12.9S.

Maria Gezina i\"ilhelmlm Xor.r.e.mans . .,U .�m�39.1.oi. 

6 Juli 1950. 
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Tentoonstelling 1tpegasus". De door de Uitgeverij "Pegasus 1
t georganiseer-

de tentoonstelling,waaraan de naam gegeven werd: 

Betekenis toneel 
voor de arbeider 

.
Proper). 

4de Mr • Proper•

en film 
(lezing 

"De Slag om het Boek••,heeft,na Amsterdam en Zaan
da.m,thans voor twee dagen haar tenten opgeslagen 
in de Tuinzaal van het Gemeentelijk Concertgebouw 
te Haarlem. 

Behalve de gebruikelijke propaganda,waren 
enige aankondigingen in "De Waarheid" en bovendien 
tot tweemaal toe grote advertenties in "Haarlems 
Dagblag0 geplaatst,doch dit alles vermocht niet op 
de eerste tentoonstellingsdag de gewenste belang-
stelling te wekken. Zelfs de attractie van het ge
sproken woord - Mr• Proper zou op de eerste avond 
een lezing houden over: "De betekenis van toneel Ell 
film voor de arbeider" - mocht niet baten. In to-
taal waren op de eerste avond slechts negen perso
nen aanwezig w.o. begrepen de organisator van de 

XI tentoonstelling: i[oop Veldmeyer en de districts
bestuurders Theo Segerius en Piet voeren •• 

De hoofden werden bij elkaar gestoken en ra.ad 
gehouden of men de avond wel door zou laten gaan. 
Na ampele bespreking werd besloten dat M.r. Proper 
toch zijn rede uit zou spreken. 

Men haalde·10 stoelen en het spreekgestoelte 
uit de zaal en plaatste dit temidden van de uitge
stalde boeken in de foyer,sloot de deur en begon 
deze tthuiskamervergaderingtt" 

Nadat Joop Veldmeyer namens ,t Pegasus 1
t in kort 

het doel had uiteengezet van de tentoonstelling en 
het verschil had geschetst van ''Pegasus" - die 
zich beijvert het boek en voornamelijk het progres -
sieve boek tot de arbeider te brengen - in tegen
stelJ.ing met de andere uitgeverijen,die in hoofdzaak 
werken voor de middenstand in intellectuelen,nam 
omstreeks 21.15 uur Mr. Proper het woord·• 

In een rede van li uur tekende spreker de be-
tekenis die zowel film als toneel kunnen hebben 
als uitdrukkingsmiddel tot de massa. In het kort 
kwam zijn betoog hier op neer,dat zowel film als 
toneel in de westelijke landen zijn aangepast aan 
de smaak van het grote publiek en het stempel dra
gen,aldus spreker,van pessimisme en minachting voo� 
de mens en volgens spreker bovendien worden mis� 
bruikt voor politieke propaganda (film �•Het Yze
ren gordijn" e.d.). Daartegenover staken dan gunst� 
a:r de films uit de Sowjet Unie en de volksdemocraw 
tische landen. 

Het toneel in de westelijke landen droeg het
zelfde euvel als de films met dit verschil dat er, 
aldus Proper,in New York een aantal kleine theaw 
ters zijn die progressieve stukken ten tonele voeren

(o.m. het bekende theatertje van Piscator). Speciaal 
aandacht vroeg spreker voor de wijze waarop_in .wn
geland (waar hij in 1947 vertoefde) progressieve 
stukken worden opgevoerd in besloten kring.
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Beinvloeden amateur
toneel door partijge 
noten. 

2e tentoonstellings
dag. 

openingswoord door 
Segerius. 

Handtekeningen-actie 
Zandvoortse strand en 
Maandag,narkt • 

e 

Rede Gortzak" 

-2-

Zoiets moest hier toch ook mogelijk zijn,meende hij. Met 
medewerking van partij en vakbeweging zou men dan de zaal 
vol kunnen krijgen. Goede progressieve toneelstukken uit 
het buitenland zou men in handen moeten trachten te 
krijgen. Er zouden dan altijd wel bereidwilligen zijn 
die deze stukken wilden vertalen. Hij richtte een drin

end a Pèl tot die arbeiders in amateurtoneelvereni 
g�n daarbij doelende op partijgenoten om in deze 
richting te werken. Men behoefde zich niet te bepalen 
tot stukken uit de westelijke landen,doch zou b.v. ook 
Russische toneelstukken kunnen doen vertalen. 

Proper besloot met het verzoek het besprokene uit 
te willen dragen,opdat deze avond ondanks de zeer gerin
ge belangstelling,toch niet verloren zou zijn. 

In tegenstelling met de avondbijeenkomst op de le 
tentoonstellingsdag bestond voor de 2e avond. (waarop 
Henk Gortzak het woord zou voeren over: �verdedigt de 
vrede - de Waarheid over Korea") zeer veel tDelangstel
ling,getuige het feit,dat in de'Tuinzaal die 300 perso
nen mag bevatten,aamvezig waren pl.m. 400 personen. 

Districts-secretaris Theo Segerius opende deze 
tweede bijeenkomst. Hij deelde mede,dat het aanvankelyk 
niet in de bedoeling had gelegen om Gortzak voor een 
spreekbeurt uit te nodigen,doch dat tengevolge van de 
ernstige internationale situatie de kwestie Korea uit de 
doeken moest worden gedaan. De Amerikaanse 1tkauwgumfas
cisten" ,zei Sgerius,hebben hun oorlog uitgelokt en wij 
dienen alles in het werk te stellen dat het conflict be� 
perkt blijft tot Korea om daarna te pogen deze kwestie pp. 
geheel vreedzame wijze te helpen oplossen. Wij kunnen 
hiertoe medewerken,meende hij,door de actie voor de 
vrede zo sterk mogelijk uit te bouwen.� Spr. releveerde 
de han:itekeningen-actie op het Zandvoortse strand op 
Zondag, 2 Juli 1950,welke actie 1225 han:ltekeningen zou 
hebben opgeleverd,terwijl een actie op de Maandagmarkt 
te Haarlem (3.7.50) volgens Segerius tot resultaat had 
dat 400 handtekeningen w erden verzameld. Spr. ziet hierin 
een bewijs dat door activiteit te tonen veel te bereiken 
valt. Spr. besloot met de o,tmekking om hetgeen op deze 
avond besproken w erd uit te dragen tot de collega's in 
de bedrijven. Abonneer U op "De Waarheid",zei hij ,voor 
zover U nog geen abonné bent en geeft de krant door aan 
Uw buurman opdat ook hij kennis kan nemen van de waarhei� 
over Korea. 
Henk Gortzak begon met de gebruikelijke aanval Op Oe 
11reactionnaire i• pers die een geheel valse voorstelling 
van zaken geeft over de kwestie Korea. Vervolgens geeft 
hij de bekende communistische visie weer: niet de Noord-" 
doch de Zuid-Koreanen vielen aan,Amerika zette alles in 
scène,ontketen:le deze oorlog enz. enz. De Nederlandse 
regeringsverklaring noemde hij zeer vaag en het feit dat 
Nederland als "haantje de voorste" heeft toegezegd 
Nederlandse zeestrijdkrachten raar Kore a te zenden ont
lokte hem de ontboezeming,dat hiermede duidelijk wórdt 
bewezen dat de Nederlandse regeerders weinig op hebben 
met het bloed dat door Nederlandse aderen s troomt door 
hen op te offeren voor Amerikaanse belangen.



e 
Vertoning film 
over Lenin. 

Personalia: 
in rannort voork. 
en gesignaleerde 
personen. 

Na een aanval op het Atlantisch Pact,critiseert Gortzak de 
Nederlan:ise vertegenwoordigers in de Kamer die,zoals hij 
opmerkt,de mond vol hebben over Korea,doch de een liegt nog 
harder dan de anier. Ieder van hen,zegt Gortzak,riep in 
de Kamer uit �'hun leven veil te hebben voor de vrijheid", 
maar,zegt spr.,ik heb deze 11volksvertegenwoordigers tijdens 
deze uitroep eens aangekeken;daar was Romme bij nae man die 
in de bezetting zijn tuintje èn Overveen stond te spitten 11; ��-
Koos Vorrink "de man die in 1940 aan de Ymuider Pier stonq�l·ri' 
om na.ar Engeland uit te wijken 11 en mej. Kombé(KVP) over wi� 
Paul de Groot opmerkte 11dat ook zij de bezetting had meege
maakt,maar vanuit een klooster"• Op deze lieden,merkt spr. 
op,moeten wij in cri tieke uren s:teunen. Het is duidelijk, 
aldus spreker,dat wij in hun gebral geen vertrouwen stellen 
doch ons voor 10()% teweer zullen s tellen tegen hun oorlogs
hysterie. 

Spr. besloot zijn betoog,dat pl.n. 40 minuten duurde, 
met de aanwezigen op te wekken de waarheid over Korea te ver
speiden, de �leugenachtige beweringen in de reactionnaire 
pers te bestrijden die niet anders doen dan de .Amerikaanse 
pers na papegaaien" enz • 

Na een korte pauze werd een documentaire film over het 
leven van Lenin vertoorui Er was gezorgd voor een Nederl-ands 
gesproken tekst,die echter practisch onverstaanbaar was door 
een defect aan de geluidsinstallatie. 

De bijeenkomst op deze 2e avond werd besloten met het, 
staande,zingen van de Internationale• 

De stemming op deze laatste avond was: gematigd enthou
siast• 

Willem Jacobus Martinus Groenendaal,H 1 lem,2s.4.18. 
Dirk van Ree,Schoten,2.9.09� 
Arie Jan Duyn,Zandvoort,17.10.()z. 
ïheodorus Jacobus Segerius,Watergraai'smeer,19.4.15. 
Jan Ledder,Schoten,9.2.07. 
Joop Veldmeyer (geen nadere gegevens). 
Pieter Hendrik Vooren,H'lem,29.4.05. 
Pieter Jacobus Lasschuit,H'lem,?.4.93. 
Michael Dirk Proper,Htlem,21.1.15. 
Hanna Jacoba Averink,Enschede,28.5.13. 
Gerrit Mol,Amersfoort, 20. 7.98. 
Dirk van Woensel,Zwartewaal,28.9.03. 
Fieter Koomen,Oudendijk,26•12•23• 
Paulina Helena Hoebeke ,H. liede ,.2s.10.02 ... 
Hermanus van Schie,Schoten,18•3•2l• 
Theodorus Cornelis Venema,H 1 lemil6.4•24•
Baltus den Dekker,Gorinchem,13. lal6. 
Hendrica Hoogendijk,Vlaardingen,8.8.87(geh• met V• Langen). 
Cornelis Rellegert,H'lem,22•7•86. 
Ma.rijtje van Stralen,den Helder,2a.9.03. 
Jan Bloemer,H.meer,12.8.95. 
Johannes de Groot,Wervershoof,22•3•17. 
Sieger iluursma,Dortmuna.,10.3.09. 
Jan Duursma.,Dortmund,16.8el0. 
Hendrica de Vries,H 1 lem,l8.ll.Q3. 
Femmetje Pasma,R taam,25•1•33• 
Cornelis de Rover,Rtdam,14.8.96. 
Maarten Hellingman,Beemster, 28 .6.83. 
Alida Marg aretha. van 0nm eren,H'lem 31 3 l ' • •  3.
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Eduard \ra.Il__ Onmeren,H•L�_,J .lO..J.4• 
J5Iiannes Smit,A'dam,1.s.a7. 
Willy Staphorst,H 1 lem,io.2.21. 
P. Dirks(waarsch. Petrus Dirks,Htlem,1.7.97).
Machiel Rusma.n,Heemstede,26.8.05.
G• de Vries (geen nadere gegevens>•
�ohanna Margaretha fiooyen,H(lem,12.s.l5(geh.met L.C.Hinfela.ar)
Thys Vrenegoor (geen nadere gegevens).
Lubertus Veltkamp,H'lem,11.s.10.
Salomon Poocelijn,A'dam,2.i.19.
Isaac Clarenburg,Antwerpen,20.1.04.
Wilhelmina. Catharina Oversteegen,A'dam,4•5•08 (geh.met I.Cla-
Robert George Clarenburg,H t lem,21.5.31. renburg.J
Maartje Stam,Ridderkerk,29elle89 (wed. van Wol:ff).
Willem .Marinus Winterink,A'dam,3.9.28.
uohanna Cornelia van alphen,R'dam,4.10.97.
Maria Bermina uohanna. Pluis,Groningen,2.10.29.
uohannes Wilhelmus Corneli s Bindels,H'lem,2.12.95.
Maria Gezina. Wilhelmina. Korremans,H'lem,29.1.01.

Il 8 Juli 1950. 

aan het Hoofd der B.v.n. 
Javastraat 68. 
�-�-B--�-�-i-B.! 



No. 14-6991. 

Aan het: 

' ,. 1/1 � ,/.,,, , r{J. 

!):;:;; ·-6j.r-Ji- --4 'P�:>/-

Bron: Betrouwbaar 
Inhoud: idem Geh e. m ; ' I r ]'1. JULI t;l�

,J{Jt,ÓJf(,'�:\([' #/o YO it 
Een partijgenoot te Haarlem kreeg op 1.7,'50 van Hoofd-

bestuur C.P.N. opdracht om op Maandag 3 dezer per auto in 
Amsterdam pakken te halen en deze af te leveren op hem na
der mede te delen adressen. 

Hij kreeg 3,7.'50 van distr.secr. Kennemerland en penningm. 
H. Koopman opdracht om per auto te gaan naar gebouw Pegasus
in Amsterdam en daar pakken met boeken te halen voor de in
Haàrlem op 4 en 5 dezer te houden Pegasus-tentoonstelling.
Voorts moest hij bij Pegasus vragen naar Hovinga of Wim Groe
nendaal om het pakket.(Kreeg schriftelijk opdracht mee).
Deze zou hem een pakket geven dat tussen de andere pakketten
(met boeken) moest worden gestopt en afgeleverd -tegelijk met
de pakken boeken- 6f aan de distr.secr. 6f aan Koopman of aan
Joop Veldmeijer(de man van Pegasus die de tentoonstelling in
Haarlem organiseerde).
Hij kreeg mee (als assistente!) Mevr. Bonte-Waleveld.

Inderdaad werd hem bij Pegasus door Wim Groenendaal(Kla
renbeekstraat, Haarlem) en een meisje(Loekie) een pakket over
handigd, goed ingepakt en verzegeld. Dit pakket werd onopge
merkt aan hem overgegeven, waarbij er op gelet werd dat de 
rest van het personeel dit niet merkte. (Volgens uitlating 
van Wim Groenendaal tegen Loekie zou xmigJnll"S de volgende dag 
een zelfde pakket naar het Gooi gaan). 

Na terugkomst is het pakket in het Concertgebouw Haarlem 
overhandigd aan Joop Veldmeijer (bij afwezigheid van Segerius 
en Koopman), die het extra onder zijn hoede nam en het later 
door Piet Dirks liet wegbrengen naar H. Koopman. 

Inhoud pakket onbekend. Voelde aan alsof er bundels papier 
en een trom

�
el of kistje in zat.

(Zie ook 14
\
6989). Einde. 

r�# \ '� 
' 

7 Juli 1950 

Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge. 
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RAPPORT 
Van: KA-R.A. 

Aan: Hoofd B en C • 
No. E. 676. 
ONDEH.Wl!:liP: nPEGASUS" • 

12 JULI 1�

A(DJ &J/Oj 

Sardine ontving het volgende bericht uit Hongkong: 

De Nederlandse Uitgeversfirma en Boekhandel 11 PEGASUS11 te 
Amsterdam heeft zicb in verbinding gesteld met de 11 CHINA 
DIGEST"om photo's te verkrijgen van President MA.O, waar
naar het een of andere beeldbouwwerk zal worden gemaakt. 

10-7-50.
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BSV-no�: 94 
Bijlagen: .c, }' ,,

Betreft: Bezoek aan 
Smallingerland 
op 9.6.1950. 

Informant van 
, p .G. Leeu'W8.rden. 

). r ' r 

H IU 1 950 

Pj o (J) 1.. ..1 
eg. ACD-no. 

Via BSV doorgezonden aan: AGENJJA 

ran: B III , • ...t-er_.-, 

l
aan: /-1-<!.- ,_t-e� 
.

�-
') -, -\'\, .'-;"JC-. 

�

1 aarna terugzending aan BSV,en wel: 
oor rapporten, ter kenni§neming 
an eventuel,e verdere actie; 

' 
oor nota's, ter afwerking; __ _ 

672 Smallingerland 
popieën in:map P.G. Leeuwarden 

-==-------------------------- ·------�---------------------------

Corpschef-Inspecteur H. VISSER deelde voorts mede, dat een inwo
ner van zijn gemeente werkt voor de Rijksrecherche van het "Bureau 
Inlichtingen Leeuwarden" van de P.G. Aldaar. Deze burger, een zeer 
betrouwbaar man, heeft een contact in Amsterdam, wiens berichten 
hij doorgeeft aan het 11B .r .t.n . Onlangs heef't hij een dergelijk 
bericht in briefvorm van het Amsterdamse contact aan Corpschef 
Visser gegeven, met verzoek het even aan de P.G. door te zenden. 

\ In deze brief van 8.6.1950 is sprake van wa_12enhandel en van een 
bijzondere vorm van berichtgeving van c.P.N.-zijde. In de 
Pe�us�oe1rna.ndel te Amsterdam zou nl. een bepaalde verandering
in e etalage voor de ingewijden een bericht inhouden • •

Corpschef Visser zal ons afschrift sturen van deze brief. 

Bij volgend bezoek hoop ik op deze onderwerpen nader te kunnen in
gaan. De gelegenheid daartoe was dit �eer ongunstig. 

Verdere mededelingen zijn afzonderlijk gerapporteerd • 

19.
�

950.



RAPPORT {XWID- AAN: HB 
Van BSV: 2 
BSV-no.: J� 
B�la��n: CO 86941 en 1 af 
B 

scSfJft brief dd .15-5-5 
ezoc : Smallingerland, 

Betreft: 21-9-5
Aanvullend rappe 

Re�i_____ ,....,_. _ __. Q�2.!.------------·-
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA, 
aan: fl(!_ aan: 
aan: 

b- h - )1J 

A:;µ::: 
waarna terugzending aan BSV,en wel: 

tvoor rapporten, ter kennisneming van 
eventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking. 

--------�-------------------------
-

. .. 672-Smallingerland 
Copieen in:Map-P.G.Leeuwarden. 

4t =================-=====-=-·=============�-===-======-==---=--===== 

-�

• 

Bij dit bezoek is tevens het afschrift ontvoo.gen van een 
briefgedeelte, waarvan sprake is in bijgaand CO 86941. Dit af
schrift gaat eveneens hierbij. 

_28-9-50. 
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Drachten, 24 'ei 1950, 

Uit een uit A'llsterdam ontvangen brief, gedateerd, 
15-5-50, bljjkt o.m. het volgende:

"Omtrent dat geval in kampen v,ordt verder gezocht, door 
mijn vriend die het mij ook vertelde. (Oud K.P.) Het is natuur
ljjk al even geleden. Over dropping Veluwe zit iets vast nu. 
Daer ligt een hoopje goed van niet te beste kwaliteit wat 
ik binnenkort wel kan inleveren. Er is daar een boer, die 
zeer vertrouwd sch�nt, die wel eens klaagde, dat over het 
laantje b�j hem, 's nachts vaak veel vrachtautaar' s reden, hoe
v el er anders nooit iets langs kwam. Dit merkte htj op in ver
band met een vraag die hem werd gesteld over die dropping. 
Hier hoop ik dit weekend zelf nog even nader naar te infor
�eren. Dat ene arsenaaltje voor overname is intussen reeds 
bD de politie ingeleverd. Ik heb nu indirect contact via 
die politieofficier (s.-· .G.) met een man van de intelligence
service, die destj,ids veel optrok met de R.V.V. te Rotterdam. -
Die man is in ons leger na de bevrljding voor officier gewei
gerd vanwege vriendschappelijke verhouding ten aanzien van 
communisten aldaar, hoewel hij het absoluut niet is. Hij beeft 
gezegd wanneer h� iets belangr�ks wist het even zou doorgeven. 
H�j staat nu nl. nog in contact met het co11!!1unüitisch gedeelte 

··ae:r B.V.'V. erï 'hoort zo nog wel E?ens fets. Dan is hier de com
munistische boekhandel (Pegasus) in de Leidse straat, die be
richten doorgeeft aan de agenten, die ze zelf niet kent, door
elke dag de etalage te veranderen, net.bepaalde affiches.
Het is mogeljjk met een code-systeem natuurlljk. Dit is mjj ver
teld. Hoe waar dit is weet ik niet .
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INLICHTINGENDIENST 

D O R  D R E C H T. 

No. V "13/50. 

Betreft: Tentoonstelling "De Slag om het Boek" en vertoning van de 
film "Lenin". 

Op Vrijdag 14 Juli 1950 werd i.tj. gebouw "Americain" te 
Dordrecht door de uitgeverij "Pegasus" de tentoonstelling 
gehouden "De Slag om het Boek". Het betreft een reizende 
tentoonstelling om de aandacht te vestigen op links
extremistisch getinte literatuur, o.m. vertaalde werken 
uit de Sovjet-Unie en Oost Europa. 

Een speciale stand was ingericht voor het boek "De 
Geschiedenis van de Communistische Partij in de Sovjet llJnie". 
Aan één van de wanden waren rode doeken aangebracht, waarop 
de foto's van Lenin en Stalin. De tentoonstelling was door
spekt met foto's uit het leven van Lenin en van de Russi
sche revolutie. Er was communistische propaganda-lectuur 
verkrijgbaar. 

De toegang tot de tentoonstelling was gratis. De be
langstelling was echter zeer gering. 

Na afloop van de tentoonstelling, die geho�den werd 
van 2 tot 6 en van 7.30 tot 9 uur, werd vertoond de film 
"Lenin". De toegangsprijs voor deze film bed:ftoeg fl. 0.40. 
In de zaal, met een capaciteit van ongeveer 400 zitplaatsen, 
waren plm. 50 belangstellenden. De stemming was lauw. 

De film werd ingeleid met een kort woord door een on
bekende spreker, die de aanwezigen welkom heette namens de 
ui tgevrij "Pegasus" en er zijn teleurstelling over uitsprak, 
dat er niet meer belangstellenden waren. Vervolgens be
schreef hij het Marxisme als de enige basis voor een zuivere 
wetenschap en een gelukkig volksbestaan. Deze leer had de 
Sovjet Unie tot grote bloei gebracht, evenals de andere 
landen van Oost-Europa, China en Noord Korea. Ook West Eu
ropa zou spoedig ondervinden, welke zegeningen deze leer 
zou brengen. 

De film behandelde het leven van Lenin en de opkomst 
van de communistische partij in Rusland. Nadat een gedeelte 
van de film vertoond was, werd pauze gehouden, waarin door 
middel van een gramofoon Russische muziek ten gehore werd 
gebracht. In het tweede gedeelte van de film werd voorname
lijk de huidige Sovjet-Unie verheerlijkt. 

De film had een sterk propagandistische inslag. De 
geluidsweergave was vr� slecht. 

Aan de Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Dordrecht, 15 Juli 1950. 

l d \/\
lJ}V te I s-GRA VENHAGE.

\ 



,ezoekt OJJ Donderdag 13 Juli a.s. van nam. 
�-9 uur in de zaal "Oude Markt" 

DE BOEKENTENTOONSTELLING 

De slag om het Boek 
Toegang gratis 

Tevens de nieuwe documentaire film 
over het leven van Lenin 

Toeg.prUs voor de film 40 et. Aanv. 9 uur n.m. 

UITGEVERIJ PEGASUS 



Verbinding: 5 
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versli,g van de openbare bijeenkomst, geors:;aniseerd 
door de Uitgeverij P.egagus, gehouden op Donder ag 13 Juli 
1950 te 21.00 uur in de zaa_l de "Oude foarkt 11 te Vl,,.ardin-
gen. 

Wec---k-rnr, rv.ic ht"
A?nwe.zig 24 personen, waaronder geen ruili t�iren _'î,n 

uniform· ( zaalruimte 200 per.r,onen) · � l l,tt S°'"\'.; � 
Een onbekend iebleven persoon leidde de film "Lenin" 

in. Overir. ens .,erd er niet geq,roken op die avond. De 
bijeenkomst, welke 8en rustig verloop had, was te 23.10

uur 2fgelopen. 
0� diezelfde dAg w2s er in diezelfde zaal een ten

toonstelling c;0organiscerd on =ier de t itel: "De slag om 
het boek" De belr-ingstelling voor deze tentoonstelling 
was zeer gering te noemen. 

Medewerking tot het orgenisexren der tentoonstelling 
werd verleerd door de bekende CO!"'munist: 

)(J PIETER in 't VELD, geooren te Vlaardingen, 7 Januari 
1916, vaH beroep los-werl<".man, wonende Dwarsbleel<st 82t 2 
alhier. In de "llJieuwe Vl 'Jerdingse Courant" van Yoeh8dag 
12 Juli 1950 komt een advertentie betreffende bedoelde 
bijeenkomst voor. Bedoelde advertentie g�at hierbij.-

einde.� 
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VERTROUWELIJK // 

Verbinding: No.12 
Doss.6/913 

18 Juli 1950. 

Onderwerp: Tentoonstelling van de uitgeverij "Pegasus" op 7, 8 en 9 Juli' 
Datum ontvangst bericht: 10 Juli 1950 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

. "'J /b I
I jfJ 
(;. ., ,,,":!;S 

�$ •• , l
1{/. I .1 ·-··, 

� 19JUUt;60· \
--- . 

-----· . 

··01 " f 4 r\\. ,:. <Jj; 

Weekovtrzichtt 
Op 7, 8 en 9 Juli 19�0 organiseerde de uitgev

1
rij � 

"Pegasus" een tentoonstelling onder het motto: }'C \lAJtY\ '�
"De slag om het boek". v-v"v 
Deze tentoonstelling werd gehouden in de benedenzaal 

van het gebouw "lunicitia", Westeinde 15 te 's-Gravenhage. 
De zaal was behangen met vlaggen, spandoeken en af

fiches. 
Vlaggen: :Nederlandse vlag, 

Russische vlag, 
Indonesische vlag (rood-wit). 

Spandoeken: Leve Rusland de burcht van de vrede, 
Leve de vrede. 

Affiches: Weg met de atoombom, 
Vrede! 
etc. 

Op lan&e tafels lagen diverse boeken en tijdschriften 
uitgestald. (Uitgaven van "Pegasus" zie aangehechte folder). 
Ook lagen er lijsten ter tekening, waarop men zich v66r of 
tegen de vrede kon verklaren. De bezoekers tekenden hier 
nagenoeg allen op (natuurlijk v66r de vrede). 

De toegang tot de tentoonstelling was vrij. Zij werd 
echter niet druk bezocht. Op 7 en 8 Juli 1950 telde men 
naar schatting in totaal ongeveer 60 belangstellenden. 

Op Zondagmiddag 9 Juli 19�0 was er in het geheel geen 
belangstelling. Des avonds te 20.00 uur werd de film "Lenin" 
voorzien van Nederlandse tekst, vertoond. De toegangsprijs 
bedroef f.0.40. Deze film, waarvoor ruim 300 kaarten waren 
verkoc11t, werd door plm. 120 personen bezoch�. Gedurende de 
pauze werd gecollecteerd voor de vrede. 

Als intermezzo trad een harmonica virtuoos op en bracht 
de voormalige radio-artiste Betty BECK enige voordrachten 
ten gehore. 

De personalia van beide voornoemde personen zijn niet 

r

•nd. (einde )r
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VERSLAG VAIT DE FILHVOORSTELLI1W VAE DE C. P .J:T. (openbaar) GEHOUDEi:ï 

IN GEBOUi'! TIVOLI A.Ai'il" DE rTHl111/E EAVEFi TE SCHI3DN•' OP H JULI 1950. 

V::mTOOND V,'ERD DE FII.r 11LEl::rn Il. 

Zaalruimte:circa 350 personen Aanvrezig 31 

Aanvang:21.15 uur. Einde:23.CO uur. 

Aan de filmvoorstelling ging een boekententoonstelling vooraf. De aanvang hier

van was 14.00 uur, tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 21TOC uur, georganiseerd 

door de Uitgevers :i]j. 11P:ZGASUS". 

Spreker: Een vertegenwoordiger van Ui t��evers I.îij. Pegasus. :Je naam van deze 

man is onbekend .:.eble,ien. Zijn signalement luidt als-vol:ill: .±. 30 tot 35 jaar, 

1. 70 m. lane, gekruld donkerblond haar, beige gespikkeld sportjasje, bruine

manchester broek, khaki overhemd, bruine das, bruine lage schoenen, sprak met

licht Amsterdams accent, alledaags tY}.)e, geen b�jzondere kentekenen.

Ret hiervolgende betoog van deze man serd gehouden btj het einde van de boe

ken-tentoonstelling en het begin van de filmvoorstelling. 

Geachte aanwezigen, 

Eamens ui tgevert Pegasus heet ik U van harte vrnlkom op 

deze tentoonstelling. 

Deze tentoonstelling is er een van een reeks tentoonstellingen i"!elke door het 

gehele land zullen worden gehouden en waarmede vrij ons werk. r:ieer bekendheid wil

len geven aan het rederlandse volk in zijn geheel en aan de Uederlandse arbei

dersklasse in het bijzonder. 

Ir.nners Tiij zi_jn de ui tt:,everij van- en voor de Uederlandse arbeidersklesse. 
1,'!'i willen met onze boeken de arbeidersklasse een steun zijn in haar str:ijd 

voor de vrede, in haar strijd voor welvaart, in haar stri_jd voor het socialisme. 

Hu als eerste der zich noer:iende socialistische pa.rtijen, de 11Labourpartij" 

d van Engeland- op een vergadering der Comisco te i:openhagen, veI·klaard heeft, 

geen marxisten te zijn, en het marxisme als ketterij hebben doodgezworen, nu is 

het meer dan ooit duidelijk, dat ons werk noodzakelijk is, alleen al voor de 

breiding van het marxisme. 

\'iant ondanks deze verklaring van Labour, die zo prachti& past in de ketter

jacht, welke hun Amerikaanse bazen bedrij11:en, zijn wij er van overtuigd, dat de 

verbreiding van het manisme, een machtig hulpmiddel is in de strijd voor voor

uitgang. 

Het marxisme- toegepast door Lenin en Stalin heeft een volk van 200 mil

lioen mensen in staat gesteld hun lot zelf in handen te nemen en de weg te be-
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treden van het socialiswe. Fet na1•xisr1e heeft bet r:usi::iE:che volk inskat cestelcl 

t•e v•eL te gaan naar welv2.ar"L en vrede. En de verbazingwekkende resultaten in de 

Sowjet-Unie hebben bewezen, dat de kennis van het marxisme een noodzakelijke voor

waarde is voor het vestigen van het socialisme. 

Ook China heeft het marxisme gekozen als leidraad o:p haar weg naar vrijheid 

en geluk voor haar bewoners. Zonder het marxisme zou thans de Chinese boer nog 

zuchten onder het juk van landheren en buitenlandse ira:perialisten, terwijl nu

nu het Chinese volk het ,r.arxisme heeft gekoze:.-i voor het eerst seder-� eeuwen de 

vrijheid voo-:r 1?-en werkelijkheid is geworden en de ·weg naar get socialisr...e openligt. 

':et is daarom, dat wij n,et trots 1,'Ti_Jzen ::>1) Ol'.l.3e uitgave van de Geschiedenis 

der Com.11. Partij der Sowjet-·Jnie. (Jolsje•.·.iki). ,·,ant het was dese partij en in het 

bi,j::1onder Lenin, c1ie vanaf ha&r oprichting het vaandel van het marxisme heeft 

gehouden. 

!'!et is dit boek, Stalins boel:, dat ons de arbeiders'.,dasse van de gehele we

reld toont, hoe een juiste toepassins van het r.1arxisme de weg baant naar het soci

alüime • 

Ü!J dit moment ,aordt in geheel Tederlnnd dit boei: verl:ocht. :::Jeze 

in een oplaag van J0.000 exemplaren Zé:l het totaal van de in 1:ederland versprei

de S!eschiedanis C.P .;5.U. bri.::nben op 60.000 exemplaren. En hoe .1el dit slechts een 

bescheiden deel is van het totaal in de wereld verspreide aantal ven tientallen 

millioenen, zjjn \lij trots op het doo::- ons bereikte resultaat. 

Behalve de verspreic..ing van marxistische literatuur stelt Pe;;asus zich tot 

j 
taek de letterkundige ryerken uit de landen van het socialisme in het .�ederlands 

te verspreiden, tcri:,ijl oo!: een belangrijk deel van ons Tierk :;e\°rijd is aan de strijd 

welke de arbeiders in de gehele kapitalistische rrereld voe1·en voor vooruitgang en 

so cialisr:ie. 

Daar is in de eerste plaats Gorki- de vader en 6rondlegger van de Sovijet

li tera tuur. 

Fucik de man, die door zijn geschrift ons leerde hoe een communist strijdt 

en tot uelke oÎrers een cor:u"!1llnist bereid is als het gaat om de str5jd tegen het 

Îafeisme. 

Ostrowski- de arbeider, die geheel zijn leven en zjjn boeken in dienst stel

de van de vooruitgang. 

Howard }i'ast- die met zijn boeken en met zijn daden in het bolwerk van het 

huidige fajcistische Amerika de strijd voert voor democratie en daarvoor door de 

oorlogswaanzinnigen thans beloond wordt met gevangenisstraf. 

Ik zal niet meer namen noemen, de tentoonstelling heeft U precies laten 

zien welke acti vi tei·i; onze uitgeverij in de afgelopen vijf jaren heeft ontwikkeld. 

De betreur het dat zo weinigen ven deze 0elegenheid, om deze tentoonstel 

ling en film te zien hebben gebruik gemaakt. 

Een woord van dank moet B: brengen aan hen die zo belangeloos de.6e ten

toonstellinG hebben gemaakt tot wa-r, zij is en ik hoop dat U allen deze tentoonstel 

ling verlaat als propagandist voor het progressieve boek. 



Voor de aanvang van de filmvoorstellinf werden handtekeningen verzameld van de 

aanwezigen om een protest-nota in te dienen, inverband met het ontslag van de 

artisten genaamd: Hetty Beek, Haakon Stotijn, en Robert Sobels, te richten 

desbetreffende radio-omroep verenigingen. 

Hierna nam de filmvoorstelling een aanvang. 

De orde en rust in de zaal werden niet verstoord. De belangstelling voor de ve:P 

toonde film was matig. 

Verder zou iedere 25ste bezoeker van de boekententoonstelling tratis èèn boek 

ontvangen. (Eèn exemplaar werd uitgereikt). 

Er V'laren enige spandoeken in de zaal aangebracht met de leuze: ''Het is niet 

doende de wereld te verklaren, me.ar het komt er op aan haar te veranderen 11
• 

Schiedam 12 Juli 1950.
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Hiernevens gelieve U aan te treffen een ver
slag van een alhier op 2 Augustus 1950 gehouden boeken 
tentoonstelling onder de naam 11IB SLAG OM HET BOEK", 
gevolgd door een vertoning van de film nIEfIN" .-l:(_· -
de) - -; 1. t-"J" j �sv

Weekovtrz1c. · � .. 
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Op 1/oensdag 2 Augustus 1950 werd in het 
gebouw " De Eikelboom" gelegen aan de Jufferenwal te 
Zv,olle, door de Uitgevers lJaatschappij " Pegasus 11 te 
Amsterdam., een boekententoonstelling gehouden onder 
de naam ·' De slag 0111 het boek 11

• Het betroffen hier 
boeken over het Marxisme, Rusland, Het nieuwe China" 
Korea enz. De tentoonstelling v,as geopend van 15 tot 
17 uur en van 19 tot 21 uur. Om 21 uur werd de film 
"Lenin" vertoond. Het aantal bezoekers tijd1Jns de 
tentoonstelling bedroeg ongeveer 15 personen. 
De zaal-capaciteit tijdens de filmvoorstelling be·
droeg bO personen. Aa,anwezig waren 22 personen waar
onder 6 vrouv:en en 2 jeugdige personen. De stemming 
was kalm. 
Een onbekend spreker heette de aanwezigen welkom na
mens de Uitgeverij II Pegasus". Nu de Engelse Labour-
1'artij, aldus spreker, onlangs op een vergadering 
heeft verklaard dat zij het marxisme heeft afgezworen, 
voelen wij ons genoodzaakt het marxisme nog meer te 
verbreiden. 

J Na de oorloe hebben wij ongeveer 30.000 boeken over 
1 het marxisme verkocht en thans zijn ·.'Jij bezig met een ll nieuwe ople,ag van 30.000 exemple,ren. Dit betekent dus

een oplaag van 60.000 exemplaren voor een klein land 
als Nederland. Vergeleken bij een aantal van 33 milli
oen exemplaren in Rusland lijkt c"lit wel niet veel, maar 
wij kunnen tevreden zijn. 1fij doen o.i t niet alleen om 
het marxisme onder het volk te brengen, doch ook als 
steun in onze strijd voor de vrede. 
In Korea strijden onze kameraden voor hun bevrijding. 
Ook wij zullen ons volk moeten bevrijden. Wij kunnen 
dit alleen doen door middel van lectuur. Nadat spre
ker zijn teleurstelling had uitgesproken over de ge
ringe belangstelling voor de film II Lenin II gaf hij 
nog een opa omming van verschillende door "Pegasus'' uit
gegeven en nog uit te geven boekv,erken. Hierna werd 
een aanvang gemaakt me� de vertoning van de film 11 Len in 1�. (Einde). I . ·
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Hierbij wordt U, om te behouden, toegezonden een lijst, 
houdende titels van bij PEGASUS verkrijgbäre··Rüssîäche 
boeken en kranten. 

De boekenfunctionarissen in CPN-afdelingen werden met 
toezending der lijst verblijd. 
== ================================================-=== 
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" '' ·'lJçJJQ:Jew :w cn1i:nE. " 11 Dé mens en de 
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D.Kadiasjwili.B�mlezing. " 3, 50 , 
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J1.JleoH03. · L.Leonow. 11 11 4, 50 .9' 
Il Il Il • 11. Il Il Il 5 50 

·11 
' • 

11 Db·ecbl. 11 11 Toneelstukken. " 5. 
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ij.: �en .reis : ' 

•

IB YcypMl1CKOM KP.�:-- •. door het Oesoer1J t isch .gebied6, 60 . 
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T.Semoesjcin-Alitet· gaat naar 
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CHI1}I{Em1E UEH ·HA-r:PYCCKME· fA3EThI 11 J:{YPHAJlhI. 

/ BELANGRJJKE PRIJSVERLAGING VOOR RUSSISCHE KRANTE� EN 
TIJDS"CHRIF�EN. · /

• i 
.. 

TIPAB�Ä. PRAVIDA. _,: - .. f.
J133ECTillf.IZVlEST·IJA. . 11 

TPYn •·· TRoEn.. · - " 
co.aET.PlUH'l ·c-nOPT. S"OWJ'ET SPORT. • Il 

OOBETCKOE l1CHYCCTB0.S0WJE.T KUNST. 11 

JHtIT·EPATY-'PhA.H: r A&E!J:A ./.•Ll7c:�--91Aé(;.l't�1rEI" 
EOJ1bl11Ei3MK. BOLSJEWI K. . "J" 

.HOBOE; BPEMSL · " 
N·EVT TIMES. n 

NEUE ZEIT. 11 

TEMPS NOUVEAUX. Il 
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7,50. 
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5. 
10. 
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10. 
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0.15. 
0,15. 
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0,25. 
o, 25: 
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·· .' VII • ;'· ·: _B er jaar . 
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,ro per.,_. 
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1, 80·.
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.o. -50. 
,, 

0' 7-'() •
0,70.
0,70. 

. . . 3AKA3'bl HA 3TM r A3ETru
. 

H· }iÖ/PHAJlbi i1PI1fü1l-11AET KH}E,li.b�� 
MAfA3MH 11 EEGASUS" LEIDSESTRAAT 25.AMSTERDAM. 

· ·· -· ;, ;• \/ooR DE
.
ZE KRANTE

.
N EN TIJDSCHRIFTEN WORDEN BESTELLINGEN

, ·._ :· .ÈN ABQNEMENTEN' AANGENOMEN. DOOR BOEKHANDEL 11 PEGASUS" 
, · · LEI

°
DSES''.tRAAT' 2 .5 .  AMSTERDAM. 
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KH.lt!li<Ka-;-neci-rH!Ca • .TI10611��Jih }aj houa. t yan vi ::isen · O /80 • 
. ' . 

. . p.b16aJI0];3 _. .
... ; : . 

.C�MaprnaR.Kpyr��� ro�; . · ��Ma;sjak.�:t
ri�:� rond.

,r ' .i3eJIMKaH, . " " De kinderen v:1n". " ,TI;'eT:t1 HaUiero µ,Bopa. 
onze 'b1nnenplats. 

c .M:nxaJJKOB • .a�ceJ1ble nyTe.11ecT
BeH:v11tvr. 

B .Ma.s:rn;o acK11Î1 �l].eT.ffoi. 

S Michalkow.De vrolijke• 
reiz�_gers, 

W.Majakowskij.Aan de 
kinderen.

O, �f
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1 ) :'25. 
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B.OceeBa.aoJJwe6Hoe CJJOBO. 
H.TiaE�OBa.B lliMBOM �OMHaTKe.
iVI. rioaHamrn:a.H.. Tie.oeHKH. 
O. Be,n.apeB • .ao.T .R. KaKa.H.

Km1:r11 n:JI.H ,u.eTeM. B 13oapacTe
C 8--14. JleT. 

�.ApMaH,n..Opexoaa2 3Kcne�MQH.H,
B.ApceHbeB.BCTpeqH B Ta�re. 

n.Eamos.irlB�HRa
· 
s ,n.eJie. 

r.Ber;e3K0.3HaMSI Ha XOJ1Me.

H.3epeT�MKOB.BoJJo�.H YnhBHOB.

A.rai1,n.ap.illKOJJa.
Il Il Il # 

H.rapMH.ÁeTCTBO TeMhl,

E.repacMMOB. PaccKa3m repoH.

o.ryxac.Htt.MaJI�HbKHe �CTHT8Jll1,

r. rypE?B:vr�, qe.1wBeK paKeTa. ' ··
H.KaJJbMa.�eTM ropHHqHoro:pa�.

n.KaTáeB:ChlH TIOJ1Ka.
A. Kyrrp.nH •. P:1ccKa3bi. 
�.KypOqK�H.BtHraAa CA��JJeHhlX.

�.I'iH�ep.�eTM M KMHIBaJJ.
tl. JlHKCTaHOB .Ma.Jibii10K. 
H.]yKMH.IlepBhl� TI0�38MH�� 

J,0ceeBa.3aceK-,Tpy�aqOK M ero
TOBapMUJ;M. 

fl.DOTIOB.EOpO�HHCKOewcpameHKe: 
111. I1p1rr�eBaeB9:-. C TOCÖM TOî3ap11n.v.1. 

A.ny��MH:IloJJTaB� ..
J.CaéJJfrn •. CbIH Bapóµ,a� 
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E.qap�lliM��qTO 3a 3Bepb.
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W.Oseew&.Het toverwoord. f.0.76.
N.Pawlowa.Het plantenrijk." 1. 
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O.Bedarew.Zo ben ik, 

Ki'nderlectuur L t·. 8�-·14 .laar. 

1,40,D. Armand. De note:nexped:lt1e. 
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P,Bazjow,Vlug aandQ slag. 11 3,2f-.
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.heuvel. 
N.Weretnikow.Wolodja

" o., 90, 
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Il O' �� 

119 1·• 
Il 1'7�� Il Ti . . ' Il . . 
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V'.:l.n N.Garin.De kinderjarEn�
Tjoma, 
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v.d.

tl O 9 9(,.
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A.Koeprin. Verhalen. 11 
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1,80� 
o, 75. 

brigaden. " 1, 85 , 
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I. Likstanow. Het kleintje. 11 3, 20. 
I.Loekin.De eerste onder-· grondse. 11 0,7E
W.Oseewa.Wasja de fluitspel�r • · 

en zijn vrinden. " 2, 75. 
N.Pqpow.De slag bij Borodin.1 1 60, 
M.Prizjwaewa.Met jou mijn 

kameraden. 11 O, 90 � 
A.Pqesjkin.Polta•t1�. "2,50. 
W,Sablin,De zoon v.h.volk. 1

1 3 9 10. 
A.S�weljew.De b�stor.ming 

v. t.Winterpaleis, o,ao.
E.T�jaroesjin hWat is dat 

voor een c1i er. '' 0 ,'60, . 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

E Lik:.'.--.: J
'' . ' �. � 

Op 2-9-50 werd aan CLIPPER brief No. CAH/50/581(90774) ge
schreven, waarin hemoo inhoud van notitie 90774 dd. 23-8-5� 
werd doorgegeven. 

2-9-50, H.
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KA-RA 
H.B. 
90774 
Sov, jet-Propaganda 
in Nederland. --....,----
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' 
Ten v ervolge op mijn notities 67901 resp. van 

9.9.1949 en 1.10.1949 in antwoord op Uw rapport No. 
A. 81 dd. 15.8.1�49 kan thans worden bericht, dat door
de communistische uitgeverij "Pegasus" te Amsterdam 
abonnementen en bestellingen aangenomen worden voor 
de volgende Russisohe dagbladen en periodieken. 

i Prawda fl. 
;. Izw estija fl. 
..,. ':':1::-0ed fl. 
, 9owj at Sport fl. 

rsowjet K:nnst :fl. 

i Li terai.re Gazettefl. 
... Bols j evrik fl. 

Nieuwe Tijd 
• (Russ. editie)

fl. 

Cl Naw Times fl. 
../ I.• Neue Zeit fl. 

� Temps Nouveaux fl. 
.,. :Krokodil fl. 

1 
J O.gonek :fl. 

I · .Nowyj lv'ir i"l.

f Sjachmaty w SSSR fl. 
16 Moerzilki:; fl.

Sowj at Liter11turefl. 
"'lLA L1tterature 1'1. 

Sovietique 

1 
Sowjet Literatu.r fl.

( III). 

per jaar per no. 
26.- f.l. 0.10 
22. - tl • 0.10 
22.- tl. 0.10 
14.- 1'1. 0.15 

7.50 tl. 0.15 
10.- :fl. 0.15 

5.- fl. 0.25 
10.- fl. 0.25 

10.- fl • 0.25 
10.- tl. 0.25 

10.- rr. 0.25 
16.- fl. 0.50 
22.- fl. 0.50 

18.- fl" 1.80 
15.- tl. 1.50 

5.- fl. 0.50 
'l .- fl. 0.70 
?.- fl. 0.70 

7.- fl. 0.70 

H.B. 
t AufliT 

1950 

l 



Verbinding nr.46. Dienstgeheim. 7 Augustus 1950. 
Nr.3620. 
Onderwerp : Tentoonstelling en filmvertoning, georg�nisJl.�rd 3 

door de uitgeverij PEGASUS. 
Be. trouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar. .,1;,_i 

• Waardering bericht: zeer betrouwbaar. -
1' 

;A,r Tevens bericht gezonden aan : de Heer Procureur G ner9a.ll"fg?,6(])irec 
teur vl)' Po1H1e te _nne.m� 1 

" �� w Wt:12"<.!'tt 'JI'c'#? AC. / f"/7::.J 
't-

Ik heb de eer U te berichten, dat op� Augustus 1950 i 

het gebouw H.u.z. aan de Diepenveenseweg alhier, een door de uitge 

verij PEGASUS te Amsterdam georganiseerde tentoonstelling "De Slag 

om het Boek" gehouden werd. 

Bedoelde tentoonstelling duurde van 14 tot 1? en van 1� tot 21 

uur, op welk tijdstip een filmvertoning aanving, welke tot 22t uur 

duurde. 

De tentoonstelling omvatte een verzameling Marxistische lectuur, 

foto's over· het leven in de u.s.s.R., brochures van de C.P.N. enz. 

De belangstelling van de zijde van het publiek was gering. De film

vertoniog werd door 53 personen bezocht, terwijl± 70 zitplaatsen 

beschikbaar waren. 

Voor de filmvertmning hield een onbekend gebleven persoon namens 

genoemde uitgiiij een korte rede, waarin hij beweerde, dat de uit

geverij PEGASUS de enige hier te lande was, welke haar boeken niet 

uit winstbejag op de markt bracht. Een tentoonstelling als deze 

was volgens de spreker noodzakelijk in de strijd tegen het verrotte 

kapitalisme. Hij was tevreden over de verkoop van het boek "Geschie

denis van de Communistische Partij der Sovjet-Unie (Bolsjewiki)", 

waarvan de eerste oplaag, die 30.000 exemplaren telde, haar weg 

/; reeds gevonden had, terwijl een herdruk van 30 .ooo exemplaren spoe
deel te nemen 

ig zou plaats vinden. De aanwezigenwerden opgewekt/aan de versprei-

ding van dit boek, dat van grote betekenis was vcor de strijd van 

de arbeidersklasse, want ( zoals Karl Marx had gezegd en zoals op 

een in de zaal aangebracht spandoek geschilderd was) : "Het is niet 

voldoende de wereld te verklaren, het komt er op aan haar te veran

deren". 

De vertoonde film "LENIN" werd door de aanwezigen aandachtig ge-



volgd, doch zowel de spreker als de filmvoorstelling oogstten een 

zeer matig applaus. De entreeprijs bedroeg voor de tentoonstelling 

f 0.10 en voor de filmvertoning f o.40 per persoon; er werd niet 

gecollecteerd. 

Het geheel had een ordelijk verlo0p. 

Einde. 
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Betref·t: Tentoonstellin..; en fiinavond Cl)lï. .:; � 
i � � t�,>

. Op \/oensël.at;; 9 A�·ustus 1950 werd d?or d� CPU ,f wffijArriëJ:s� 9.o t 
in liet gebo,.::.�, Concordia, Langestraat llj te :11nersfoort, een t·6fhi
to".)nstnllinE i;ehoucler. van coramunistische lectuur, 1ützer:;even-b·rj' 
lJe0asus te AnsterclaL, welke tentoonstellir..t; reeds in versc:1illen-
de :->laatsen in :recJ.erli.1 1<1 is ..;e.1onclen. Op de tentoonstellinc..,en vm
ren cli verse comrnrnistische ti jdsc'!'1riften te z:i.e'1. terwijl reclm.le 
v,erd ucnaa\:t net vcr�chillenG.e boekwerken, cil. a. vo.Yi ]1 _0.rx, }]n{)cls, 
Lel1in enz. 

Voo:..· zover dezcrzi jcls bcl::rmcl is 1;c�;orden, is deze tentoon
s-cellinu, gen2.m1d 11 :I.Je sla� or 1 lLe·î� ')oe\:11 te .t.'Il8rsfoort n::_et clr1.,k 
bezocht. �ij h'3i", sl1l:'.. ten vo.n de tentoonstellin<; werd cl oor e·en ver
tet:�en'aoorü.:..�;cT van 'e,;a:::;us een l:orte toespraak e,;ehoude!1, 1·ma.rbij 
ae Qanducht werd cov�sti�d op verschillende boeknerken. 

Vervol�eY!s werd de docwnente.ire film 11Lenin 1' vertoond. uier
voo::.· was rm1:;iLe belCQ _ _;E,1;ellin0 • unc:eveer 60 personen waren in de 
zo.al D.arnvez:'..c5; de zaal bood r>laats aan plr-1. 300 perso11er1. 

liet aai1'.rezi0e Jt.lbliek èestond uit 0ere6elde bezoeken:, van 
CPN-ver.;aderin0e:: en -bi jeer>•-::orasten. 

De s tenr.iin,..; van het pu '..>l i.c k v,ns ze er rust ic; • 
..Je naar1 van de vertebonwoorcli._;e:c van l'e...;a.sus is nj_et bekend 

,..;eworcle�1. 
Be11 toet-;an'-;i"bewi js tot d.e i'ilr:Iavond 0aat als bi jlac..,e hierhl j. 



Onderwerp: Pegasus-tentoonstelling. 

OP KAA�T 15 Augustus 1950. 
ACD/� 
DAT:' o� -.s. 

DIENSTGEHEI1Vl. 

i 

. �·,s fgs().
� 1 ;

ACD/ 1 /� i
4& .. • U} %J.v.:,_, 

Hiermede heb ik de eer U te doen toekomen een verslag 
van de alhier op 14 Augustus j.1. ge houden tentoonstelling 
"De slag om het boek". Á-, w We�t��ht• 



1309. 

VERSIAG Pegasus- tentoonstelling "De slag om het boek", 
gehouden te Enschede op Maandag 14 Augustus 1950 van 15.00 tot 
17.00, uur en van 19.30 tot 23.00 uur. 

Des middags was - behalve de 4 medewerkers, waaoronder de 
· .� 1 2 Enschedeërs Hendrik BoNHKE (4-4-12) en Johanna SCHELE (5-1-34)

slechts één bezoeker korte tijd aanwezig (een ID-man). 

's-Avonds trok de tentoonstelli�g meer belangstelling, 
waarschijnlijk omdat de bezoekers een CQltureel programma zou 
worden aangeboden, waaraan de bekende pianist Lien CONTRA.N en 
de rijmelaar Cor ZWART hun medewerking zouden verlenen. 

In de zaal waren voor deze gelegenheid 100 stoelen ge
plaatst, waarvan er 60 bezet waren. 

Te 21.00 uur sprak een tot dus ver onbekend gebleven per
soon, die met "Joop" werd aangesproken en blijkbaar vaste mede
werker was aan de tentoonstelling, de aanwezigen enige tijd toe. 
In zijn toesprak. besprak hij een aantal 'Terkriijgbare boeken, 
die hij allen ter lezing en ter lering aanbeval. 

Hierna traden Lien Contran en Cor Zwart beurtelings op. 
Zij oogstten telkens een enthousiast applaus, vooral Cor Zwart 
met zijn rijmpjes, die ee11 sterk communistische inslag bevatten. 
Overigens was de stemming'.rustig. 

rot slot wekte vorenbedoelde spreker de aanwezigen op, 
de bij de uitgang te houdien collecte, ten behoeve van de stakende 

---------...-.-.. ·--- -- � - . . - ' 
Amsterdamse taxichauffeurs en bouwvakarbeiders en de Rotterdamse 

e havenarbeiders die in staking waren gegaan, wel te doen slagerz

Na afloop werd Lion Contran vergezeld door Ria GEUGJES 

(= Maria Dorothea GEUGJES-VALK, gebT 3-10-22) naar het plaat

selijk EVC-bureau; waarin Siewert GEUGJES (14-7-26) en zijn 

echtgenote thans wonen, zonder dat zij te Enschede ingeschreven 

staan. 

, De boeken en de andere tentoongestelde geschriften werden 

l
l vervoerd met een bestelauto, genummerd GX-26114, welk nummer is

afgegeven aan de CPN, Roemer Visserstr.4 te Amsterdam. 

L Deze collecte bracht f 16.50 op. 
I 15 Augustus 1950.



UITGEVERIJ 11 J? E G A S U S11 

As��ntach,a,P ... A R N H E M
l/1ï//l//1////I//II//I/III/ 

AI'llhem 2��950,

�c: 

AAN ALLE WAARHEIDSABONNE'S 
�1 

�----·�-----�-----------·-

Geachte Abonne, 

Zoals U waarcshi
t
·11î1'jk uit de ve.r

a
chillenè.� aankondi

gingen, W�llre de laatete dagen n }fD€°-Waétrheiö)' 2;Î.r, V!r'1?C'hen�n, 
h�bt gelez�n, wordt op 5 August s(a�ad in de grot� z�l,tran HüVI 
door •:.Pegasus'� de t�ri.toonstelliA� ,SLAG 

-�
M �O,EJ� gehouden.

Op daze teiltQ.Qnst�.lling zal ,4,an)te'ÛF, van bo�il'en uit 
da Soviet-Unia en d� Vollrsd<

�
o�ati)ch-e lari

�
nl,, w9rd\3n te·!'.too·.o,gestel<i

D�za w�rken t die vaa� pracht 'i
�

·· geillust �àrd, ,�aten U zien, 
w�Ike bela'!'.grijka plaa te het b a'k iri.nee�t, in · �and en, waar ulJ].8n 
bezig is aan de socialistische ouw��eda bereikt heeft.

Duideli�n�er za �/�oonstelling U hat
verschil aanton,an, t;t,s�en�e prikkellec r· á:d/kinder11 beald 11 romans 
aan de ene kant en d

�
� vooruits'travende li te ?uur aan"de an(hre kant

Het d êCT: !à� de eerste literatuur is om de ge�st van 
d� arbeiders af te at pa�� tarw� de vooruitstrevende li�arätuur 
de arbeidara staunt in hv.rj.Vstrya yoor het socialisme.

Verder zal 11P'çgaê_)..��t�n. zier-., wel'\re roma�-reak
B'3.r. zij in Nederland na d-a .ooJ.·:..og r�aaa..J�e�ft uitg·��eve.:l, e�::i b�wi.jFJ 
dat ook in Nr

y
rla;ad

,:
e vra

1
;;-
1

aai.· hat gc-:?da boek ataads grot13r w�rct
· · / (�Î't�- 'bijz6nd�'r-��h�ugd hat o�s U tevens op 5 Aug.

a" s. om 9 uu� indiz f de zaà'l-.yafl . ...Ji\)'i I ,-de ni�uwsta à ocum-a:o. tA.ira 
film "LENIN" t�.,!a �v. zi,at' .• Dazà'-ZJ{m, di-a l uur a� 40 mu�ut�n duurt 
g,aaft.U aan.pracht' g ba�� va� hat leven an w�r�an van Lenin • 

. ,,,,,--
---

-.........._ Zij laat'V. �i4 zi�n als de l�id�r van de Russische
arba1d .ar(�b�eran, �W"311 tijà4)nl:?· de g,awad.diga Ruasieoh� R-avolutie 
va� Oc�a'l"-,Jg�7, als,ti-J�a�...Ef'-.dÀ. I�tarventie-oorlogen teg�n d�
Kapi talist-isèh� tro�p� 1

• ." 

�Maar Ook d���eldige rol, die Lenin heeft geap�eli 
i:o. d� opbouw -a:o. de weg :o.aa.r ae v-aF.Jf!iging van da lG Socialie.�·l.cJoha 
Staat in rd.e wereld, 1rom�'{). in daz� film duidalij'lr tot ui tdrv.k:-;.:.ug. 

INeza film, dia samen ia gesteld uit journ: ·üs, 
is da eniga epre�ar,:de opname van Lenin, w�l�? op hat ogenbli� nog 
bestaat �n wa

�
r Ejn�� � niet door e�n act�ur wordt uitg�beGld •

. "-..._) 
' rJ 

WE WEKK�� OP VM DEZE TENTO\JNSTELLING EN
:QEZE.,UN! FILM TE GA.AN BEZOEKEN. ·" '"'"· 

I -
.• 

De te�to.6�
,eÜ.ing is gaop-and van 2-5 uur. �n van 7. 30 - 9 uur

Aanvang van a filmvoorstQlling 9 uur (indazalfde zaal) 

Prijs �at�lling 10 et. 
Prijs filmvoorstelling 40 ot. (b�l. inbegr.) 

Hoogacht�d, 

UITGEVERIJ "PEGASUS" 
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Verbinding : 3 2 o 
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Datum: 
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ACD/ J;i;;··-�J 
10-8-1950.

Onderwerp: Versla[; vo.n de ten toonstellin._: "De 3lr1,:Z 01n h"'t Boelt", door cl.e 
ui tgevcrj_j "Pe5�1.s11::; 11 te AristerdJ.·n, _;el1011dcm te Arnhc'Tl o:i..1 5-8-50. 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

Geen. 

Idem. 

Bm. Arnhem, 
Pg. Arnheri. 
Geen. 

Geen. 

'bvl+�� W eek:ovt-i:ZÎc k t-

731 • 500 . IX . '49 
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• 

V.::..rlSLAG van de tentoonstellinz "De slag o
T

rJ het Doe1� rr door cle uit
.:;everij 11Pegas1.ts 11 te Amstcrcbm, eeh0t1di::>n te Arnhe'll or 
Z::ite-rdag 5 August 11s 1950.

ZAALCM!ACI 'rl::I ·J�: 
+ 200 Perso11en.
De tentoonste1lins w?s �eouend des namiddags van 2 uur

tot 5 uur, dPS evonds V"D 7i uur tot 9 uur, terw�jl aansluiteP� 
h.iE'T'Qn een film werd vertO'l"'rl I geti tel 1: IITonj n 11 • 

Het b0zaek tij�ens de middacuren was vrijwel �ih�,, terwijl
's avords oneeveer 100 petsonen de t�ntoonstellinc bezoc�t�n, die 
ool:e de :fil111voarstelling bij1roorir1eri.

Deze bezoe�".:0:r.s be11oren, vo0rzover kon worden ng:_:;0:;e.an, 
allen tot cle Corwmnistisc\1e Partij of c1e da.err:1ee symp?.thi.seren<'le�. 

De vertonin� v2-Y1 de filr'l werd vo Jraf. ·p .._:;:)Pn doo�r een korte 
toes9r2.ak doo.r een onbR 1'.:e!'lrl ie�Ü")Vr:;Y!. V"'rt"' :E>n:-,oorrh:er van 11Pe:@.sus 1

Hij wel:te ae e.:.:.nHe'.3j_2'eYI op, irnn lrnm0is vari h1?t :18.rY.:iSTJ1e en van 
So'!jet-Rnslen,1 t<? Y�:rrij1:en, 000-e lezin�; van de uiteaven V'.?.n 
11 Pe.:;2.svs 11• 

De stemmin� o�aer <'ic 2.a.n\·:ezic;en was o.a. blijlrnns ge
sprekiren die ,�evoercï 1,rcrrlen over rle 00-,:-1.0..:.; tr1 r:orea, '.":\eer opti
mistisch .. 

De t0ritoon�tellin5sz2.c.l \-78.s versi_er<Ï met snancloeli:cn en 
biljetten �et Ae be�en�e vreócslcuzen en met lev�n; �ote heelte
nisse� V8" St2lin. 

:S I N .0 J. 

Bijl1?.ge:l Uitnorii'.;ine van d0 re11t0onstellir1 ;, '.! lk� 1:1err1 bi:,zor.::o 
bij de 1 ·/a·1.rh")j_dsabonné' s • 
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V1RBINDPTG î·o. Sl. 

No. I.D. 398 /50. 

Ond rwerp: 
Verslag betreffenn.o rt.e tentoonstelling 
11De 9laP' O"' het Bo<:>lc 1 1 "n "le filr, l�enin. 

D1. tun: 16 l\,u.gust ·�-11y�'8, ·tJf,O /

ACD/ fl1irl 

----"'---=-- ---------- - -
-w+�

1igl3n bericht. 

• 

• 
Lzu.llen er 

111,.'. /!' 
We 0 kov·Ç,r,i;i ., 

"V�� I ).. 

On(1rrown11.ag) � tug·.rntus 1950, nerrl. 1o""r de Co1 mnistische 
Uitgeverij Pegasus :i..n het G�h el Onthoude2�s ,.�offie}mis a·1.n rie lîieuwo
T.�arl{t te Pa:ngelo(O) 0,m 'bo:,lrnntentoonstel_lin# guor�aniseer"l ï,1.arbij
aan het slot va'1 ':l.e tentoonst"11 i.1g r..e filr'! Lenin Hcn-•1 vartoond. 
Dez0 to11toonstoll.ing was toeg· ga.r;kelijk teg3n betaling van F.0.1 !.0,
. •1 was g�ouund van 19.30 uur tot 21.00 uur, ;.-,qarna i�'.l filr1 Lonin 

,10 rd ve :btoonrl • 
A·:i.nwe?Jc ,raren: 
Zaalcs.paci bit: 

Spreker: 

27 nersonen ( 11 vrouwen, 15 �annon on 1 kind. 
80 '7.i tpl'la tsen. 

1\fad<lt to 0!.1streeks 19.30 un.r de z1·1.l voor bot publiek opon TTas ge
steld, erd de tentoonstelling door slechts 27 personen bezocht. 
Vrijwel all� b9zoekars beho�ren tot�� C.P. ·• 
Te o-str� ·ks 21.10 uur, nar r:Hm onbo1<and geble'1Jn spreker, ver,100-
delijk: iY:tand v1n Begasus, het v,oord. Spre1cer b.:,llchtte hierin de 
;0rl{z."l l1edon van Pegasus en d.elde w1ede dat Pegasus str rnd. voor 
versprp:iding on1er de ar1Niders1classe van hot progressiovo boek en 
v�rspr.:: iding van dij marxistische lc.)erstollingen onder do aroe irl rs 
kJl.a.sse. Hot l,iarxis11e was volg . .,ns spróker cle 3nig) eg naar ,relv·1.a1"t 
en vrddo. gen ieder, .o,::,st volgans spreker hot 1Jo01-:11Geschiodenis 
van hot Coni:.u..r:tist ... ·1 in rie ,o,�.iet TTnio11 le?.0:1 ::in bestu."l 1ren. OQ1,:: het 
boJ':: 11 Stor" 11 1ifO'Y"'°" io-:>:r ho. rrart, aanh,;volen. Dit l:i.fltstJ bo0 1', triR.ns 
nog ni0 t voor "1.J arbeiders te ·..,et� len, zou, volgens spreker, bL."lnr.in 
-::ort door hen .•or"len uitg:Jgev..;n 'ta.gen d0 prijs van F. 2.50.
B"'t J30ak" Goschierlonis van het Co, ... unis,10 in de.; dowjot Unie, 1i1as 
thans r )eds in 1JOn oplage v•1n 30 .000 vors pre ir'! onr1or ,io arbe idt:,rs
klasse, a..1,- ""' 'l)in.::1enï:ort •,1_1�den er Tieer 30.000 stu1rn van u:ligagevon. 
In tots.<L/zxx op de.ze vrijze 60.000 exor-:.9la.reY1 v:i.n r'lit boo1{ in arb�i
dershanr'l.en zijn. Dit wil be..Jl wat zeeron op ons in•1on<lrsta.l. In rJ.e 
Sowjat zijn er 33 rlillio<:m uitgogov':ln. 
FicJrna .rerrl.. de fiL. 11Lenin11 vart"onn.. 
'fu.m te or.1.str<;;;�ks 22.50 uur de fil"l "Lenin" vras vartoonri, nam de 
spr}fokor ·,1edero1.: hJt ·,rnord on zei: 
Julli.J he"":iben nu gezien hoe het leven van L:min was. Bi.:i zette door. 
Volgens do laatste berichten staken or in ons land thans 11.000 ar
oo idors. Zij s tri.ir'le,1 voor de ver,,ozelij1dng van de Marx is tischo i
deën. lij t<.ogen hen nfot all;Jen laten staan, YJ'lnt al lijkt het hier 
in het Oosten rustig, toch ·.,01�dt or .. i.n het ·r.rcsten reeds v,)or gestra4 
den O"t oolc hier de I1arxistischc idcon to doen zegevieren. Ik hoop 
dan oo� dat U straks bij het verlaten van deze zaal, de collect0, 
die beste,1d is voor de s takcrs in het · 'asten, niet zult vorgeton. i: 
Te ori.streul.cs 22.55 u:i:i.r \tas do bijeonkonst geà.indigd.. 
Ooge arkt zij, dat debSL�ngstelling voor do verschillsnde tentoon
gost0lde ',ïer on vrij gering iias, en vrord er, zoals relantant bleelc, 
vrij,Tol ni,Jt ingaschr�ven voor o;)en boek. D.;; be langstelli'1g voor 
de f'iL1 11Leninu '\Tas echter wel groot on werd do f ili:. !'!et sp'lnning 
gevolgd. a: I N D � • 
Op 17 tue;ustus 1950, toegozonden aan het 
Hoofd van d Binnenlandse Veilighei"lsrli"'nst te 
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no·. 49. Dienstgeheim. 
H-4.no. :t' •
Onderwe : Pegasus tentoonstelling

� 

\�- ' � 

• 

A . f ;'4,,.o
Ik heb de eer UEdelGestrenge het volgende te berioh-

In de middag en avond van Woensdag 16 Augustus j.l.
werd er in enlE_e_!:!.���van de Sociëteit alhier, de 
11:Pegasus-"1:;en'to ons te Lling II gehouden •. 

Bij de ingang van de Sociëteit was een groot span
doek aangebracht waarop de woorden: "Pegasus Tentoon
ste Lling". 

ten. 

n Voor buitenstaanders was dit een min of meer mis-
leidende geschiedenis, want het spandoek werd geflan
keerd door de Nederlandse en de Engelse vlag. Deze 
vlaggen zullen er echter hebben gehangen ter ere van 
het Engelse bezoek aan deze gemeente. 

De gehele tentoonstelling was er op ingesteld om 
de visies op het leven van Engelse en Amerikaanse au
teurs aan de kaalt te stellen en de communistische en 
marxistische lectuur te verheerlijken. 

Na afloop van de tentoonstelling werd voor ongeveer, 
60 personen( zaalcapaci tei t 500) de film "tenin" vertoond. 

Aan de deur werd een collecte gehou�en vaor de on
dersteuning van de stakende arbeiders te .Amsterdam en 
Rotterdam. 

23 Augu�tus 1950. 



FOTO 

Nc...j/ t) i... 

I .J). No. 1316 
VERTROUWELIJK 

r, .. �-.

Betreft: 
PAR: f �..:.,_ 

Masti.jn P.F.; Peelen G.,en aemelaar B. 

C'i'· ' l;i,---
1 •• \ - fn> � /lbfMA-J

� � 1 (1) 

�} 

21 NOV. mso 

Onder verwijzing naar het dezerzijds schrijven No. 
rege-1253 d.d. 9-11-1950, wordt bericht dat de �ina,nciële 

ling van de brochure-verkoop - niet te verwarren met de 
Pegasusliteratuur - in het district Rotterdam van de Com
munistische Partij Nederland, thans aan afzonderlijke 
functionarissen is opgedragen. 

I) Jl/P �J Als brochure-penningmeester voor het district Rot-
/ rpP- terds.m is beno..:....e=m=d�: _______ _ 

1 _,;,.,. 1;,.,.1 LMästtJn, Petrus Franciscus:;) geboren 5-1-1922 te Rot-
oj ö)f!,,�� terdam. (bekend)

� , --V-<Y"ö!!-<le onäerdistricten R.M.o. en L.M.O. zijn res-
pect-i-ev-eT'ijk benoemd: 

(î,eelen, Godefridus,)geboren 23-4-1910 te Rotterdam 
enfHeme!aar, Barend,f geboren 22-9-1914 te Rotterdam, bei
den bekend. 

De verantwoordelijke functionarissen voor de onder
districten Schiedam en Dordrecht zijn hier niet bekend.Einde. 

Aan B.V.D. - ., ,. ,- . 
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Een betromvbaar Indónesiach inf'or.me.nt deelde .mij.het 

volgende mode omtrent de F.ANITERA. 
1 

�, 
=--· 

1 \ 

R. :rt.J>..Sn.i

Ma.rnixatraat 290 {Atval

Amsterdain-c. 

is sinds enige tijd afgetreden als secretaris van de Pan1tera. 

panitera • secretariaat. 

In zijn plaats is gekomen ?�j. Ciska PJ\TTiPILOHY. 

De Panitera. is een 0011tactliohaam tussèn. Indonesische stuàen ten · 

en andere progresaieve studenten, zowel Nederlandse als buiten

land se studenten. 

student

agenaarstraflt 89 

Amsterdam.-Oost� 

verricht vertaal,werk voor de boekha.ndël Pi!:GAS�, Leidsestmat 25, 

J.msterdem-o. 

verzonden aan: HBVD en C XI, 
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COpie voor Pegasus 
1 copie voor Soviet lîews � t.7-1 copie voor B.s.v. 

liet is bekend, dat verapreiding·van Soviet 
News �erd verzorgd door de Jitgeverij en boekhandel 
Pegasus, Leidsestr�at 25 Amsterdam. De laatste tijd 
werd echter waargenomen, dat ook toezending reoht
atreeks vanuit Engeland plaate·vindt. . · 

Zoals op de achterzijde van het bewuste exem
plaar ià te zien, bevindt zich aldaar een Engels 
poststempel van 9.2.1951. Dit exemplaar werd dus 
door eeadressaerde doorgezonden naar Dordrecht. 
Wie dit is kan uiteraard niet vastgesteld worden • 
. . et aan zekerheid grenzende waarachijnl.i'jkheid kan 
echter aangenomen worden dat dit·b.g. uitge�erij 
ia. 

.13 III 

1 Juni 1951· 

(' i •
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NO T A. 

� 
�l!>. /r-C-,,

Voor: B. 
3m Van: H.C. (CVN/III). -

IJ�6.n 

Betr.: °.Pegasus". 

hft1n 
De Uitgeverij "Pegasus" werd financieel gest 

I; 

II. 

III. 

Zie PD ANDREAS: Uit een brief d.d. 21-1-47 van

ANDREAS aan Walter SKOTAREK (ondervoorz. KPD en 
bekend uit de WOLLWEBER-affaire) blijkt, dat 
Pegasus vroeger ondersteuning genoot van 11 De Or
ganisatie"4 
dat de ttRepubliek der Letteren11 (directeur is GOU

LOOZE, de vroegere directeur van "Pegasus")l.1.U in 
enigzi ns andere verhouding tot"de Organisatie" 
staat dan vroeger met "Pegasus" het geval was, 
dat Andreas SKOTARE.K om inlichtingen vraagt of de 
op te richten uitgeverij in DÜsseldorf ook de on
dersteuning krijgt, die vroeger bijv. Pegasus had, 
daar door ANDREAS alleen dan hulp kon worden ver
leend, indien de oprichting niet/eigen initiatief ,/op 
doch in opdracht geschiedde. 

Zie PD Jan DIETERS blz. 4: De partij..-:functionaris 
Louis Jil..NSEN verklaarde bij zijn verhoor: 
" Dasz die Partei finanziell von der 3 Internatio
nale unterstützt worden ist habe ich nie mals fest
stellen kÖnnen, je-doch halte ich es nicht für aus
geschlossen, dasz unser Pegasus-Verlag Zuwendungen 
aus Moskeu erhielt." 

blz. 1 Schlusz..-bericht van E. WEHMER in PD DIETERS 
van "den mit russischen îelde unterstützeten Pegasus
Verlag in Amsterdam---". 

Zie verklaringen van P.o.c. VOSVELD:
0ook heb ik meerderà malen in een gesloten enveloppe 
(die ik echter uit nieuwsgierigheid openmaakte) 
grote bedragen aan geld aan GOULOOZE overhandigd. 
GOULOOZE was naar ik meen in die dagen tevens di
recteur van Pegasus". 

H.C. 9 Juni 1951. 

j 
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PAR: 

Ik doe U hierbij toekonen een over
zicht over de maanden I\Taort en April 1951 van 
de boek- en brochurehandel van de C.J?.N. in 
het district Centraal Gelderland. 

De cijfers in de kolom "terug ontvan& 
betreffen de waarde van niet verkochte en terue; 
gezonden brochures etc. 

Tevens moge bl�ken, de grote achter
stand in de afrekening, die ook op dit terrein 
van het C.P.lî.-werk in het onderhavige district 
besta2t. 

14-6-1951.



• 

-·· 

Ui tgeverjj & Boekhandel 
P E G A S U S 

Leidsestr.25, Amsterdam 
Tel.Directie 

AF 8 C Ha I H T. 

" Boekhandel: 35957 
" Boekhouding 

Amsterdam, 8 Juni 1951. 

" Ui tgeverjj 30822 
" Bestellingen 

L'IA.AN.DOV:'RZICJ:T 28 :&'ebr. t/m 31 Apr. 1951 

DISTRICT Centraal Gelderland 

Datum Omschrij- Geleverd Terug Betaald Oude 
ving Ontvangen Scg.uld 

1-3 Saldo l 1 2661l83 
1-3 bet.p.kas 18 ,26 1 

22-3 Il Il Il 23 , 41 
14-3 63169 9,24 
14-3 63170 o,84 
11-4 64016 9�24 

1 
30-Llr 64562 39.96 

7-4 63855 5,--

Nieuw 
Saldo 

2602 84

��2!.4!2 _____ c:.4Q..!.�Q _____ -�1 _§7 _____ 2§§1��}�2§Q2 :=§�t:

Hiernede vervallen alle vori0e opgaven. 
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Vertrouwelijk. 

Betr.: Pegasus. 
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-4 AUü. 1951

Hierbij wordt een afschrift en een originele circulaire 
toegezonden,respectievelijk betreldcing hebbend op de verkoop 
van de jongste Pegasusuit.c;ave 11 over Communistisf'he Opvoeding 11 

op de provisie en bevoorrading V8.n de Pegasuslec·l;uur. (:'.!JHTIB) 

Aan B.V.D. 
( 

�jk 



Coramunis·tischo Partij Ne(1c:rlnnd 
Dist1'ict Hottcrdam 
!fd .• .P�g0:sqs___ .. ·

- .•. ·- . ·- .. __ ..

Aan de Pol. Secr.
t'cgasus-funct. 
l' · ningm. 

Waarde Ko.raeradcrn, 

Hot parti jbockGnwcrk in ons :Uist:dct kan, ondc 1 ·fl do 
nog velo tckor}Gkomingon, die aan hE,t bookemvor.k zittcw., ecro·::cnd 
worden tot do boste in het land._ 

Dc:;,;c ontwild.ccJ.il1g is •Jllt·J.'zijcJr:1 t;J <lankcn I a...r1 h(1"; actj cv.:: 
werken van onzG �>ccamwfLU1ctionarin1:1�;.n, andorzijds aen c1c L:st .. lJ :Lni::; 
van de z.g. HIJzoron lrns:; dio gevormd wcra. dooi· cï.o eomna1-to pro,r5. io 
om to zotten in boeken. 

Deze bovoorracUng fü.,r:t do boeken Vûh c.c afdo2.in(;�(:n_ 
•ccft or'toc geleid, dat zij c;rotc:rc arnS'lag k:rogon bij hun vo:dc,:01>,
l!!llwat tot roods gcnoor11d SLtccoG l.ciddo. Doo.:r llot i'1.1i t, dat al on:;,,.�

boeken nu o.) comaldrnli j;;:c botalinc::1,:-r ,_ rwuarc1on te VGrkrijgon 'Üj.11 < n 
vooral in v,:irban,:J met de zich nog stooa.s toos_pi tsondo ei t!.rntio k,. ..,n 
moet aan de provisie, die de ufu. van cl.o b0l,konvorkoo.l? h0bbcn, o, .1 

andoro bostomr,ün:3 gcu,vcn worden. 

Doo1.._ do pr,)visio in ?t, v .Jrvolc vollcdie acn de J, l!·· 

n.i.n@,1i..rnstor vcin do po.rti ;J o.f te <lrn:1oi1, h,:t,.�oan dnn oxtra i •-._korr..J.· 'l0CX'

do afd. bct::;kcnt, zullen d.: nfél.t.üin{;,.:Jl .in staa·i; zijn, d" bo0Jc-cn _ _>:o,.;_;.:;::_-: 
voor vorhoogdc _poli tioki: ncti vi tcit te g,,bruili:<' J'.1, ·1001° hut ui · .;go·. � 
van aanif'oston on andere prup�.ganêla. 

Hot .i.FJ duid.ulijk, dnt C.û i=fd. er nu dus i1.ct groc·tsto 
belang bij hebben, het werken .i;i.;t do book:on ·to stimulo1"'on on or ,·.,_,: ·:r 
aandacht nnn to besteden, wnnt wolk een .u1or�olijkhoclon zi j1, or nic; 
wannoor eon afd. ( zoo.ls b.v. ord. l!.) F. 40.-- por r,mand ao.11 _i;i::-0,-.'s�a
ontvangt van de 11ogasus.fuJ1c;'c:i.onnri.,. Opvcorine; bo<..;konvorlco, .. ,p ic c, :
cim volcrlci ro(ofüm van bolanc. Hulp on contrulo op de ui '..;voering ··ran dr.;

.ai,stoldo taken, o.lsrn.12do aon mnandulijks.-: cuntrolo op do 6.Jldcn va P

�ogasuskos �al d.e taak �h:tn het b, stuur, do· i,on.ninc.9-'•1Ccstors n.n de 
finnnciole controlecommissie dur ni'd. zijn. 

Ivii'.n.stcns 1 ·m8.al _por mno.na. zal do Pcga.sllsfunc c.
het ·atdoline;sbu·stuur c.:on ra.9_9ort 0v,:J.: '::�J;.1 werk .mo,:iton o.pme :c.n.� 
voor oon b, sprcking dnnrvnn, cJo ,Sd. b stur(ln a.o ·�0 or;asus-fLu1c ·0. 
voor do bhstuu.rsv �rg. uitnodigt. 

t '· jL(J.C 

In goon enkel OJlZ".cht mogl..lll cfo afdulin�:on de :,ook· �::.fu :et. 
mot con of andere-, func tio of wci'k oclustun, wo.ordooi' 11;., ·t bo(;J.,.:omit:_· 1

: in. 
gedrang 1<::01,1.t. No tuurlijk zullen c1c b.:;ukonfunc tio11nr ir1so1:, z vc.;ol r.::..s 
mogelijk is hun · 1No:clc Not nndor 3_:inrtijwork kUü.i10H conbLncron. 



2 
B.v. do booJ.:on.funct. zorgt rcgoln1D.tig voor ndrosson, wcllrn bcwurJ.c:;
worden voor do· Kco.nt.
De bocl::011fuJ1c '!;. !-can als HOd 1wcrlcer voor con Vl'Cdoscomi te �001: z:!k,:·
nodon0.1.ton voor het inzamolon van fiandtukcningcn VOOl' hot vredes · . , ·,, 
dor cro'lïu Vijf, welke hij cvt,nooni..1 J::an LÜ t:i,<.:tttm bij zijn boolrni .;:J_,_, __ ,., 
Kortom zonder oo!c mco.r onicszins hot zo bi..ln11gri jko bo 0k0nwc1:k t·J v1 
lozen, kunnon do l>ogum.üifu: ctionarisno.n l!.t vol,)rlci op�icht l:ui: w 1. l 
combinuron, met andor werk. 

OPG]]LJl:T I 

Gozicn nu: do vele fihanciolc _[Jroblcmo.n, waarm'o<l.c hei; District te ;_ .,:. .' : 
hooft, door vcrgrot" uit.[':�von voor do strijd voor do vro,·o, vo0r· ,.�:· 
do bodrijvor.i o.c1. sc0llcn v;ij v,)or.m dat do provisie va11 do ocr.:Jt,; ; .. , 
ma4I1dan aan hot D::.str:ict af to a.ragon. 
En danrnn aap. hot District on i:1.f.U1 do nfélclinc;c.n icc1or 5'1/o aan ,PJ.'07�-s.

maandelijks af te dragon. 

HOE Gl.·:wT:rn DE �:,CTIVITEI'11 IN m� BOEK
V

EPJCOOP 
DES TE GHOTl:iR DE l.'J_l\..l\.rDELIJ!C

[{,i� n:r;:'{Oî:GTI�N -�r::r: -�FDELINC 

Grotere bockcnomzot betekent: 
- - - - - - ·-- - - - ··- . .._ -

a. Vic · .r strijd voor onze wcrolc1-bcschou.wJng
b. Iilïoor strij<l tc,�on hot a11ti-corumunis:rnc
c. Ivlcor invlood onder de r;w..osn .•
d. J\,ïoor agi tatio on _prope,c;ando..
c. Meer financiolo r.1ogolijJd10c1on.

Daarom kam.oradan i:1an do sln:� ·om middels onze bock:on onze invlo0d 
onder do mnssu to vor·storkc.n.. Tc,r vorbroiding vnn onze idooloc;ic. 
tor opvoeding on scholin{:; van de gehele nxboidorsl:;:lassG. 

Knm. groetend 

c;r.N. - Distric;t IwttC''dr 1. "'9 



A f s c h r i f t • 

C.P.N. - afd.Prop. - District Rotterdam
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Aan de Prop. funct. en afd. sec�! 24/7 

W • Ka.i.11. , 

Inmiddels ziJn in �e me este afdelingen de boeken Kalinin gear
riveerd en de werkwijze reeds enige malen ter sprake gebracht. 

(Hocl:Tt het eerste nog niet het geval zijn,haal ze met spoed va'1 de 
bekende adressen vandaan l) 

Waar ·we echter de nadruk op willen leggen is het volgende: 

1. 
Kameraden die niet contant kunnen betalen,mogen we vanzelfsprekend 

het belangrijke werk van Kalinin niet onthouden en geven hen 
de gelegenheid het bedrag van F .1. 50 in 3 vreken te voldoen\ 
Houdt daarop zelf controle! 

2e 

3e 

Noteren we natuurlijlr de aèresr1en waar we de boeken verkocht 
hebben en geven die a2n de Pegasus funct.door na zelf een 
visje uitgegooid te hebben of de kopers V?.11 Kalinin ook inte
resse hebben voor de nieuwe Pegasus serie. 
Met jullie bevindingen de kopers door geven dvs! 

Als derde en laatste belangrijke no·t;itie: Aanstaande fü,r,nda ·
avond op de af'rekenavond reeds een deel van Kalinin afre enen, 
zodat we de op stapel staande nieuwe druk spoedig ku'1nen ver
wachten. Prent dit vooral in je geheugenl 

4e Wat betre ft het Zomerfeest: 

De vacanties zijn in volle gang en onze pa1�tijgenoten en 
\'/aarheidlezers sturen vanzelfsprekend een lma.rtje aan familie 
kennissen enz.enz. 
:Dit was de Zomerfeestcommissie oolc V311 mening en de.arom werd 
er een p rentbriefkaart gedrukt waarvan we hierbij een klein 
aantal sturen" 
De prijs hiervan is 10 cent en we twijfelen niet aan het

dat deze bontgekleurde kaart ten deel �al vallen. 
Laat ze wegvliegen! Laat heel Nederland weten,dat we op 
2 S:SPT3MBER a.s. he t grootste WA.l\.RIFIDZQrRRFEEST vieren! 

0-0-0-0-0 

Succes kam.gr. 
afd" prop. 
distr.R' dam. 
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lb. 

2b. 

3. 

4, 

.5. 

6. 

7. 

8, 

L.S.,

Wij- le,ten hier weer enige nieuwe boeken 
en brochures volgen,. die wij de laàtste weken 
ontvingen. De,e,r 't niet mogelijk is, alle nieuwe 
uitgaven in 't boekennieuws op te nemen, raden 
wij U aan eens een bezoek aen onze boekwinkel te 
brengen, wanneer U daartoe in de gelegenheid 
bent. U zu.lt er de,n wellicht nog veel van Uw ga
ding kunnen vinden. 

Marx-Engels: ;1Ausgewä.hlte Schriften;;, 
Bap.d I

t 
geb.650 blz. f. 

Marx-Engels: :; Ausgewähl te Schrif en;;
Band II,geh;503 blz .. if 

Marx-Engels: ;;Selected Works 1 ; Volume I 
geb.615 blz. i; 

Mexx-Engels: ;;Select ed Works ,i Volume II 
geb.485 blz. ii 

., 

2,75 

2,75 

2.75 

2.75 

Alle be,langrijke werken van Marx en Engels in twee 
keurig verzorgde delen. In deel I o.a.: IIet CoJllmunistisch 
Manifest; Loonarbeid en Kapitaal, Loon,prijs en winst, 
De achttiende Brumaire van Louis Bonaparte, De Bur'ger
oorlog in Frankrijk

1 
Het Woningvrae,gstuk. 

In deel II o. e,. : Kritiek op 1 t program van Gotha, 
Inleiding tot de ;;Dialectiek ve.n de natuur 0

, Ontwildce
ling van 't socialisme ven Utopie tot wetenschap, Oor
sprong van de familie, privaateigendom en de stae.t,Ludwig 
Feuerbach, brieven van Marx en Engels. 

Lenin: •ïMarx-:Engels-Me.rxism ;; , geb. 5AO blz. f. 2. 25
Opstellen en uittreksels uit de werken van Lenin, 

betreldcing hebbende op Me,rx, Engels of •t Marxisme. 
Lenin: iiQne step· forwai�a, two steps back ii 

ingen. 3�6 blz. f. 0.40 
Het werk, waarin Lenin zich tegen de Mensjewiki 

keert (Mei 1904)(Zie Korte Geschiedenis der C.P.S.U. 
blz,57) 
Lenin: :1whe,t the 0friends of the people" are e,nd 

how they fight the socie,l d emocrats i; 
ingen. 350 blz. f. 0,40 

Het werk, we,arin Lenin de Narodnild bestrijdt 
( 1A94 - zie Korte Geschiedenis der C.t.D.U. blz.26) 

Lenin; ;;Letters from e,far:; Ing. 85 blz. f. 0, 10

De vijf brieven, die Lenin in April 1917 
schreef aan de Pre,wde, over de Februari-
revolutie. 

Lenin: ::on Cooperation;; ingen. 16 blz. f. 0.05
Twee artikelen.uitde Prawda ve,n 5 en 6 Jan. 1923 

Lenin: ;;The tasks of the Youth Leagues ïi ing. 31 bl. f. 0.10 
Rede van Lenin bij de opening ve� 1 t derde 
Congres de Jeugd-Organisatie . 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

- II -

Lenin: :iEconomics and Poli tics in the Era of 
the dictatorship of the Proletariat ;i ing. 22 bl. f. O. 05 

.Artikel uit de P-..cawda, October 1919 
Stalin: ;;Poli tischer Bericht des Zentralkomi tees 

an den XV. Parteite,g der I�. P.di s. u. (B) 
Rede van Ste,lin op 3 Dec. '27. ing.107 bl. f. 0.15 

Stalin: �Report to the sevcnteenth congress of the 
c.2.s.U.(B) on the work of the Central
Committee ing.130 blz;f.0,15 
Rede op 26 Jan.1934 

Stalin: ;;On dthe draft consti tution of the USSR. ·· 
ing.130 blz.f.0.15 

Rede van Stalin over de ontwerp grondwet en 
beantwoording van de discussie over de grondwet 
(25 Nov.1936). Dit boekje bevat tevens de volle
dige grondwet. 

Stalin: ;;Die Oktoberrevolution und die Taktik der 
Russischen I�ommunisten ;; ing. 45 blz. f. o. 75 

Voorwoord tot het boek: ;•Auf dem Wege zum 
Oktober;; 

14. Stalin: "Die Internatiomüe Charaktcr der Oktobor-
Revolution;; ing.14 blz. 

Artikel ven Stalin ter gelegenheid van de 
lOe verjae.rdag van de Octobor-revolutie. 

f.0.25

15. Ste,lin: ;;Über einige Fre.gen der Geschichtc des
Bolsohewj_smus:: ing.20 blz. f.0.45 

Brief ven Stalin ae,n de redactie van 
:;Prolete,l'skaj2. Rewoljuzija:: (1931) naar e,anleiding 
ven een artikel van Sluzki over de Bolsjewiki en 
de Duitse Sociaal Democratie in de tijd van de 

.a 
oorlog. 

-�6, A, Vyshinsky: :;on eliminating the da.nger of e, new
war e.nd stren.gthening the peace and 
security of nations ii , ing. 42 blz. f.0.10 

Speech delivered in the Political Committee 
of the United Nations General Assembly, 
October 23, 1950. 

17a. Statuten der Gewerkschaf t en der Ud3SR. 
17b. Constitution of the trade unions of the 

ing. 40 blz. f.0.05 
USSR. 

18. 

19. 

20. 

ing. 32 blz. f;0,05 
Y. N, Medinsky: ;;Public education in the USSR.;; 

ing. gcill.116 blz. f.0.40 
Dit boekje licht ons uitvoerig in over 
het schoolwezen in de S,U, 

I. Gore lik: ;;Mikhail Sini tsyn, Urals metalworker 11 

ing. geill. 47 blz. f.0.10 
Over 't leven van een metaalwerker in de S.U. 
zijn verdiensten, zijn huis, zijn uitgaven, 
hoe de vrije tijd besteed wordt enz. 

Chine, accuses ! ing. 108 blz.-� f. o. 75 
Speeches of the Special Representative of 
the Central People's Government of the 
People' s Republic of ·Chine. at the Uni ted 
Nations (28 Nov.1950) 

21. Liu Shao-Chi: :;On inner Party struggle ;; ing. 93 blz. f. O. 75
(A lecture, delivered on July 2<1941 at the
Party School for Central China; 
De schrijver behandelt in dit werk onder meer 

de ;;Hechanical and excessi ve Inher-Party-Struggle ;: 
en de ;;Unprinoipled Struggle .; 
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22. Fred. Ocüszno1°: ::nas Y.�omQr-om:�.:::s ·,on Go the, und
oe:i.r:.e LehreJ.1:. ing, 60 blz. f. O. 55 

Uber2.rboi-tetc: Bodo enle,sz:Uch der 75, Wieder-
kehr des Verein�.gungsI:0�1grossos öe1· dcrn,:cchen 
Arboi to1·�e,rtE.ücm ,;om 22. bio 27. rle,i 'l.87 5 in Gotha 

23. Albert Nord on: i:so werd en I:Xic_ge gcmaoht l ::
ieb.171 blz, f.3.20 

Uber Hini::orgrU"1-:i.c':� uILd 'l.'cch1ik èler Agrossion . 
.Een book de;;; lü·i�·,ioo::-::.g de ooY.'ze,kcn. van het 

ontstaan ve,n de Ecnite en da Tv1ecdo Wereldoorlog 
belicht on do voorbereidingen, die getroffen 
worden voor oen nicurie oorlog, Een beJ.angrijk 
boek voor elke vredesstrijder. · 

24. Pot mes de Ne,zim Hikmet ( F1�ansc ve'taling)
ing.180 blz. f,3.50 

Een bundel poë�;ie ven d0 bekende Turkse 
dichter en vrodesstrijdor 1 die na 13 jaar 
gevangensch-e,p onlangs weor vrij gekomen is. 

25e,. Yastli Azhayev: :,Fe,r from Moscow;1 gcb, geill. f. 6, -
· 3 delen, sa.men 1440 blz.

25b. Va,ssili Aje.ïev · ; 1 Loin de Moscou;; geb, goill. f, 6. -
3 delen,groot form.1028 blz. 

Een ve,n de beste ·naoorlogse Sow j etromans. Leest 
nu reeds dit bock, we,e,:rvem binnenkort de film te 
zien zal zijn (Een Hederle,ndsc ui tge,ve is in be
werking). 

26. Lermontov: ,;A hcro of our timc ï :
i 

gob. goill. 174 bl. f.3.
Ee.n klassiek werk ve,11 de Russische 
litc:ratuu:r 

Zijn er miss chi on ondcrwcr:;>on, àio Uw speciéüe belang
stelling hebben ?(B. v, geschiedenis ven de e.,rbeidersbcwe
ging, Me,rxistisob.G filosofie i :r::rogressieve romans) Meldt 
ons dit den; vlij kunnc:..1 U dan speciaal daarover op de 
hoogte houden. 

Nieuw verschonen boeken, die WJ.J nie-c in voorraad 
hebben, cl.och die wij voor U kunnon bestellen: 

27. Max Morris: ;;From CobbGtt to the Chartists 1815-1848';
Lawrcnco & W:i.sha:1:t 

1 
cJ.oth bound f. 7. 35

De geschiedenis ve,n de Dr.l. ts c arbeid ers beweging 
ven 1815 t�t 184-8. 

28. S. I. Wawilow: ;;Ise,e,c 11Towton;; (Ake,demie V0rlag, Berlin)
32 Abbildungcn im Text u�d e.uf 23 Kunstdruck-
taf elll + f .13. -
Een biogr2.fic V.?J.1 Newton

) 
eeschrovon door a·e

president ve,n dG Aoe,de·n:;.c Ya.�1 Wetonschappcm 
van de USSR 

29. Fred. Oelszncr: ;,Boss, Luxcmbui"g ;; (Dietz Verlag) + f. 4. 50

30. Otto Grotowohl: ;:D::-oiszig ,:-eJrre spë.;èor;i + f. 3. 50
Die lfovembe:r:rsvolu·�ion und die Lehre del" 
Gesohichte der deutschen A:chej_·t;erbowegung, 
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op te zenden aan: 
Bookhe,nd el Pege,sus 
Leidsestre,at 25 
.Amstorqam-C. 

Ik verzoek U, mij de volgende nummers te 
sturen: 

' . ' . 

en te bestellen nrs. : 

Ne,am: 
Adres: 
Pla,ats: ' . ' 

Bete,ling: Op rekening 
Per giro (No,173127) 
Per postwissel 
Onder rembours 

Handtekoning: • 
t f 1 • 1 f f t 

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

Op Ze,terde.g 22 September begint do he,lf
je,e,r·lijkse uitverkoop bij o.p.ze boekhe..ndel. Ook 
een groot ae,ntal Me,rxistisohe werken en progres
sieve romans voornamelijk in 1 t Frans, zullen 
wij dan voor lagere prijs van de hand doen. 

Vóór 22 September zullen wij U echter eeri 
lijst doen toekomen van deze boeken, zodat U 
reeds vóór de uitverkoop begint, in d-e gelegen
heid bent hiervan te profiteren. 
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door Boris Poli woy. De prijs is 30 cent. 

De inhoud van het boekje, die zeer geschikt geacht 

werd voor de vorming en versteviging van de socialistische 

gedachte van de partjjgenoten, betreft de terugkeer van een 

Russische rietaalbevrerker., .die -zeven jaren als vrj\jwilliger gediend 

had in het Sovjet-bezettingsleger in o. Duitslanè en daar kennis 
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I. D. No. 671.
VERTROUWELIJK.

Onderw.: 

DAT: 1 

1 PAR: ' 

Op Woensdag 19 Septemb.,r 1951, te 20 uur, werden 
><.. in een besloten "onder onsje 11, ten huize van van Oosterum, 

�erardus, geboren 2-4-1913 te Rotterdam, (bekend) de moei
lijkheden besproken naar aanleiding van de grote achterstand 
in de afrekeningen van het Pegasus- en brochuremateriaal. 

X, 1 Door Weerts, Arnold:i.Js Cr1ristotfel Johannes, geb. 
26-7-1906 te Rotterdam, (bekend) werd in een uitvoerig betoog

f? uiteengezet dat II Amsterdam11 geen materiaal zal sturen als niet

}/}
,, .r{ op tijd wordt afgerekend. Ook in de afdelingen zal beter 
� gewerkt moeten worden, daar niet alleen de penningmeester, 

doch ook de leden, die boeken afnemen, zeer onregelmatig 
afrekenen. 

Na een eindeloze discussie werd besloten dat 
.ll-l'l ..1(weerts, A.c"r. voornoemd, de centrale penningmeester zal

� 1�rJ. worden voor het Pegasus- en brochure-materiaal, terwijl 

'/ 

van Oosyerum, G., voornoemd, de centrale IeiêITng zal behou-
den over de propa1�anda. 

Voorts zullen vier penningmeesters worden aange-
/ steld voo

)·de onder districten en wel:
_,;.y.·!J, Voor het �nder�istrict R.M.O., 7u �l van Bekkum, Nicolaas Hubertus, geboren 9-6-1905 

( 
te Rotterdam. (bekend); 

/ 
Voor het onderdistrict L.M.O., 

1 � )( 1 van Veen, Marius cTan, geboren 13-6-1910 te Goede-
� PJ}'.! ,// reede. (bekend); 

, Voor het onderdistrièt Schiedam: 
�· rfl'- wi))· J x I Mastijn, Petrus Franciscus, geboren 5-1-1922 te

" hwrY'· �· Ro�terdam. (beltend); en 
,. /11'1- ,, 

J«� \: p/- - \, Voor het onderdi strict Dordrecht, 
/.,-n" ,, x..1 van der Padt, Pieter Korstiaan, geboren 29-9-
yv

.,., · v- 1914 te Dordrecht, wonende te Z\iijndrecht.

h fJ 'J .. /}:S" r;} van Oosterum, G., deelt nog mede, dat aan alle 
/ · politieke secretarissen een circulaire zal worden verzonden, 

waarin deze nieuwe regeling bekend zal worden gemaakt. 

EINDE. 

Aan. B.V.D. 

it� ,v 

l'. ;t

�en afschrift van deze circulaire is aangehecht. 
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AF S C E R I F T 

20.9. 

W.Karn.

Voor ue goede orde delen we hierbij mee hoe de afrek ning V'êtn de BROCI-IU-.E 
VEHKOCP moet geschieden. '.!e verzoeken je è.it me-t de verantwoordelijke kam 
uit cle si'deling te besprek n. 

Steci.safdelin.gen :-:.echt er 1-.izc.s: ��ok,:;;ncm :CLI: - ::1.J.H:;AC'rAVOL op de HIJ"J JRAADS. 
af aan 1T. v. Dekl:u:,.,; 

, voor de Linker :V.aas idem a8il R. v2.n Veen op de Lijnshoe:i:-enlaan; 
ifJJ, rf1 ondcrc' 1.· stl'. Jordt: s.a1.1 P. v. cl

_:_
?e..clc-l,Ie epad 7-LJ1.iijnëlrecht per post,:,iPs e:l;

oncercHstrict Schiedrun: aan P.11asteyn-Klnverstro.8.t 82-'--?.otterdam :::;d. 
en �ilanëen: 

t 

Er O.c',,t t ns in het vervolg G •;'N G·':r ; 1 '" 3 VAF B:nCHU:IGS :SF 
Pm ITI:�y ::;; eu1_;�UUTt aan cï.e 0··11). ::-1IST •• oî :nsTn. J?::" ._ A:?Gj �::;JK :"D 

0-0-0-0-0-0

Hierbij tevens voor ëce L..A.A',:.. . .c':}� ·ai.AL h'3t dringen(� verzoek om ALF� f',AL, ,···'ï:�D,_, 

terug te sturen. ho3 i;oed 3 mncl. en He zitten al·.1eer in het nieuwe j2.ar, 
nog steeds bl ;ven enkele c.:fdelingen in gebreke. 
Alle !m.lcn. ers ûus VO')R DU�S�,1p_3- 25 S::S!?T. Il]"k;V ,- _ ,:,- en VEPJWCHT. AFK�KElLE11T. 
ra deze d2.tum moeten ûe afà.elincen ze bet::üen.ï'c.andag dus meebrengen. 

Wij verzoeken jullie Ce onè.erst8DnC.e strook in te vullen en er voor te 
zoreen, dct deze ffi8.andagavonc op de Ileemr. sin[pl en : ijnsheere·il0an 
wordt inc;el,w ):::'d: 

o-o-o-L-�-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-J-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-J-o-o-o-o-o-o

AJ'DELïEG: --------------------------

Hoeveel P. en C. · .orCten or ontvan::::;en: 
Hoev�el ab.zijn er op P. en C.? 

at is het juiste adres waaraan ze verzonûen 
moeten worden? (Naam en adres) 

Hoeveel ex. Y-ALI:EN werden er. inmiddels verkocht? 
Hoeveel brochures zijn er op cle r.ieeting 18/9 
door de st2dse.idalinzen verkoc'1.t? 

FAA :SROGI-IU :m: AAF'.èAL: 

-

Ontvangen 
Ao.ntal: 

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





Teken in op de 

PEGASUS ROMAN REEKS 

Alle zes romans welke dit jaar in deze reeks ver

schenen of nog zullen verschijnen, beelden ieder op 

eigen buitengewoon spannende wijze, de strijd van 

de arbeiders voor een betere samenleving uit. 

En niet alleen de inhoud, maar ook de uitvoering zal 

U zeker ten volle bevredigen. Een kleurige grijslinnen 

band, met uniforme bandstempeling en ieder boek 

met een apart, fleurig stofomslag. De titels zijn: 

De Dorpszanger Li Joe-Ts'ai . . door Ts'jao Sjoe Li 

Zonnige Oever . . . . . . . . . . . . . . . . door Vera Panowa 

De Mijningenieur . . . . . . . . . . . . door A. Wolosjin 

Lied der Vrijheid . . . . . . . . . . . . door Bela Illés 

De Laatste Hooischelf . . . . . . . . door Elmar Grien 

De weg naar het leven, deel II door A. Makarenko �) 

De prijs per deel is f 2.75. Door in te tekenen op alle 

zes romans krijgt U als premie een der onderstaande 

boeken tegen een sterk verlaagde prijs n.l. 

Een Spook waart door Europa van Theun de Vries 

van f 6.90 voor f 3.90 

Nieuwe Rivieren van Theun de Vries 

van f 6.90 voor f 3.90 

Ruiters van de Koeban van M. Hindus 

van f 5.90 voor f 2.90 

De Jonge Garde van A. Fadejef 

van f 6. 75 voor f 3. 75 

' 

'") Ook deel I van "De weg naar het leven" van A. Makarenko 
i.� nog leverbaar.

••• 

A. Wolosjin

DE MIJNINGENIEUR 

We kennen het leven van de mijnwerkers in de West
Europese landen uit een groot aantal boeken, die ons 
daarvan vertellen. 
Herman Heyermans heeft de toestanden waaronder 
de Nederlandse kompels leven in zijn bekend toneel
stuk Glück Auf weergegeven. 
Daarom is dit boek van de Sowjetschrijver Wolosjin, 
dat een realistisch en boeiend beeld geeft van het 
mijnbedrijf en de mijnwerkers in het Koetznjetsk 
land, dubbel interessant. Immers - het stelt ons in 
staat zelfstandig vergelijkingen te maken. Vergelijkin
gen tussen twee werelden: tussen de kapitalistische 
en de socialistische wereld. Vergelijkingen ook tussen 
de mens in de oude en de nieuwe maatschappij . 

--·· ------------ - -------------------------------------

. �• 

, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.,. 

Bestelbiljet voor boekwerken 

BOEKHANDEL PEGASUS 

Leidsestraat 25, Amsterdam 

Ondergetekende: 

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

Adres ......................................... . 

Plaats ....................•...... · · · · 

bestelt 

...... ex . ........................... ......... . 

Betaling geschiedt: 
'-·) door overschrijving op girorekening No. 173127. 
,:. ) -bij aflevering. 

;;)Doorhalen wat niet van toepassing is. 
In open envelop inzenden aan Boekwinkel Pegasus, Leidse
straat 25, Amsterdam-C. - Als drukwerk frankeren. Of .... 
inleveren ,bij onze vertegenwoordiger. 



C/tlaak ']ebruik van onó 9emakkelijke ópaaróyóteem. 

C/tlet wei11i9 eJeld per week een ,goed boek. 

�oecle boeken 

<J3oekha11del 
• 

<î>eeJaóUó 

Leidsestraat 25 - Amsterdam-Centrum

- '

Formaat 21x15 

* 

Aantal bladzijden 

ca 732 

* 

l,i 

• 'Prijs f 4.50
,. . 

ingenaaid 

+ 
* 

Prijs f 7.50 

gebonden in 

luxe band 

*



W. AZJAJEF,

geeft ons in zijn boek "Ver van Moskou", meer nog dan in de film, een 

realistisch beeld van de socialistische mensen in hun arbeid achter het 

front. Het leggen van een olie-pijpleiding in het barre Siberië stelt vaak 

bovenmenselijke eisen. De innerlijke spanningen welke hier uit voort

vloeien geven het boek ·een aantal dramatische hoogtepunten, die Azjajef 

op meesterlijke wijze schildert. 

/ 

•, 

De Nederlandse vertaling van het boek "Ver van Moskou" zal 
in de maand October van de pers komen. 
Verzeker U van een exemplaar en teken in op één van onze 
beide uitgaven, de goedkope ingenaaide editie à f 4.50 of de
zelfde uitgave in luxe band à f 7.50. 

Het formaat van het boek is 21 x 15 cm. 
Het aantal bladzijden ca. 732. 
Zoals U ziet ee:a omvangrijk werk. Niettegenstaande deze om
vang zijn wij er toch in geslaagd U dit boek tegen een buiten
gewoon lage prijs aan te bieden. 

Bedenk: Een goed boek is een vriend voor Uw leven -
,,Ver van Moskou" is zo'n goed boek.

� r··-·-- ......•. . ..... ................................................ .......................................... ........... ..
Hoewel

. 

àe prachtige stijl en de uitstekende compositi

+ 
van het bock "Ver van Moskou" zouden doen vermoe-
den, dat er reeds een aantal romans van �jn han '93eMe{lormulier 
zijn verschenen, is dit boelt toch zijn eersteling. 

. . . Ondergetekende schrijft hierbij in 
Als 24-Jarige a1'be1der - werkende aan de wegenbouw 

1 in Siberië - begon hij in zijn vrije tijd de studie aan 
j t 

op de 
*) goedkope ed. à
*) luxe band .. à

het Gorki-instituut voor literatuur. Na vijf jaar, in 
19H, beëindigde hij' àeze studie mét succes en in 1916 van het boek "Ver van Moskou" door W. Azjajef. 

I 

f 4.50 
.f t.50 

verwisselde hij de meetlat en het houweel voor de. pen 
en {rad hij in dienst van de krant "Het Verre Oosten". 
Twee jaar latei· verscheen het eerste deel van "Ver van 
Moskou", de roman, die hem met één slag beroemd 
maakte. Binnen een jaat· na verschijnen werd de 21e 

Hij verzoekt U er voor te willen zorg dragen, dat dit boek direct na ver
schijnen bij hem thuis bezorgd wordt. 

druk uitgegeven en waren meer dan een millioen boeken verkocht ! 
Juist door zijn werl, bij de opbouw in Siberië was hij in staat een levensecht boek te 
schrijven. 

1 

� 
1 

Naam: 

Handtekening: 

Een enthousiast lezet, een arbeider, die zelf bij het leggen< van olie-pijpleidingen � 
werkte, schreef: "Toen ik Azja jef's boelc las, was het alsof ik de belevenissen van

+

; 
mijzelf en mijn kameraden opnieuw meemaaJ,tc.11 

Adres: ... ... . . .. . . . .. . . .. ......... . . . . .. . .. . ... ............ ...... . 

Is ei· groter lof voor een boelc denkbaar? 
Woonplaats: ....... .. ....... . ............. . 

Azjajef werd dan ook ,•oor dit werk de StaJinprijs voor literatuur toegekend. *) 

; 

'f; 
f 

Doorhalen wat niet wordt gewenst. 



• 

UITTREKSEL 

Uit OD 244- H.H. Naam: C.P.N.- Vergaderingen • I�oord Holland

Voor OD 120 Naam: PEGASUS , Boekhandel en Uitgeverij 

Ag. nr: 12053'7 Afz. : I.D.Wormarwer. Datum: 1)-10-51

Aard van het stuk: 

Uitgetr. door: 

Datum: 

Verslag openingsavond nwaarheids-Filmtournce 1951" gel10Uden te Wormerv, or. 

� de ingDng der zaol uardon pamfletten van de C. P.îJ. 
uitgereikt alsmede onige folders voor uitgaven van 

:Evgasus. ( Zie bij lagen) 

J.H. 

12-ll-51

Op aanwijzing van: B III 



AF::sc ..J.nFT. 

Con ,unist ische ?art i;i van .c1ederlanc.... 
�21zsrs,,1•0.cht :)'1!, .nmste:..-:-á.am. i'el.: 1:0�123 

Amsterdam, 16 Oct.1951. 

rf) ;io

An.n alle dist1•icten. 
t.a.v. de nronni;2.!îda- se C!'etar iss<:n.

Hc1 van d:: �Jelr.n._:r ijkste ·:Ie1· 1:en, neL:e dit 5 2 �r b J.;j P e.;asus 
ve1•sc'_ijn,m, 5.8 onuct·,ijfeld hetbo2k 11 Ver• vo.n a •• oskou;'. 

·Dit rJoe':, be'ccoond r.1st dG Stalin-p11ijs, _eeft 01) uit.ste :ena.e
·ijze ,:e ,roei vun de 1î:l<2uvre mens in de sociali-;tisc:1/ r,1aat schao-

pij r12e1'. 
.. 

vloeä., 
1 st e 

DE ve1•':001)-rlOL el ijl::hs id \101•clt door 2 frwto:i.•en ..,un3t iu b_ in-
r1'. l . : 

doord.[1.t �î"t in een er101•m sp2ru10nde romc.nvo1•m is GG schrevEn, 
r1at d::: vcrkoo9 wordt ondsrsteunu door de film ' 1 V r van l1e1s
·:ot:. , •1elke c1EzEr da0en in de ronl1:1.t ie is 0 cb�·ac' ... t.
P _,t. Henk Gort zak hs,2ft e1:n speciale stud:i.G vo..ri. èit �lJ.€ �ster

we1•'{ �·e.:it::.a!::t on in onenbare lezincen dit boek te c�s..,re: :e_1. On en
lcele pla::i.t sEn is dit reeds rn:t , .root succes ueqeurd. 

�'er stin1'lering v.<1.n :;en zo 6root mo[;elijke vo1lrnop verzoG
ken ·:rij :ullie in het district der6elij!:e openbare lezi,;1uen zo snel 
illoc.;,1::l ij 1{ te 01• ,:;a.ni se ren. Dcar, naar 7 1.ovember-vergaél.er h1_.en ;mrden 
gehouden, dient 6.;= lezing in de perciode na deze ver';ader:i.ng te wor
den georganiseerd. Het lijkt ons in ieder geval gewenst dat de
propaganda-secretaris sen op de ze vergaderingen aan•7ez� zijn. 

Tevens stellen wij jullie voor de op de 7 :November-vergadering 
een speciale campagne te voeren met 11 v2r van Noskou", b.v. door 
hEt i·1.r·ic ·1ten van Gen boeicenstand, het ophansen van .. :,uid:::11,:jKE 
aankondiGinJen, leuzen e.d. 

·?evens tot het ne�en van r�atregelen welke een zo �root
mot:clijb, v1::rKoop op deze avond garahde,ren. De verkoop van 1 VEr 
van Loskou11 [;aat via ci.e boekenfunctionarissen. 

binnen!cort ve1·schijnt oo:c het eerste d€el van 11 !CEu.ss van 
de \iG:.o'.:en ven Stalin 11

• Hij attenderen €r jullie no[,mas.ls op·, c.lat
het ,:;nenst is, dat net de pl'opagandasec1•etarissen en die0enen 
wel:r_, met d:i.t iïGr.k op stap zullengaan, esn bespre'(in.:, over à.nhouè.. 
en beL,kenis van Stalin 1 s uerk iïor•clt georsaniseer·d. 

'lij zOl';:_.,en voor een inleider op deze lezini.;en" te11vrijl ge
lij,;:tijdis cloor de propaganda- secretai•issen van he:t district de 
p.ract ische :rlan.nen. vool' de ver,rnop kurn1.en ·.:or e::n be_:er.u'-'e2aci.-:t. 
Oo :� c:1ze pa::t ij ,·e·1.ot en zullen slechts rn.Et enthousiasne op stap 
0a.Ln ?.ls ze ·-rn'c i=n, • rani•mt'fü� en ��t'.l'V0.9.!_ ze O') sblp zaan. 

Jullis bEric'1ten tegemoetz=Eienfü,, 
LJ.€t l:am. u:c.·oet-:n, 

Co111mmist ische P R.t't ij v .N eai;rland, 
de afdeling proDa anda. 



Uit 

• Voor

OD 244 R'dam 

OD 120 

UITTREKSEL 

Naam: C.P.N.-VERGADERINGEN 

Naam: BOEKHANDEL EN UI'rGEVERIJ PEGASUS. 

Ag. nr: 121641 

Aard van het stuk: 

Afz. I.D.Rotterdu Datum: )ct.1951 

Verslag besloten vergadering C .P .N. van brochure-functionarissen 
en propaganda-secretarissen v.d.CPN te Rotterdam • 

. . . . . 

Wij hebben 600 exemplaren van "Kalinintt verkocht; er zijn er dus
nog 400 over; deze moeten zo snel mogelijk verkocht worden, want binnenkort
kont er een nieuw boek uit,n.l."De stalinband" .Met dit boek, dat in twee delen 
uitkomt, zullen we op de a.s. revolutie-herdenking beginnen te werken.Ook zal 
er een nieuwe borchure uitkomen onder de titel "Weer thuis" .Dit is een prao hti
ge brochure, die handelt over een Stachanow arbeider.Hiervah zijn er sloohts 
300 besteld, !llRar deze moeten dan ook binnen 14 dagen worden verkocht.Elke
bl'Cchure die we krijgen moet binnen een maand verkocht worden;dus jullie moe
ten in het vervolg zelf aan van Veen,M.J. en van Bekkum,N.J. opgeven hoe, eel je 
er voor je afdeling nodig denkt te hebben en je bent er verantwoordelijk voor 
dat deze dan ook verkocht worden. 

Uitgetr. door: T .G. 

Datum: 26.11.51 

Op aanwijzing van: B III 





RAPPORT VAN KB 

"AAN HB� B 

lio.: ?449 

. �· ; ' j, •• • 

t 
. Uit betrouwbare bron wèrd' �V,:ernomen, dqt' een zekere

· / f PORK, lid ·van Ver. Nederland-US�.R t-e A'd.am, ie�s.�te ma]ëen·· zou hebben met Pegasus.- -13ij hell'! lro.t.1nen beete_ll1ngen worden 
�gedaan voor boeken op af'b,etaling·� .. waarbij / 1,-- vooruit 

. ·. wordt gestort en verder betaa.J;d. wordt -doQr het plakken van · 
zeg?lt,j·es.' Door dit systeem ka.ç �en voor een bepaald bedrag 

+ , ,. boeken ui tz9eken bij�JPegasus •. 1

' 
• •• •• ,.. 

� · , ·: Het hoofd .. d·er bÓek-!unctionnarissen biJ de Ver. N�dér-
Ianq-U. S .s .R. te- A' dalI', :t:s·· :Lydiä Vil DIJK ·( pas ·benoemd t. , 

' ! • Erf;wordt 1fê-el propag9.!1da g_?maakt ,voor eeP(ooek dat 
eerdaags :verschi-jnt bij Pegasus, ''Ver vau Iaoskou". 
• 

- ·,.,l. Voor 'deze boekverkoop moeten ,zich oo.k werkers be-
schik.bMr stallen, die steeds de af'oetal.ingsgeld�.P. gaah in:µen,, ·
- iedere ,•.reek - • ,!.Er wordt steeds meer. op gehame..r·d dat films 
err boeken de grote middelen zijn om de-�ei1sen te· baïr1vloeden. 

· • . .. Ook· de,'Fr�se-, - .Dó.i't.se �f . .Engelse -ui.tp;a-v:.en· van de
. Sovi et U�io,n moet-en aan de map w9:r,_<l:en- _gebracht. 

'< 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

�AFGEDAAN 

011 IZN 

�/Sect.: l fil o ... , U .td7
"', ' 

Interne/aanwijzingen A C D. 
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Verbinding: 32 

}l.o.: oV/G l./fl- 1 51. 

V'.tR2l:W1J 1ELIJ �1..• 
--------------

.. 

Z, /J-/. /I I i.1r1. /6 I 

f/.r � f � . .:i C./": ,tr

,. 1151· 1 

ACD, ; 111/t 1/ 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
's-G_r_a_v_e_n_h_a_g_e. 

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift 
van een briefje, verzonden door de uitGeverij 
Pe0asus, aan R.v.d •• �len (Reint, Geboren 17.5.19) 
·1onende te Arnhem, Rn.apop seweg 33.

Ei n d e. 

31.10.51. 



AF S C IT R I F � • 
• 

UITGSVER1J 
P E G A S TT S 

BO"";KHAHDEL 

Telefoon 35957 - 30822 
Giro Ho. 173127 
Bank: A"'lsterdamse Danl: 
B�kantoor Leidsestraat 

.Amsterdam-C 30-10-1951. 

.7:aar<le Kar.ieruden,
In verband met de a.s. 

Revolutie-�erdenking in je district, herin
neren 77e je ao.n het ronc1Gchrijven v211 de 
Landel'.j1rn Leiding betreffende het ,;1erl::en met 
het boek "Yer v�m "oskou 11 0:9 deze :1erdenking. 

�";jj vcrzoel;:en j v.llie, ons met 
� de meeste spoed naan en adres van de boeken

functionaris(sen) op te govP_1, aan wie ,ie 
"Ver von Losl:ou" noeten sturen, opdat z:j in 

• 

de plaatsen, waar de herdenking gevierd r:ord t, 
met het boek kunnen v:erken. 

Geef ons dus direct na ontvangst 
van dit sch-ijven deze adressen op. 

Met kan. groeten, 
Uitgeverij Pegasus 

/ f w.g. G. Hoffs.

Aan ie heer rt. v.d. Nolgn, 
J.aapopse·.n0 33, 
Arnhen. 

9e.r1t1 riJ \iè�J Hef {e �
f;1n;· JA.tr.r

• p 



Verbinding: 5 
.No. 365/51 

VERTROUWELIJK. 
6./.r/. I 

P/. 1/ 
Onderwerp: Pegagus maakt reclame • 

• 

•• 

• 

. Jli..,//o/'L4L4-4 ;; j,é,4 h-;EL>f-0 
/!.. ,;y J;-'-'Ik heb de eer U het volgende te �erichten: 

Op Zaterdag 1 December 1951 vonden de abonnees van 
"De Waarheid 11 in hun courant een folder van Pegagus, waar
in reclame gemaakt wordt voor de door die ondernenu.ng 

• te kpop aangeboden boeken. De lezers in deze gemeente
worden verwezen naar P.in t 'Veld Dwarsbleekstraat. rlet
b et·reft hier:

X1 PIETER IN t'VE�D, geboren te Vlaardingen, 7 Januari 19lij, 
van beroep los.'...werkman, wonende Dwarsbleekstraat 2 'alhier. 

J.
(Deze persoon treedt se'iert enige jaren op als vertegenwoor
' ctiger van Pegagus in deze gemeente. 
L,, Een exemplaar van dit pamflet gelieve U hierbij aan 

te treffen.-

'
\ 



.. 

Een boek -

Een goed 

maken uit Uw angsten en zorgen, een h a l t  toe te roepen. 

weer ver
die winst 

Onze boeken zijn tegen gemakkelijke betalingsvoorwaarden te krijgen. Betaling vana/ 
f 0.25 per week, terwijl bij afbetaling geen prijsverhoging plaats vindt. 
Hierachter volgt een greep uit de meer dan 80 titels van ons fonds. Maak Uw keus IA. 
bestel de boeken bij onze vertegenwoordiger (adres op de laatste pagina). 

BOEKHANDEL PEGASUS, 

Leidsestraat 25, Amsterdam-C 



HET BOEK 

VAN HET 

JAAR 

Ver van Moskou door W. Äzieief

721 blz. Ingenaaid • • . . .  f 4.50 

In heel linnen gebonden " 7,.51> 

De schrijver, die zelf 15 jaar in Siberië doorbracht, verhaalt ons hier in een meeslepend relaas 
van het werk in de Taiga. Het is het epos van de arbeid onder de moeilijkste omstandigheden 
- het epos van de overwinning van de mens op het barre klimaat. Door de oorlog is het nood
zakelijk een olieleiding niet in drie jaar - zoals het oorspronkelijke plan aangaf - maar in één
jaar te voltooien. De oude bouwleiding is hiertoe niet instaat en wordt vervangen door een
andere, meer doêlbewuste en minder behoudzuchtige directie. De conflicten die hieruit voort
spruiten, zijn door de auteur tot een aantal dramatische hoogtepunten uitgewerkt, die U het
boek doen verslinden.
(Het boek is reeds vertaald in het Frans, Duits, Engels, Pools, Ts jechisch, Roemeens en Bul-
gaars en bereik.te in de Sowjet-Unie binnen een jaar na verschijnen een oplage van meer dan
twee millioen exemplaren).

Zonnige Oever door Vera Panowa

280 pag. In heel linnen gebonden f 2.75 

Een episode uit het leven op een Staatslandbouwl:iedrijf in de Sowjet-Unie. 
PrachUge typen van allerlei aard komen ieder met zijn eigen wel en wee 
vo�r ons te staan. Ook de mensen uit de oudere generatie die - mee
gesleept door het tempo van de opbouw - weer jong worden en het leven 
als een geluk voele11- En daar zijn tenslotte de. ki:ideren, die - door 
allen met koeste.l!en.de zorg omringd - in de Sowietwereld opgroeien. 
Ook aan. hen wijdt de schrijfster vele. fij.ng.evoelde, warme bladzij.den. 

De laatste 
Hooischelf door Elmar Grien

In heel finnen gebonden f 2.75 

Een verhaal van de stl'ijd der oude bez!tt.erSI' m de 
socialistische So\vjet.. Unie voor het behoud van hun 
macht. Een verhaal van. brute gewelddaden: aan de 
ene ka:û, van een gi:ote solidariteit en idealisme aaa 
de andere kant. Een boel, van bijzondere spanning. 

Alitei gaat naar 
de·berg�n 

door T. Syomoesjkin 
Roman in_ twee delen. SllllljMl S.81 pag. 
Beide delen samen . . • . . • . . f 4.50 
Da lotg:evallen van Alitet - de eskimo - en Charlie 
Roodneus - de .Amerikaan - In net onherbergzame 
Ka.mt..9atka. Voor ieder d:le houdt va:1. verhalen 
over vreemde ·landen en volkeren een roman om in 
één adem uit te  rezen. 

' 

�tOrm door Uja Ehrenbw-g

832 pag. Luxe uitvo�g in geheel linnen band. f 12.50 
Goedkope, onverkorte- editie (ingenaaid} ,, 2.50 

Een roman, maar tegelijkertijd een historisch document over de Tweede wereldoor

log. Het verraad van München, de roemrijke verdetligi..,g van Stali:i.grad, de verovering 

van Berlijn - worden ons in een adembenemende vaart geschilderd. In Nederland 

werden reeds meer dan 16.000 ex. verkocht! 

•

• 

•

• 

De ·trek naar de vrijheid foor Howard Fasf

261 pag. In heel linnen gebonden f 4.15 

Drieho:iderd indianen vluchten uit de Oklahoma-woestijn (het hun door de Ameri
kaanse regering aangewezen reservaat) terug naar hun vruchtbare geboortegrond. 
Een heel leger wordt door de Amerikaanse regering op de been gebracht om deze 
indianen te leren wat "Amerikaanse vrijheid" betekent! 
Dit en de uitelndel.ljke overwL-ining van de vrijheidswil der indianen is de inhoud 
van deze historische roman. Een treffende bijzonderheid Is, dat de boeken van de 
Amerikaanse schrijver Howard Fast in het "vrije" Ame�ika worden vernietigd!

Dauwdrup·p,els op Haïti door Jacques Roumain

230 blz. In heel linnen gebonden f 2.25 

Deze 1·01nan behandelt een aangrijpende liefdes.tragedie op dit romantische eiland. Een tragedie die zich af

speelt �egen een van dorst '"Verkommerde gro:ad en een door twfat gespleten dorpsgemeenschap. 

Spel met het vuur door Marie Pujmanová

380 blz. In heel linnen gebonden f 5.75 

Een familieroman, spelend in het prachtige Praag in de jaren 193Q:-1939. De schrijf

ster is een geboren vertelster en weet ons een boeiend beeld te geven va.., bet leven 

in het Tsjechoslowakije van voor de oorlog en tevens van de smerige rol, die de 

fascisten speelden bij het verraad van dit land. 

De Groekt.a J·as door Sonja Prins

266 ·blz. In heel linnen baud f 2.25 

Het gaat hier om het leven van een aantal vrouwen, die uit het kamp ,Ravensbrilck als
_ 
lijfeigenen v�rkoc�t 

Zijn aan de grote bezitters en die door slavendrijvers worden "bekeerd' in vele betekenissen ... TegehJi,ert1Jd 
werden echter deze lijfeigenen der Nazi's tot de vredesstrijders van nu. 

Boeken voor de Jeugd 

Blauwe M.�Sat�er Irokezen.) 
door Anna Jürgen 
256 blz. gebonden f 4.90 

Een indianenboek, prachtig gci1lustreerd, dat wij van 
ganser harte kunnen aa.,bevelen. In dit boelc geen 
valse romantiek van edele blanken en misdadige 
roodhuiden, maar een verhaal-dat ons over het wer
kelijke leven der indianen vertelt· en tegelijkertijd de 
sp�nlng en het avo:atuur bevat. die dit soort boelcen 
voor jong en oud zo aantrekkelijk malten (voor 
jongens en meisjes va.n 11-16 jr.). 

Bonte verhalen over 
kinderen en diere 
94 blz. gebonden f 1.75 

Een zeer aantrekkelijk boekje voor fon.gens e11 
meisjes van 15-10 jaar met een tiental korte ver
halen en een groter verhaal over de lotgevallen van 
een wilde gans. Het boekje is geïllustreerd en ge
drukt op houtvrij papier. Voor f 1.75 werkelijk eea 
spotkoopje! 

\ 



:-tuin van lekje 
door H. v. Kruiningen 

OQTD 
91 blz. f 1.25 

Er.=k=� Hoorn overwint 
door H:·v. Kruiningen 96 blz. f 1.25 

Deze beide deeltjes, welke ook afzonderlijk gelezen Jtunnen worden; behoren nog steeds 

tot de beste Nederlandse kinderboeke:a. De schrijver-schilder is er in geslaagd, een 

voor kinderen van 5-9 jaar zeer aantrekkelijk verhaal te schrijven, dat mede door 

de vele mooie illustraties bij onze jeugd een grote populariteit geniet. Va:a deze boek

jes bezitten wij nog slechts een zeer kleine voorraad. 

Voor de oudere jeugd: (vanaf 14 jaar). Maar ook voor volwassenen! 

v..,� I l�croben, Mammoeths en Mensen 
door A. Novikoff Geheel linnen f 4.25 

Een ,prachttg boek, rijk gei1lu3treerd in dl'ie kleuren, over de ontwikkeling va:a het leven op aarde. Een boek 
waaruit jong en oud veel kunnen leren. 

REBUS 

<Jff nst

Onder de goede oplossers wordt voor ruim f 100.- aan waardebonnen verloot! 

le Prijs: Boekenbon ter waarde van f 50.-
2e ,, . ,, ,, f 25.-
3e ,, ,, ,, f 10.-

Verder 10 troostprijzen bestaande uit 10 boekenbonnen, ieder ter waarde van f 2.25. 

Oplossingen moeten vóór 31 December 1951 aan ons worden ingezonden. U kunt ze ook af
leveren aan onze vertegenwoordiger. 

Onze vertegenwoordiger woont vlalt bij U. Op 

Uw verzoek geeft hij U a.11-0 inlichtingen over o:a

Zt? boeken en over ons betalingssysteem. Zijn 

-� is: 

f �- 'lfl it w� 
Bleek d warsstr:1�r 

).,],1<J.r_gf.1� 

, 

• 

.. 



. 
1 ' . 

' .. pJ2ECIALE INSTRIIw..lli,$.. A.:'.N -A8D· · ......... ·.. CO.�_!l/L:!..' 1 d .4 M,
( slelchts -bi,ridefinit_ieve opberging invullen.�.--·-· j - --·- -- i' 

, 1 r� j A il G E D A A N • / 2.AJ I --- ··---· - -
l 

l l ········-·- ... ___ 1_;t 

1 
t �· 1 
1 
l 

•IÁ l 
l 
1 
1 

l 
l 

1 
j . ·-·· ---- -- . .. • - ·---
!' 
\
i i ·-·--··-·-·-----t-----
1 --------·--··· _ .. ____ ... --·· 
1 . __ .., ·-· ·- ·- --· . . . - ·-···-·· 
i 

1 

.. - - -

1 -- ·-··--···-·-- ··-· -· ···---··--· 

fd./Sect.; �{li:' Da.t.l.b'.l.�l.Par. i 
i........... ·-·�·· .. ·-J·---� ... ··"""'1-· ..... _, .. ,_ ·· ... ·-· ., .,·· ... -·-··-··--- -·-·--··-····-. ., 

';Y 

- '"""... --· ..... - ..... - ··- ..... -, . - .. .... ··-·--.. -· -- -- - --· ___ ""I"____ ----·""':" .... 



. _ ... 

• 

• 

V:tr .... 1::..n� werden van otn. relatie een ntm.to.l 
dou,niKmtcn ontvur&gcn sot bctre J ... in

<,# 
tot de C.P.N •• a.f

tomotig ve.n con districtebarca� • 

B- l4 Jà.tl.uari 1952
-0? ,t;ÄRÏI 
A(01 '/(!} 

Dt>.::3/�lsl 
PAR: if> 

�.g. 11 IJl 

1 

:.�cc, /if t?// j 

r. J JA!� 1952
.,.,,. 



1 

)\ 

. 
.,

� 

.. , 



KdW/� 

., 
. , . 

Uitgeverij PEGàSUS 
-Leideestraat,25
AMSTERDN!:

11 October 

35 ex:·p. en c., inplaats van 36
� 15 �x. �wartaal, .� ,. . i!

., 
12 

'. ' 

, Ktiln. groetend, 
COMM.PARrIJ N'EDERLAHD 
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1'7 Octoba'r-. 
. \ 

,1 

' . 
Kameraad, 

· , · In verbruid met ean ve"rgadering van alle · � 
Pegasua-funètionJriasen uit-ons distrtë�, op ''Vrijdag. 
20. O.ctotie:r .a.s., deo uvond.s 8 u:v..r ·ten hilize �i:lL'.l ksm.
� Hoveling - Kipf,;stra!lt '7 te KOOK �d_,_;�,. nod:Lgen
wi·j je hierbij �t. deze. ver�.'.l.de?-ng �ine w9nQn. 

' 
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Uitgeverij Pegasus 
Leideeetraat 25 
A ll s -T E R D � !:l· 

'" 

W .K., , � , 1. • • ; 

Wij ve:tzoekén jullie er goede twte,: van t� willen nemen" 
, dat voortaan·· de volgende .aantallen p. en o •. versonden moeten 

l.l> rden 1 

'·· ,. 

'\ .
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Aan alle 
nht. 
ief!stri cts bes tu1"e11.

Waarde Kameraden, 

Wij zenden jullie hierbij .(��O"o�beeld.. 
�-van de kalender 1951. -;;::;, 

D� voorbeel� word.,R �l#'e niet in 
rekening ge bracht . 

De prijs ven de kalender bedraagt Ll. 50
de provisie 20%, dus f.0.30. 

. Evenals bij alle e,nd ere ui tg'evers, die 
een ke,l�nd er met een dagblok uitgeven, word ki deze in 
2 delen geleverd, dus het schild+ het blok. Dit in -
verband met de verzending. 

De winkeliers, die dergelijke kalenders 
verkopen, bevestigen zelf het blok op het schild door 
het er op te plakken. Dit geldt dus ook voor onze ka
lenders. 

Jullie zult dus de bloks � de g_ ntl.�
-� zelf moeten laten oppJ.1:d±en. La,at ze hiervoor 
behoorlijke gluton gebruiken, zode,t dit zorgvuldig 
kan gebeuren., 

,. aantal voorbeelden dat wij jullio
zenden, zal waa,rschiJn · _

r �ldoend-e �:i:-jn, -z-0·0:,t 
ne.ar onze rn�nj,)'.l§ be--' est.e is, äli�:h-e-a.fdelin6o:� 
een y-eo:P<lnrélcl-kalen"1er te z�J1y t1n, di.e de 1.Jesta vei·
l�mo ge J). j khed �hJJ bb�n. 

0k VJij delen jullie tevens mede 
I 

de.t vI: j r tevens e.an -éà:l:::i::e Pe -as s-functione,rissen in jullie 
1.dta.:l;:ei e� e��orbeeld-kale!lder 1e-.-Pen gezond�n. De.ze

kameraden beste lleri� �ecDts1reeks lnj �- f' ._ 9. _,,.,..,, 
Verder vestigen wij jullie a[tbdacht op

het volgende: 
De.a:r wij in het verleden slechte erva

ringen hebben opgede,an met de afrekening der lrn,len
ders via het district, verzoeken wij jullie een ke..me
re,e,d verantwoordeliJk te stellen en wel: 

I (V � ,1.. ·- 1 ,�- <1 
-:1:-e-;- Voor de v-e·rspreitt±n-g d-er ·v0or1l�e.ld.-

·�./ , r--, � ,.. {..c.. lrelend:e-rs-
/, '1· �/,4. · ?tPUM , 2e. Jioor het opnemen en doorzencl e,l't-ö.êr · 

r r?- "'1.o�'-'j (;,""'�/� ku..._ bestellingen . 
. ,l. � 3e. de,t bij afrekening ae,n Pegasu& vermeld 

� c,4/tfe..�_, "'j-._,,; .. ..,.,.__ wordt, welk gedeelte daarvan afkomstig 
is van kalenders 

4e. dat zo mogoli jk e.dressen aan ons wor
den opgegeven van vere,ntwoordelijke 
ke.meraden, e.eü wie de ke,lenders moeten 
worden gezonden. Dit vermijdt kosten 
en versnelt de aflevering. 
Indien het bovenste.ande wordt ne,geko

men, moet het dus mogeliJk zijn bij contr6le door 
Pegasus op de verkoop en afrek!�1:y:ig, onmiddel lijL te 
zien, hoeveel kalenders l�di��t in rekening \'J•:r· 
den gebre,cht - welke e,fdelingen en hoeve&l z:.i.j [_c:h·. i' 

hebben - alsmede wat er verkocht en afgerekend �Grd 
door de afdeling• aan jûl.�. De kalende1�s wo::·t e"1 
geleverd tussen 15 en 30 November. Om zo weinig mo
gelijk risico te lopen, kunnen wij na 15 December· 5u -
geen kalenders meer retour nemen. 

Kamerfden, bestelt zo spoedig mogclyk, 
Met k�r· groeten UITGEVERIJ PEC-ASUS 
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PARTIJBESTUUR, 
Communistische_Partij Nederland. 
Roemer Visscher�tr.4. Tel: 83502. 

' 

Aan_de_districtsbesturen. 
Amsterdam,24 November 1950. 

Waarde Kameraden, 
In de districten is nog voorraad van sommige,reeds 

wat oudere brochLlres. 
Nu verzoeken we jullie om deze br·ochures tegen ver

laagde p�ijzen op te ruimen (of zelfs in bepaalde gevallen 
te verspreiden). 

In sommige districten is reeds een goed initiatief 
genomen door van plm. 10 brochures een pakketje te maken met 
bijvoorbeeld een totale ve-rkoop waarde van f.1. =. · · . 

Zo'n pakketje �ordt nu verkocht voor 25 cent. Sommi-
ge partijgenoten kochten een pakketje om de betreffende �rochu
res verder te verkopen·of te versoreiden. 

Teneinde het-,rn.rmen van te� grote voorraden brochures· 
te voorkomen,dient de bovengenoemde maatregel zo spoedig mo-
gelijk genomen te worden. 

De voJ_gende brochures komen voor een en ander in aan-
merking (andere brochures giet hiervoor gebTuiken!): 

Muiterij in de tropen 
Over de dictatuur van de volksdemocratie 
Proces in Budapest 
De Waarheid marcheert 

'De kracht van de Sow'jet-Unie 
Resolutie Informatie-Bureau Nov.1949 
De Partij van de actie 
Versterkt de C.P.N� 
Congresrede Paul de Groot 
6 Redevoeringen 
Dat is Ame.::ika 
Voor of tegen de atoombom 
Koréa strijdt. 
We verzo·eken jullie ons bericht te zenden,over het re-

sultaat van deze maatregelen. 

Met kameraadschappelijke groeten, 
Comrn11nistische Partij Nederland. 

De Propaganda-afdefing. 
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Amsterdam, 13 Januari 1951. 

Aan de Boekenfunctionarissen 
Aan de Districten 
Aan de Afdelingen 

Betreft: I;:ALEI-IDER 19 51 

V/e,arde Keme.re.d en, 

, Wij verzoeken jullie dringend ten 
spoedigste al het geld ve..n verkochte ke,lenders 
a,e,n ons over te me,ken. 

Op postwissel- of girostrookje ver
melden: Afdracht kalender. 

Verder verzoeken wij jullie aanà.acht 
voor de volgende belangrijke mededeling: 

Vanaf Me,s,ndag 15 Januari 1951 kunnen 
de kalenders verkocht worden voor f. 1.- per stuk. 

De bloes l,:--1.nnen eventueel los ver
kocht worden� f.0.75 per.stuk .. 

Wij verzoeken jullie alles te doen 
om de nog onverkochte kalenders met spoed te verkopen 
en aan ons af te rekenen. 

den: 
Op postwissel- of girostrookje vermel-

Afdracht ke,lenders è, f .1. -
Afdracht bloos il ;i O. 75

Kameraden, we rekenen op jullie volle 
medewerking en verblijven 

met ke,m.groeten, 
Uitgeverij Pegasus 
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Amsterde,m, 13 Januari 1951. 

Aan de Boekenfunctionarissen 
Aan de Districten 
Aan de Afdelingen 

Betreft: KALENDER 1951 

Wae"rde Kameraden, 

Wij verzoeken jullie dringend ten 
spoedigste al het geld ve..n verkochte ke"lenders 
ae,n ons over te maken. 

Op postwissel- of girost.rookje ver
melden: Afdracht kalender. 

Verder verzoeken wij jullie aandacht 
voor de volgende belangrijke mededeling: 

Ve,naf Me.an.dag 15 Janue,ri 1951 kunnen 
de kalenders verkocht worden voor f.1.- per stuk. 

De. bloes l�-�nnen eventu·eel los ver
�ooht worden à f.0.75 pax.stuk. 

Wij verzoeken jullie alles te 
om de nog onverkochte kalenders met spoed te 
en ae,n ons e,f te rekenen, 

den: 
Op postwissel- of girostrookje 

Afdracht kalenders à f.1.-
Afdre,cht bloes 11 n O. 75 

doen 
verkopen 

vermel-

Kameraden, we :rekenen op jullie volle 
medewerldng en verblijven 

met kam.groeten, 
Uitgeverij Pegasus 
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UITGEVERIJ 

PEGASUS 
BOEKHANDEL 

TELEFOON 35957 • 30822 
GIRO No. 173127 
8ANK: AMSTERDAMSCHE SANK 
Bijkantoor Leldsestt3et 

/- J; 
AMSTERDAM-�1951 

District CPN. Ze,2.J.1Gtreek 

We.arde Remexedon, .J 0 
\?ij zondon jullie heden � 

e anompl�en van de brochure: 

"HET POOLSE ZF.SJARERPLA!P' 

Dezo brochure coeft eon boold 
ven het niauoe Polon on is voorzion van velo 

• uidol1jko atattstiokon.
De brochure is �eer le.ag in 

ttija, n.l. f.O.'lO t ,78.e.rop de diatrioton 20p 
korting ontvru1gen., 

De eantel.lcn zijn gering on oij 
vorrnaohta..� do.n ook dat dozo broohuro syoedig 
ool 01:Jn uitverkooht. 

Mot orikole edvcrtentico in do 
ne�eid oc.l do verkoop ondersteund worden. 

\,ij veraooLren jullie het geeondoll 

• 
aantal ove!' do c.tdelingen te verdolen en doze 
brool1Uroo am,x:t Eien ono af te rehenen. 

Vennoldt duo bij 1edorc betaling 
hoeveel er bij :Lo voor dozo brochure. 

� rot kam.,§!ooton 
, Ti �yori j t &t �o 

'-14-fv�· 





1 • 

·-00.MMUUISTISCBE PARTIJ NEDERLAND
District Zaap.etreek. · ' 
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Aliii D:&'l POL. SE CR • 
=-====-===== 

� . Waarde Xe.meraad, 

Maart 1951 

. .

In overleg met "PEGAscrsn , zijn wij besloten om meer 
aandacht aan. de boekverkoop van onze Uitgeverij t� besteden, 'daar dit 
o�i. zeer noodzakelijk is i.v.m. de huidige politieke ontwikkeling
in ûè strijd -�oor üe Vrede tegen de �est-J;)uitse Herbewapenine. 

' ' 

.., 

Het ia van het groot6ta belang, -het· contact met de 
bockenf'unctionariasen te versterken en periodiek op Woensdag om de 
14 dagan, iïo begi·a.i:ie:i.1 Oj \10enedag a" s., · 14 Ma.art, bijeen te ko.in§n, 
tari. h:uize ven kam, J:o..Q.P_..Jovelinz.t Kieftstraa.t 7 te :'oog a.an de Zaan. 

� � 

, .. Op deze cont!lotavond zullen boekbaaprekingan, gehov.den 
worde::.1� .Er zal' tevens g1:11egenheid � zijn om af te -rekenen en van gedachten 
te 1fias&len. over d� e1"varingen - de betere organiaat-ie en do uitbreiding · 

, <l�tr boekverkoop mr de afde1ingen/ 

Deze avonden zullen er toe bijdragen om. aa.u de grot� 
:v.:r&ag ondèr de me.soa te vÓ,ldoet.. :v:� ;OnZ$ ' zo belang.rijke lactruur. 

' \îij rake ..... en er dan ook op, dat 'jé da belangrijkheid 
.:>esp:rekingen in z-12.l t .zien 011 je dit mot· die verantr,oordelijke 
zu.tt beaprek:en en niet te yergeten, dat je controleert, dat hij 
is. .i ... . 

. Voorzover· er 110g geen kameraad ii1 jë àfdeling aanwezig ·. 
ie voor dit werk, tracht hier·voor dan nog de tn.eest geschikte '.Persoon 
aan te tr�kken, in overleg mët je mede bestuura.ers. 

·, 
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District CPN. ZAANSTREEK 
Nicolaasstraat 1 b 
Z A A N D A M 

Za,andam, 3 Augustus• 51. 

Aan de Propaga,ndaleiders 
Boekenfunctionarissen 

Waarde Kameraden, 

Ond ersta,and geven we jullie de stand 1Lan 
de teken der intekeningen op de Pegasus-Roman-Reeks. 
De,arachter hebben wij nog aangegeven in % het bereikte 
resultae,t tot en met 1 Augustus van de geldtae,k, 

Voor degenen, die dus 100% of meer hebben 
bereikt, betekent dit, dat zij voor deze eerste aoht 
maanden hun tae,k hebben bereikt of overschreden. Degenen 
die beneden de lüof., bleven, zijn op achter en zullen d�t 
zo snel mogelijk dienen in te halen. 

Wij stellen jullie daarom voor, gezien de 
prima resultaten van enkele kameraden op de int�keningen, 

maand al ·e kra,cht te le en o de inteken±n en, 

Afdelingen Taa,k 
Intëkening 
t/m 1 Sept. 

Bereikt 

1 Aug. 

In 9t bereikt 
t/m 1 Aug. 
v • d • geldt aak 

���:!:�:------:�----------i�-;-�ii�-------------�i��------------
• Zaandam 2 5 7 ;: 140% 53% 

Koog a. d � Zae,n 10 13 = 130% 107% 
Zs,andam 9 1 1 = 100% 127%. 
Zae,ndam 6 15 13 = 86% 52% 
Wormerveer-N 12 10 = 83% 154% 
Zaandam 4 5 4 = 80% 96% 

1; 3 2 1 .,. 5Q% 100% 
Ze,andijk 5 2 = 4(?% 94% Zaande,m 8 3 1 = 33% 57%. 
Assendelft 10 2 = 20% 124% 
Oostzaan Z 10 1 = 10% 125%. 
Ze,andam 5 10 46% 
Zaandam 7 5 16% 
Oostze,s.n N. 5 42% 
Wormer 5 71% 
Krommenie 25 71% 
Uitgeest 10 78% 
West Knollendam 1 120% 

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

Totaal 155 89 = 60<{o 

lrn.m • .groetend, 
District Zaanstreek 



I.D. Krommenie. DIENSTGEHEIM. 

Onderwerp: Abonnement van
D.J.Siekerman op het
blad:" Neue Zeit".

Krommenie 2J Januari 1952. 

Betrouwbaarheid bron: Waargenomen door steller dezes. � e?�2/. 
Juistheid gegeven: Juist. l 17,r.,t-t- N./t/t.f 
·------------------------==tJ':::;�::;:.;::�:::;--7 _ /. /r/Jt/ 

•• 

RAPPOR T .  

v�IPersonalia: s I E  K ERM A N  

?'.fl/ 

11r.'l1Y·�' 

Nederlander, man, 

2 4 .IA � 1Q�
n

. 

-: . atJJII 

geboren te Wormerveer, 4 October 1892, J 
van beroep fabrieksarbeider, 
Adres: Krommenie, Wilhelminastraat 18. 

( reeds eerder aan u opgegeven). 

Door m1J 1s vastgesteld dat D.J.Siekerman, over de 
,1 post, ontvangt het blad: 11NEUE ZEIT", Wo chens chrift - Ver lag - -

..,.-·1Der Zeitung "TRUD" Moskau. Redaktion: Moskau Arbat, Kalaschni
pereulok 12. Schriftleiter W. Beresin. Printed in the Unio� 
of Soviet Socialist Republics. 

Uit de inhoudsopgave van no 52, Jahrgang 1951: 
S. Goschen: Fahrt durch Holland ( Reisennotizen).

Het titelblad was naar binnen gevouwen, terwijl het geheel 
was gedaan in een omslag waarop steng gedrukt: 
"Politiek en Cultuur". Uitgave Pegasus, Leidsestraat 25, Amster
dam. Hierna volgde naam en adres van bovengenoemde persoon. 
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Verbinding: v'° 11 Q. 
No. 184 
Onderwerp: Besloten verg. "Pegasus"- ·/. ,4 -/-

functionarissen uit. het Ji,�IJ"Tlbr ;,./{/,/�/ 
distr.Rotterdam.der CPN. tl(':/� �A!l.3 

D t t 1 9 2 
,./,/. 4,/ , - - - -'

a um ontvangst berich : 12-2- 5 
P'liM . .:v 18 f-al l952 · , 

Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar ..::.__ 
Waardering bericht: Betrouwbaar AO / J/ c,,, >!d' 

- ----- l

JJ.,..,.� .:-�·�
Tevens bericht verzonden aan:---
Medewerkende instanties: Gene. 
Ondernomen actie: Gene. '( [" r 1952 
------------------------------------------------------------------------

Kort verslag van de besloten vergadering van 
"Pegasus-functionarissen'' uit het district Rotterdam 
der Communistische Partij Nederland, gehouden op Dins
dag 5-2-1952, te 20 uur, in zaal no.3 van het Beursge
bouw, Coolsingel 48 te Rotterdam, ten doel hebbend de 
taak voor Rotterdam in 1952 te bespreken. 

Aanwezig ongeveer 40 personen, onder wie 7 vrou
wen. Zaalcapaciteit circa 75 zitpraatsen. 

De vergadering was mondeling aangekondigd. 
Achter de bestuurstafel waren o.a. gezeten: 

van Heffen, Gerard, geboren 29-7-1919 te 's-Gravenhage; 
wonende te .Amsterdam; 
van Oosterum, Gerardus, geboren 2-4-1913 te Rotterdam 
(bekend) ; en: 
Weerts, Arnoldus Christoffel Johannes, geboren 26-7-1906 
te Rotterdam (bekend� 

Een tot nu toe onbekend gebleven man, als voor
zitter fungerend, opent de vergadering en geeft na de 
aanwezigen welkom te hebben geheten, het woord aan 
van Heffen, G •. 

Deze prijst het district Rotterdam in verband met 
de in 1951 behaalde resultaten en zegt, dat het plan om 
in 1951 voor f. 30.000.- Pega?us-literatuur te verkopen 
met f. 3000.- is overschreden; het totaalbedrag is daar
mee gebracht op f. 33poo.-. 

Ook in de andere districten is hard gewerkt, b.v. 
Amsterdam zit vlak achter de Maasstad, die nummer 1 is. 

Vervolgens geeft spr. een overzicht van de nieuw 
verschenen romanserie (Zie aangehechte folder. Opm.I.D.) 
en deelt mede dat in 1952 ook nog werken van Lenin en de 
Stalinband zullen verschijnen. 

Begin 1951 was de verwachting, aldus spr., dat 
door de verhoging van de uitgaven voor noodzakelijk 
levensonderhoud en de toenemende werkloosheid de omzet 
van boeken zou dalen. Het tegendeel is echter waar·. 

Door de verarmingspolitiek van de regering worden 
de mensen naar het communisme toegedreven en daardoor 
werd de vraag naar progressieve literatuur groter. 

Om aan deze vraag voldoende tegemoet te komen zal
getracht worden om in 1952 ongeveer om de 14 dagen een 
boek te laten verschijnen. 

- 2
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Weerts, A.C.J., het woord verkrijgend, zegt, dat in 
November 1951 de taak van f. 30.000.- nog lang niet vol
bracht was. Op een toen gehouden vergadering werd besloten 
om krachtig aan te pakken, met als gevolg dat de taak van 
het district Rotterdam in de eerste week van December ver
vuld was en bij het afsluiten van het jaar was de taak met 
f. 3000.- overschreden.

Het district Amsterdam heeft voorgesteld om zijn 
11 Pegasus 11 taak voor 1952 te stellen op f. 32000.-. 

Spr·. stelt voor om voor het district Rotterdam de 
taak op f. 36000.- te stellen en 1000 romanseries te ver
kopen, tegen Amsterdam, dat 800 romanseries voorstelt. 

Van Juli 1951 tot eind December 1951 zijn in ons dis
trict 400 romanseries verkocht, dus de taak van 1000 series 
voor 1952 kan zeker volbracht worden. 

Sprekende over de wereld situatie zegt spr., dat 
vele volkeren, onder andere die van Tunis, Egypte en India 
strijden om onder hun koloniale onderdrukkers uit te komen. 
Over de gehele wereld gaan de mensen zich verzetten tegen 
het kapitalisme en gaan zij inzien, dat de strijd van de 
communisten een eerlijke strijd is voor een goed doel • 

Ook in Nederland ondervindt de C.P.N. weer meer 
sympathie, dat is wel gebleken met de enveloppen- en bus
jesactie voor de a.s. verkiezingen. 

Spr. besluit met de oproep om allen het werk van de 
partij krachtig te steunen, waarna wordt gepauzeerd. 

• Tijdens de discussie welke na de pauze wordt gehouden
worden diverse vragen gesteld, o.a.: 
1. Of er in 1952 ook kinderboeken uitgegeven zullen
worden.
2. Waarom de drie delen van "De weg naar de vrijheid"
niet in een zelfde soort band zijn gebonden.
3. Of de prijs van het blad Sowjet Union niet verlaagd
kan worden.
4. Het voorstel om de taak voor 1952 te verhogen van
f. 36000.- tot f. 38000.- en
5. nm de door Weerts, A.C.J. genoemde taak, die niets
zegt, eerst onder te verdelen in afdelingstaken, opdat men
dan zijn mening hierover weer kan geven . 

van Oosterum, G., de vragen beantwoordend, zegt, dat 
eerst de volwassenen gewonnen moeten worden voor het com
munisme. Bovendien zijn er weinig schrijvers van goede pro
gressieve kinderboeken en het papier is zeer duur, dus deze 
boeken zouden door hun hoge kost�rijs toch geen aftrek vin
den. 

Wat betreft de verschillende banden van het driedelig 
boek "De weg naar de vrijheid" zegt spr., dat binnenkort 
de gelegenheid zal worden gegeven om voor een koopje deze 
drie boeken in één band te laten inbinden. 

De prijs van "Sowjet Union" is door de uitgeven in 
Moskou vastgesteld e:n kan niet verlaagd worden, want dan 
moet 11 Pegasus" er geld bijleggen. De prijs is, aldus spr., 
ook niet te hoog voor zo'n prachtig blad. 

Als alle functionarissen meewerken zal de taak van 
f. 36000.- toch wel overschreden worden, maar er moet van
te voren niet te hoog gegrepen worden.

· Om de taak in afdelingstaken te verdelen is een heel
werk en spr. zegt hiervoor nog geen tijd te hebben gehad. 

Vervolgens roept spr. de aanwezigen op om het Pegasus 
werk te koppelen aan het partij- en vredeswerk. Bij het 

- 3 -
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verkopen van boeken moet men trachten brochures te ver
kopen en de mogelijkheden onierzoeken tot het houden van 
huiskai11ervergaderingen. "Waarheid"- en "Uilenspiegel "lezers 
moeten ook regelmatig bezocht worden. 

Als beloning zullen de werkers binnen afzienbare tijd 
delen in de zegeningen, welke thans de Sowjetmens reeds 
heeft. Ook hier zal dan een staat van Vrede en gerechtig
heid ontstaan. 

De voorzitter dankt hierna de sprekers voor hun be
toog en sluit te 22.50 uur de vergadering (Einde). 

---------;--------------------------------------:----------

/ 



qoelke boeken 

kie�t 

CU? 



leder jaar verschijnen in ons land meer dan 1 500 
romans. Hieruit een keus te maken lijkt erg 
moeilijk. Indien men echter de romans wat nader 
bekijkt, komt men al snel tot de conclusie dat 
er heel wat kaf onder het koren is. Voor iemand 
die zich enkele boeken wil aanschaffen, boeken 
die hij ook nog weer een tweede en derde 
keer wil lezen, is er een groot aarrtal romans 
waar hij geen geld voor over zal hebben. Boeken 
over de avonturen van de een of andere mis· 
dadiger - boeken die zó ver buiten de werke
lijkheid staan, dat ze ons niets te vertellen heb
ben en hoogstens geschikt zijn voor iemand 
die met zijn tijd geen raad weet - boeken die 
alleen maar verkocht kunnen worden als ze 
voorzien zijn van een omslag met een min of 
meer blote juffrouw. Kortom al die boeken die 
getuigen van pessimisme en decadentie, die de 
wereld schilderen als een woestijn van misdaad 
en vuiligheid en die de mensen schilderen als 
van vertwijfeling elkaar verscheurende wezens. 
Daarnaast staat echter een aantal boeken van 
schrijvers, die de waarachtige mens beschrijven. 
De mens als strijder voor welvaart en geluk, 
voor vrede èn recht. Zulke waren o.a. Balzac, 
Zola, Dickens, Tolstoi, Multatuli en Gorki. 
Hun boeken hebben hun waarde behouden, 
worden nog steeds gelezen en herlezen, omdat 
zij ons ook nu nog de weg wijzen, die de 
mens moet gaan. 
Wij prijzen ons gelukkig dat wij ook dit jaar 
in onze Pegasus Reeks weer uitsluitend boeken 
kunnen opnemen die deze toets der kritiek kun
nen doorstaan. Alle schrijvers stuk voor stuk 
zijn mensen, die vertrouwen hebben in de toe
komst. - Geen zedepredikers .. maar schrijvers 
wier boeken ons avonden van een hoogstaand 
genot verschaffen en die ons daarnaast de weg 
wijzen naar een toekomst van vrede en welvaart. 

• 

• 

HET PREMIE BOEK 

LUIS CARLOS PRESTES 

,,Ridder der Hope" f 6.90 
De adembenemende feiten over het leven van de Braziliaanse vredes
strijder Presles. De man welke door alles wat reactionair is, vervolgd 
wordt. 

DE WEG NAAR HET LEVEN 
deel III f 2.75 

Het laatste deel van deze beroemde roman over de opvoeding van de 
door interventieoorlogen verwaarloosde jeugd. Een spannend boek dat 
aan ouders en anderen die met' de jeugd te maken hebben veel te 
zeggen heeft. Met veel humor geschreven, geeft het een prachtig beeld 
hoe de eerste socialistische staat de moeilijkheden die haar door het 
tsarisme waren nagelaten, overwon. 
Deel I à f 2.25 en deel Il à f 2.75 zijn nog verkrijgbaar. 

JIMMY 
roman in twee delen, per deel f 2.75 

Een gewone Amerikaan op zoek naar geluk. Dit zeer actuele verhaal 
over het leven van een Amerikaan geeft tevens een sterk beeld van de 
krachten die thans het wereldbeeld beheersen n.l. de groeiende vredes
krachten en de steeds afnemende invloed van de oorlogsstokers. 

FJ ��di6 LENTE IN SAKEN f 2.75 
Een vrolijk verhaal' over het leven in een afgelegen bergdistrict van de 
Sowjet-Unie. Een jonge landbouwer beleeft heel wat avonturen voor hij 
zijn plan voor het vruchtbaar maken van 't land heeft verwezenlijkt; dat hij 
daarnaast ook de vrouw van zijn hart verovert, zal niemand hem misgunnen. 

DE VIER WINDEN f 2.75/ �.1.!e:n. 
Dit is de eerste roman van een Nederlandse arbeider. Een roman die ons 
een treffend beeld geeft van het leven der arbeiders in een Brabants textiel
stad je. Een echt Nederlands boek, dat als middelpunt heeft de strijd, welke 
door de arbeiders op het Duw-object "De vier Winden" wordt gevoerd. 

DE EERSTE SCHOK f 2.75 
Een groep bewoners van een huis in een kleine Franse havenstad, arbeiders 
en middenstanders met hun lief en leed, maar één in de strijd voor de on
afhankelijkheid van het land tegen de Amerikaanse bezetters. Dit gegeven 
heeft de Franse schrijver geinspireerd tot een boeiende en actuele roman. 

Al deze boeken zijn stevig gebonden in een mooie linnen band. Een waardige 
omlijsting voor boeken welke U nog vele malen ter hand zult nemen. 

•



VERRIJKT UW GEEST; 

VERRIJKT UW BOEKENKAST 

BOEKHANDEL PEGASUS, LEIDSESTRAAT 25 • AMSTERDAM 

Telefoon 30822 • Postgiro 173127 • Gem. Giro 1527 

• 

• 

U W K A N S O M f 3.- G O E .D K O P E R U I T T E 

INTEKENFORMULIER 

Ondergetekende verzoekt hem te leveren de 
volgende delen der Pegasus Roman Reeks 1952: 

het leven" deel III f 2.75 "De weg naar 

"
Jimmy" deel 1 

"Jimmy" deel II 
.,Lente in Saken" 
.,De Vier Winden" 
,.De eerste schok" 

Tevens wenst hij te ontvangen: 
,.De weg naar het leven" deel I 
"De weg naar het leven" deel II 

f 2.75 
f 2.75 
f 2.75 
f 2.75 
f 2.75 

f 2)5* 
f 2.75* 

Als intekenaar wenst hij levens gebruik te maken 
van uw bijzondere aanbieding en verzoekt levering 
van hel hieronder aangekruiste boekwerk. Slechts 
één boek aankruisen 1 

D Amado, .,Prestes" van f 6.90 voor f 3.90 
D Theun de Vries, ,.Nieuwe Rivieren" van f 6.90 voor f 3.90
D Amado, ,.Woeste Wereld" van f 5.75 voor f 2.7. 
D Johnson, .. De Mensheid wordt volwassen·· van f 5.75 voor f 2.75 
D Pujmanova, .,Spel met het vuur" van f 5.75 voor f 2.75 

• Doorhalen indien niet verlangd. 

1 Dit formulier inzenden aan Pegasus - Leidsestraat 25 - Amsterdam 

f Deze strook blijft eij de Boekenfunctionaris 

Naam ...... ... ................... .......
..... , ...................................... ............................

.
............................. .. . 

Adres .. 

D Weg naar het leven III
D Jimmy I

D Jimmy II 
0 Lente in Saken 

Woonplaats .................................................... .. 

D De vier winden 
D De eerste schok 
D De weg naar het leven 1 
D De weg naar het leven II 

D Presles 

D Nieuwe Rivieren 
D Woeste wereld 

D De Mensheid 
D Spel met het vuur 

D zwart maken wat Is besteld I Na levering betreffende titel doorhalen 1 

•



Boekhe.ndél Pe�e.sus 
teidsestraat �5 
Amsterde,m-C" 

1. Lenin: ;,t::i;,i ti sohe Beme.cktu1gen zu.1· Hct-:i ;:,n;-� �-8�- l:.'.'Sf.:B ;:
'.}:) ·J:.�,o fo 0.10

Dit a,�ti' 1reJ "'e-.,'d Q'oo1" T,-,,·tin. r.,.,,� ,i,.., ... p-•_sr. �,� - - ,,;� -- \l'<i -'- .• .!.Jv.L ... - ,.; , .. r._\--i,,..-',..J..""' -�-- __ ;. 

1913. Uit de inhoud:
;;Liberale und Demob.·c:!,ten mr:: S}_::s.-?t':}:1:,'-' :.�a:;e·� 
i�:Nationale Kul tur H 
1�Ne. t:L onal e Kul tm"au t onomi e j; 

2a.. Le.nin� i1 l;b'.'iefe e,us der Ferne i; 
2b. Lenin: 1iLettres de loinn 

îijf brieven V8l1 Lenin, gesehreven Ül 1·917 
:.tn ZWi tserle..nd voor de 11Prawda;,. 

3. Stalin: "Politisoher Bericht des Zentralkomitees
at;J. rlen XVI Parteitag der KPdSU(b)l56 b�z. f.0.15 
Eede van Stalin va.n 27 Juni 1830 

4. I.P.D&rdin: 11Stalin and S0vietmetallurgy 11 55 bl�, L 0.10
Di.t boekje behandelt de 011twiklc0ling �,an 
de mete.alnijverheid in de S. U. ea de ]:ol 
die Stalin daarbij speelde, 

S. r. Vavilov: r·The progress o.f Soviet Sc;tence n

Ontwikkeling van de wetensohe,p 7 2 blz,. f, O. l5 
;i.n Rusla.nè ve,n de 12e ee.uw af. In het 
bij.zonder wordt de voo:ruitgang behan-
deld gedureride de laatste 55 ja.ar, 

6. 11Falsifiers o:f History n (histo,rical survey)
Weergave vaa de feiten, zoals J.10 blz. f" 0� 10 
die zich afgespeeld hebben vóór de 
2e Wereldoorlog begon� Het is tet e21t·wooj"d 
ve.n de s. u. op de Amerikaanse p;.blice,ties 
on-der de titel ;;Nazi-.Soviet Rele,ti.ons 
1939/1941. 

7. r!I. Kondrashova end I. 'I'yurin: ;;In foreign :ends and
e.t home;; Geillustreerd 229 blz. f, O� 70 
De schrijvers geven in dit boek een bae1d 
�an het leven van de Sowjetboeren en ve.n 
de veranderingen, die het ko2.chossysteem 
bracht, 

8a. Die Sozialistisohe Sowjetgesellschaft 
b. Der sozialistisohe Sowjetstaat
c, Die b:çfüilerliohe Familieder Sowjetvölke:;_"
d." Die I':?dSU (b) - der Leiter und Lenker der Sowjet

gesellschaft 
e, Wie. dit'J Kommunistische Pai·tei der S > U, e.11 +' 12s 1

�.? 1.1".: ist, 

lOa. 
b. 

Dit zijn 5 nieuwe deeltjes in àe se:"i'?. ,;Lf·hr
behelf ftlr Hörer poli tischer .Sci.rn.:Len ;; E2.k 
deeltje heeft 40/50 blz" Pr·ijs pel" dee�tje 
Deel 1,2,3 en 9 zijn the,ns ook in de Engelse 
te,a.l verkrijgbaar. 

Der Pionierpalast 
Young Pionee:r ï s Palace 
43 foto I s ve.n een pionierslrnis in Boeka�eG.;, d2.,t 
gevestigd is in het vroegere koninklijk 1.:al;:?is., 
Ein Arbeiterklub: 26 foto's ven de c:�ub V'3� de 
A Work-ex I s Club spoorwega:rbeider-s te "Bos\:0.rest. 

L0 .. 10 

f�C�lO 
;; 0�10 

f.0�10
f. 0.10
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11. This is America,,. Storif;s geb.415 blz. f.3.30 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

1a. 
19. 

22. 

Een boek met 23 ko2�t,2:;:·c verhe .. . on en novellen 
van Amerike,anse sch�.:ijv()":'ó 

1 
zoe.ls Beatrice 

Griffith, I.e.ngsto11 Lugil,:s, talr.e Quin,Stefan 
Eeym, Albert Mal tz, =foward Fe,s·c en anderen. 

.A..t"1.na Seghers: ;1Die Schu::..e des I�ampfes 11 118 blz. f. o. 55 
Enige novellen en godee:):b.m uit romehns (o,e,o 
uit de rome"n :,Die Go:fe,hrton :; c1 

1:Die Toten 
bleiben jungn) 

Hans Marchwitza: •iDie Xt!id.al::s:: (.!'�uszüge) 63 blzo 

Het verhaal v2,...11 eon :)c e�'.', è.ic niet langer in 
dienst blijft va.n d c t,roo ·cg1'ondbezj. tter, maar 
ne.z,T het Rijn1end \�:eekt om àaar in de mijnen 
zijn brood te verchenen. Hier komt hij in. e.an-
raking rnet de arhe2-de1'sbeweging" 

Willi Bredel: 11Verwandte und Bekannte 1: 394 blz. 
{gekttrzt) Deze �coman speelt in de leringen 
van Duitse axbeiders in het �egin van de 
20e e.auw. Het bock eindig·c met de le wereld
oorlog en hGt verrae"d dat de sociae.1-democratie 
toen aan de arbeidex·sklasse pleegde. 

f.0.30 

f.2.25

Heinrioh -Mann: :ïPublizistisohe Schriften i; 191 blz. f .1. 40 
35 artikelen ve..n Hein:rich Ma.nn (o.a. ;;Der Weg 
der Deutschen Arbeiter, Ziele der Volksfront e.a.) 

Scholoohow: 1iDer Stille Don,; II geb" 745 blz, f. 3. 30
l)eel 3 en 4 volgen ove� enige maanden, De pry� 
van deel I is evenGens f, 3.30 

Safonov: jj liI.8,nd in Bloom 11 geb� 542 blz. 
De ontwikkeling·ve,n de erfelijkheidsleer van 
Mendel tot op heden op populaire wijze verklaard. 

De volgende boeken zijn niet voorradig doch kunnen 
voor U besteld worden: 
James Rlugme,n.n: 11 From Trotsky tot Ti to n

Alan G. Mort on : 0Soviet Genetics ,; 176 blz. 
The first comprehensive statement of the 
Michurinist e . .nswer against the ai�guments of 
:Mendelie,n genetics. 

Emrys Rughes: 11Wi.nston Ch: :rchill in wex and peaoe ii

Karl Marx: •iTheories of surplus va,lue ii 432 blz. 
(Nog niet verschenen) 

John Eaton: llJ,'Iarx against Keynes:1 140 blz. 

Gae.rne ontvang ik per omgaa,.nde de nummers: 

Ik verzoek U te bestellen àe nummers: 

l\Taam: 
.Adres: 

1 ' 

<G ' • < ' ' 

Woonplaats: 

Wijze van betaling: . . 

' ' 

f.2 • .50

f,5.25 
f, 10" 50 

f.1.75
f.17.75

f.2.45
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·van kranten en tijdschriften 

der U.S.S.R. 

,,mezjdoenarodnaja kniga" 

(het internationale boek) 

vertegervwoordiger voor neder/and: 

boekhandel pegasus 

leidsestraat 2 5, amsterdam-c. 



• • 

. -·

HIERBIJ bieden wij U een catalogus van Russische 
kranten en tijdschriften aan. Waar er, vooral in 
de wetenschap, zowel als in de kunstwereld grote 
interesse bestaat voor de vraag: ,,Hoever �ijn de 
Russische wetenschapsmensen en kunstenaars op 
dit of dat gebied, en hoe denken zij verder te 
gaan?", menen wij dat deze catalogus in een be
hoefte voorziet. 

wrJ maken u er op attent, dat naast kranten en 
tijdschriften, onze boekhandel over een zeer uit
gebreide voorraad Russische boeken op allerlei 
gebied, beschikt. Indien U zich hiervoor interes
seert, sturen wij U gaarne een catalogus toe . 

Boekhandel Pegasus 
Leidsestraat 25 Amsterdam-C. 



Aan de abonnéi 

1. Abonnementen gaan in na ontvangst van het

abonnementsgeld.

2. Bij opgave van adresverandering en bij klachten

richte men zich tot boekhandel Pegasus, Leidse

straat 25, Amsterdam.

3. Om onderbreking in de ontvangst van uitgaven

te vermijden wordt aangeraden abonnementen

voor langere ter7J1,ijn te nemen.

KRANTEN IN HET RUSSISCH 

Nieuwsblad van de Hoge Sovjet der 
U.S.S.R. (in het Russisch, Oekraïns, 
Witrussisch, Oezbeeks, Kazachs, Geor
gisch, Azerbaidzjaans, Lithaus, Molda
visch, Lets, Kirgizisch, Tadzjiks, Ar
meens, Toerkmeens, Estisch en Fins) 
Bij bestelling van een abonnement ver
melde men. in welke taal men het 
.,Nieuwsblad" wenst te ontvangen. 

Nieuwsblad der Sovjets van afgevaardig
den van werkers der U.S.S.R. 

& Komsomols-Waarheid 
""'!!uJtuur en Leven . . . . 

Letterkundig Nieuwsblad 
De Medische Werker . . . .  
De Pioniers-Waarheid 
De Waarheid (,,Pravda") 
Industrie van Bouwmaterialen .. 
Sovjet-Sport . . . . . . . . . . . . 

. . , • 4'  

Sovjet-Kunst . . . . . . . . . . . . 
Nieuwsblad van de Sovjet-Boerderijen 
Socialistische Landbouw . . . . . . 
Arbeid (Troed) 
Nieuwsblad voor Onderwijzers 

Aantal Prijs 
No's per jaar Jaarabb. Losse No's 

30-0 
300 

36 
104 
52 

104 
360 
52 

156 
104 
156 
30-0 
300 
104 

5.50 

22.-
22.-
4.-· 

10.-
7.50 
4.50 

26.-
7.50 

14.-
15.-

14.-
22.-' 
22.-
14.-

0.08 
0.08 
0.15 
0.10 
0.15 
0.05 
0.08 
0.15 
0.10 
0.15 
0.10 
0.08 
0.08 
0.15 

TIJDSCHRIFTEN IN HET RUSSISCH 

1. Sociaal-economische en maat
schappelijk-politieke tijdschrif
ten.

De Zakagenda van een Agitator 
De Bolsjewiek . . . . . . . . 
Historische vraagstukken 
Filosofische vraagstukken 
Economische vraagstukken . .  
Handleiding -voor de actiefste leden der 

vakorganisaties 
De Boerin 

Aantal Prijs 
No's per jaar J aarabb. Losse No's 

36 4.- 0.15 
24 5.- 0.25 
12 15.- 1.50 

3 14.- 4.-

12 15.- 1.50 

24 8.- 0.40 
12 2.50 0.25 

3 



SOVIET UNION 
Een nieuw geïllustreerd tijdschrift dat maandelijks verschijnt 

in het Russisch, Chinees, Engels, Frans en Duits. Het vervangt 

U. S. S. R. in construction. 

Het maandblad geeft een panorama 

van het leven der volken van de 

Sowjet-Unie door middel van foto's, 

geillustreerde verhalen en artikelen. 

Het toont de successen bereikt in de 

socialistische opbouw. 

Elk nummer bevat een groot aantal 

foto's in kleuren. De omvang is 40 

pagina's. 

Abonnementsprijs: 

per jaar fl. 7.50 • per halfjaar fl. 3.75 • losse nummers fl. 0.75 

Voordrachten-brochures van het Genoot
schap ter verbreiding van politieke en 
wetenschappelijke kennis : 
le serie - algemene politiek 
2e serie - techniek en natuw·weten-
schappen .... .... . . 

De Jonge Bolslewiek .. ... . 
be Jonge Collectief-Boer 
Nieuwe Tijd 
Planmatige Economie . . . . 

Vakverenigingen 
illliJ.e Werkende Vrouw 
.e Slavische volkeren 

De Sovjet-Vrouw . . . . 
Sovjet-Staat en -Recht 

Fototentoonstelling 

2. Wetenschappelijke Tijdschriften
Astronomisch Tijdsclu:ift
Biochemie .... .. ..... . ..... .. . 
Botanisch Tijdschrift . . . . . . . . . . 
Bulletin van het Moskouse Genootschap 

van Natuurvorsers. Biologische afdeling 
Nieuwsblad van de Academie van Weten-
• schappen der U. S.S.R. .. .. ....... . 
Tijdschrift voor de Oude Geschiedenis 

Voordrachten van de Academie van We-
tenschappen der U.S. S. R. . . . . . . . . . . 

Tijdschrift voor de Analytische Schei-
kunde ...... .. ........ ..... . 

Tijdschrift voor de Algemene Scheikunde 
Tijdschrift voor de Toegepaste Scheikunde 

Verhandelingen van het Mineralogische 

•
Genootschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

oölogisch Tijdschrift . . . . . . . . . . . . 
Bulletin van de Academie van Weten-

schappen der U .S.S .R .: 
a .  biologische serie . . . . . . . . . . . . 
b. geografische en geofysische serie ..
c. historische en filosofische serie . . . .
d. wiskundige serie . . . . . . . . 

Bulletin van de Academie van Weten
schappen . Afd. voor Technische Weten-
schappen .. .......... ... . 

Aantal Prijs 
No's per jaar Jaarabb. Losse No's 

100 

80 
24 

12 

52 

6 

12 

12 

12 

6 

12 

12 

6 

6 

6 

6 

12 

4 

36 

6 

12 

12 

4 

6 

6 

(i 

6 

6 

12 

5.30 

4.-

5.-

4.-

10.-

8.-

8.-

2.50 

4.-

3.-

22 .-
65.-

16.-

14.-

16.-

22.-

22.-

22.-

65.-

16.-

40.-
32.-

12.-

16.-

22.-

16.-

16.-

16.-

36.-

0.25 

0.40 

0.25 

1.50 

0.75 

0.25 

0 .40 
0.60 

2 .25 
6.50 

3.-

2.75 

3.-

4.-

2. 25 
6.-

2.-

3.-

4.-

3.50 

3.50 

3.-

4.-

3.-

3.-

3.-

3.50 

s 



Bulletin van de Academie van Weten
schappen. Afd. voor Chemische Weten-
schappen .. .. .. .. .. .. .. .. · · .. 

Bulletin van de Academie van Weten
schappen. Afd. voor Litteratuur en Taal 

Bulletin van de Academie van Weten
schappen. Afd. voor Economie en Recht 

Bulletin van het Geografische Genoot-
schap der Gehele Unie 

Wiskundig Symposion 
Bodemwetenschap 
Toegepaste Wiskunde en Mechanica 
De Natuur .. .. 
Sovjet-Ethnografie 
Vorderingen der Wiskundige Wetenschap-

pen . . . . .... .... .. .. .. . . 
Vorderingen der Natuurkundige Weten-

schappen .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
Vorderingen der Scheikunde . . . . . . . . 

3. Staathuishoudkunde. Techniek.
Industrie. Bouwvak. Transport.

Autogeen Lassen .. .. . . 
De auto .. .. .. .. .. . . 
Architectuur en Bouwvak 
Papierindustrie 
Buitenlandse Handel . . . . 
Hydrotechnische Constructie 

·.·.

Voor de Economie van Brandstoffen 
Lichte Industrie . . . . . . . . . . 
Mechanisatie in het Bouwvak .. 
Mechanisatie van Zware Arbeid 
Melkindustrie . . . . . . . . 
Vleesin'dustrie der U.S.S.R. 
Het drukken 
Industriële Energetica 
Radio .. .. .. .. .. 
Suikerindustrie 
De Dorpsarchitect 
Draaibank en Gereedschap 
Glas en Keramiek .. 
Textielindustrie 

6 

Aantal Prijs 
No's per jaar Jaarabb. Losse No's 

6 

6 

6 

6 
6 

12 

6 
12 

4 

6 

12 

6 

12 

12 

12 

6 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 
12 

12 

12 

1 2  
6 

12 

12 

12 

· 24.-

16.-

16.-

20.-
24.-
24.-
24.-
20.-
16.-

24.-

36.-
27.-

2 2.-
1 5.-
30.-
12.-

1 3.-
24.-

2 2.-
24.-
24.-

28.-

20.-
1 2.-
20.-
20.-
20.-
20.-
6.-
24.-
20.-
24.-

4.50 

3.-

3.-

3.50 
4.50 
2.50 
4.50 
2.-

4.50 

4.50 

3.50 
5.-

2.2 5 
1.50 
3.-
2.50 
1.30 
2.50 
2.25 
2.50 
2.50 
3.-

2.-,. 

2.50 
2.-
2.-
2.-
2.-
1.20 
2.50 
2.-
2.50 

'1 
\ 

f, 
J 

Turfindustrie 
Kolen .. ... . 
Koeltechniek 
Electriciteit 

4. Land- en Bosbouw. Visse1·ij.
Veeartsenijkunde.

Agrobiologie 
Veeartsenijkunde 

.fijnbouw en druiventeelt .. 
Wydrotechniek en Melioratie 

Verhandelingen van de W . .I. Lenin-
Academie van Landbouwwetenschappen 

Productie der Collectieve Boerderijen 
Paardenfokkerij 
Woud en Steppe 
Houtindustrie 
Bosbouw .. .. . . 
Machine- en Tractor-Station 
Bijenteelt 
Visserij 
Tuinbouw 
Selectie en Zaadteelt 

De Landbouwmachine 
Sovjet-Agronomie . . . . 
Sovjet-Zoötechniek 
Socialistische Veeteelt 
Socialistische Landbouw 

5. Geneeskunde. Biologie. Fysiolo
A gie. 
"llllll!rer!oskunde en Gynaecologie .. .. .. . . 

Archief over de Pathologie . . . . . . . . . . 
Bulletin der Venerologie en Dermatologie 
Bulletin voor Oor-, Neus- en Keelartsen 
Bulletin voor de Oogheelkunde .. 
Grekof-Bulletin voor . de Chirurgie .. .. 
Vraagstukken der Neurochirurgie . . . . . . 
Vraagstukken van de paediatrie en de 

Zorg voor Moeder en Kind . . . . . . . . 

Aantal 
No's per Jaar 

12 

12 

4 

12 

6 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1 2  
12 

12 

6 \ 

Prijs 
Jaarabb. Losse No's 

1 5.- 1.50 
30.- 3.-
1 5.- 4.-
30.- 3.-

15.- 3.-

12.- 1.25 

16.- 1.50 
2 5.- 2.50 

16.- 1.50 
8.- 0.80 
20.- 2.-
20.- 2.-
20.- 2.-
20.-
8.-

1 5.-
20.-
10.-
20.-
30.-
18.-
20.-
15.-

1 2.-

10.-
18.-
10.-
10.-
18.-
18.-
10.-

16.-

2.-
0.80 
1.50 
2.-
1.-
2.-
3.-
1.75 
2.-
1.50 
1.2 5 

2.-
3.2 5 
2.-
2.-
3.2 5 
3.2 5 
2.-

3.-

7 
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New Times 

Voor een juist begrip van de buiten

landse politiek van de Sowjet-Unie, 

en om "bij" te blijven op internatio

naal terrein is dit tijdschrift onmisbaar 

• 

Abonnementsprijs: 

per jaar Il 10. • 
per halfjaar S. -

Verschijnt wekelijks in het Russisch, 

Engels, Frans en Duits. 

per kwartaal 2.50 
Losse nummers .. 25 

,,Soviet 

• 

Cl,""°"\ ,, 
-u.;omcu1

GEILLUSTREERD TWEE-MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

Gewijd aan vraagstukken van de vrouw 

in hel maatschappelijke en culturele leven 

van de Sowjef-Unie. 

Beval wetenschappelijke en literaire bij

dragen. 

Geeft artikelen over hef gezinsleven en 

kinderopvoeding. 

Verschijnt in hel Russisch, Engels, Frans 

en Duits. 

Abonnementsprijs 

per jaar fl. 3.--

per halfjaar 1,50 

Losso nummers .. 60 

" 
•, 

Hygiëne en de Volksgezondheid .. 
Tijdschxift ,voor Algemene Biologie 
Klinische Geneeskunde .. 
De Ziekenverpleegster 
Microbiologie (algemene, agrarische en 

industriële microbiologie) 
Neuropathologie en Psychiatrie 
Paediatrie . . . . . . . . . . 
Problemen der Tuberculose 
Sovjet-Geneeskunde .. 
Sovjet-Gezondheidszorg 

Atomatologie . . . . . . 
-.Pherapeutisch Archief 

Vorderingen der Hedendaagse Biologie 
Assistent-Chirurg en Vroedvrouw 
Setsjonof's Fysiologisch Tijdschrift 
Chirurgie 

6. Belleterie. Kritieken. Kunst. Ge
illustree1·de Tijdschriften. Biblio
grafieën. Sport.

Vriendschap der Volken (almanak) 
De Ste1' .. 
De Banier 
Kunst 
Cinematografische Kunst 
De Krokodil 
De Nieuwe Wereld .. .. 
De Vlam (Ogonjok) . . . . 
Letterkundig Bijvoegsel bij het Tijdschrift 

,,Ogonjok", gebonden .. .. .. .. . . 

'
to:!

ne 

.. 
B

��
li

��
h

�
k 

.. 
v�� .''.

O���j��·: 

Het Sovjet-Boek 
Sovjet-Muziek .. 
De Sovjet-Unie 
Het Theater . . . . 
Theorie en Practijk van Lichaamscultuur 
Lichaamscultuur en Sport . . . . . . . . . . 
Schaken in de U.S.S.R. . . . . . . .... 
*) In 1950 zullen tien nrs. verschijnen. 

Aantal Prijs 
No's per jaar Jaarabb. Losse No's 

12 10.- 1.-
6 18.- 3.2 5 

12 
12 

6 

6 
6 
6 

12 
6 
4 

6 
6 

12 
6 

12 

6 

12 
12 
6 
6 

36 

12 
52 

12 
• 52 

12 
12
12
12* 
12 
12
12 
12

20.-
8.-

16.-

18.-
16.-

16.-

18.-
8.-

10.-
16.-

24.-
8.-

20.-
22.-

6.-

15.-
1 5.-
26.-
12.-
16.-

18.-
22.-

21.-
8.-

1 5.-
20.-

20.-
7.50 

20.-

10.-
5.-

1 5.-

2.-
0.80 

3.-
3.25 
3.-
3.-
1.80 
1.50 
3.-
3.-

4.50 
0.80 
4.-
2.25 

1.25 
1.50 
1.50 
5.-
2.50 
0.50 
1.80 
0.50 

1.50 
2.-
2.-

0.75 
2.-

1.-
0.50 
1.50 

9 



Aantal Prijs 
No's per jaar Jaarabb. Losse No's 

7. Tijdsclu:iften voor de Jeugd. 
De Pioniersleider . . . . 
De Wereld Rond 
Goede Vrienden 
Zatjejnik .. .. .  . 
Kennis is Macht 
Moerzilka 
De Pionier .... 
De Jonge Generatie (Smjena) .. 
Techniek voor de Jeugd .. 

8. Cultuur en Voorlichting. Paeda
gogische Tijdschrüten. 

De Bibliothecaris . . . . . . 
Aardrijkskunde op School . . . . 
De Kleuter-Opvoeding . . . . . . 
No.tuurwetenschappen op School 
Cultw·eel-Opvoedend Werk .. .. 
Letterkunde op School 
Wiskunde op School .. 
Volks001.derwijs .. .. . . 
Wetenschap en Leven .. .... . . 
De Lagere School . . . . 

. .

·: 

12 

12 

12 

12 
12 
12 

1 2  
24 
12 

12 
6 

12 
6 

12 
• 6 

6 
12 
12 

12 

4.-
12.-
5.-

8.-
8.-

5.-
6.-

8.-
6.-

10.-

7.-
6.-

7.-
6.-

7.-
7.-

10.-
8.-
5.-

Geschiedenisonderwijs op School 6 7.-
R�ische Taal op School .. , . 6 7.-
Gezm en School . . . . . . . . . . . . 12 8.-

Sovjet-Paedagogiek (met supplement voor 
abonné's) . . . . . . · . . . . . . . . . . .. . . 12 24.-

Het Schoolgaande Kind in de Sovjet-Unie 
l voor blinde kinderen, gedrukt in 
Braille-schrift) . . . . . . . . . . . . . . 12 5.-

Natuurkunde op School . . . . . . . . . . . . 6 7.-

x TIJDSCHRIFTEN IN ANDERE TALEN 

Chinees:• 

De Sovjet-Unie . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2* 7.50 
Pools: 

Literatura Radziecka (Sovjet-Litteratuur) 12 7.-

Engels: 
New Times .. .. .. ...... .. .. .. . . 52 10.-
*) In 1950 zullen tien ru·s. verschijnen . 

10 

0.4 0 
1.25 

0.50 
0.80 
0.80 
0.50 
0.60 
0.4 0 
0.60 

1.-
1.50 
0.60 
1.50 
d.60
1.50
1.50 
1.-

0.80 
0.50 
1.50 
1.50 
0.80 

2.-

0.50 
1.50 

0.7 5 

0.70 

0.25 

Soviet Literature 
Soviet Union 
Soviet W oman 
Fran,s: 
La Littératw·e Soviétique 
La Femme Soviétique 
L'Union Soviétique 
Temps Nouveaux 
Duits: 

Die Sowjetfrau 
Neue Zeit 

.4111ii.wjetliteratur 
'9Njetunion 

Spaan$: 
Union Sovietica 
Literatura Sovietica 
Armeens: 

Sovjetakan Ajastan (Sovjet-Armenië) 

12 
12* 
6 

12 
6 

12* 
52 

6 
52 
12 
12* 

12 

7.-

7.50 
3.-

7.-
3.-
7.50 

10.-

3 .-
10.-

7.-
7.50 

7.50 
7.-

5.-

0.70 
0.75 
0.60 

0.70 
0.60 
0.75 
0.25 

0.60 
0.25 
0.70 
0.75 

0.7 5 
0.70 

0.50 
*) In 1950 zullen tien nrs. verschijnen. 

SOVJET 

LITERATURE 

AbonnementsprlJs 

per Jaar fl. 7,--

per halfjaar ll. 3.50 

losse nummers tl. 0.70 

Romans, toneelstukken, 
verhalen, poëzie, 
Essays en critieken over 
literatuur en kunst in de 
Sowiet-Unie· en andere 
landen. 
Alle grote Sowiet schrijvers 
vindt U in Soviet Literature 1 

* 

Dit maandblad verschijnt 
in het Engels, Frans en

Duits. 

11 
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n.a.v.schr.Arnhem 131818 z.CO
NOTITIE 

· Aan: K.B.

·V�: H.B.

,No.: Bl3l8l8 
-----

. ___.,.., .

'and.: Brochure 11Marxisme·i� de 'Taalwetenachap 11

II
Ir

3s 

Volgens 0cn hin:nçmgel:omen bo�riqh� van I.D • .A.rnlie 
4ccft de u�tgeverij Pegaaus 500 exe)llplaren van de brochur 
van Sta;l.in "Marxisme i11 de _Taah1etcmschap 11 •nodig. })e C.P. 
afdelingen worüen verzocht met spoed do nog aanwezige bro
chures toe te zend·en •. 

Ik ver�o�k U te willen doen informeren waarom 
Pegasus deze bro�es nodig heeft. 
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VERTROU'.CLIJK. 
--------------

De Binr-cnl�u1d se Veiligheidsdienst 
te 
��:Q_E-�-Y-�-�-�-�-�-�! 

., Bijgaand doe ik U toekomen ioen afschrift 
van een brief d.d. 12.2.1952 van de �fd. 
propaganda van het partijbestuur van de 
c.p .N. te Amsterdam, betreffende te1�ugzend:ing
van de brochut-e van Stalin 11 1.arxisme in de
'=.'a!:l.l i:;et "nsc�ao 11 • 

Geri cht aan Reint van der t:olcn te 11;.B;,si.n,
17.5.1919. k-, •'IW

E i n d e. 



A J!' S C HR I P .:..-. 

Partijbestuur 
C07:u1HSTI3CI7 P� .. H'.1IJ van lTEDERLA:TD 

Keizers··rrwht 324 - Amster('am-Centrum 
relefoon 40423 - Tostsiro 511002, ten 
nnrie v<1n 11 Al ;e'neen l'ennin-�neester C.? .n

Afdelin·;: Prop. C}/D 
Be treffende: 

District C.Gelderlnn�. 

\7aarde 1.-."1 ï
_ _.._, �. ' 

• Uit�cver� Pe�osus hee�t no� 
500 ex. noc'i ·· van D. ':! brochure v2n. Stol in 
u;:�1�1�is:.1e i11 J.c �nPlv1cte11scl18,1 11

• 

• 

·:illen jullie nlle broc1r:.J.res,
C:ie nog in de "':'-1.eliw�-·n élan1ve:ü,: ::.;·:n, 
aan ons zerLr�eD.. 

; .et �C:'11. -sroe Lcn 
Con unistiuc11e :=-.'."'rl; .. v·,n 

:rederlund 
Voor de nfC. lropagand� 

\i.·;. onleesbaDr • 

Aan R. v,•n der ··alen, 
.'..�a[1<_')0;.)S8','C[; 3 7,
Arnhen. 
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NOTA 

Voor .13JII. 

Betreft: Uittreksel besprekingsverslag BVA Economische Zaken 
dd. 13 Juni 1952. 

. . . . . . . 

Op 21 Uei '52 heeft "Pegasus" te ,unsterdam aan de 
C.D.I.U. een uitvoervergunning gevraagd voor een exempluar
van de boekwerken
le. "Wie is dat", Naamlijst ve.n bekende personen op elk

gebied in het Koninkrijk der Nederlanden, uitgave Nijhoff, 
'len Haag 1948. 

2e. J.,'1. Blom - "Magnito Resistance for Crystals of gallium" 
Nijhoff 1950. 

De boekwerken zijn bestemd voor het Meshdunarodnaja 
lCniga, import de-partement, Kuznehski b�ost 18, Uoscow • 

. . . . . � 

DOV I, 20 Juni 1952. 
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� . -�:.��-. ltJÏîTREKSii;Î: · '_./ l üit: g� J" t T ;

: Voor. �IJ /1..-o) 
RAPPORT VAN KB l -�.o.v.: Cl/t '; .,. 

AAN HO Hil l L at.' i 6 . i· L ,:, - : 
i.'ar.: � 

Noo: 4902 1 
- -

Betr.� ORiiilîTATIE-DI.lJNST HONGA..\RSE LEGATIE� 

Typovo 

' 

{ : ,. . 

' . 

Uit batrouwbare bron werd. vernomen dat er tussen Pegaau.s � de ori�n
tatie-dicnst va.n de Hongaarse Legatie een overaenko�st gesloten ia, 
iov.mo het �er beschikking stellen V.'.ln,Honga.arse boeken� 
A.lle bestellingen lcunt1en voortaan aan Pegasus garioht ,vordeno 

• 
. 

Analoog aa.n de 110riëntatiedienst11 in Rolla.nd is in EngelandsHungariàn 
News and Inf.. Servioe, Pembridga Sq1are, London w. 2, Bayawater 26424 
1!oor Uui ts-sprekende landen: Informations :)ienat für den AnsloPresse� 
uitgave 13\ldapest, Bem Jozaeft&r 5 o 

KB, 28 April 1952 j 

f \. 
� •.J ..... . i""'.� ... . 



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

�AFGEDAAN 

Af//Sectie: /J (i7

Achtereenvolgens aan: 

AFD. , SECTIE 1 

� / 
• L/, 

H. ACD., namens deze
Dat.:

BEHANDELING 

J, 
l -

ACD. 

/
,; 

I 

Interne aanwijzingen A C D. 

Dat.: Par.: 

AFZ./PAR. 1 DAT. 

/) 
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O 29 25 000 � 10860 - '52 (333 1 l 
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Verbinding: 32 

VER'.1.' tüff,IELIJK. 
--------------

/ . �-t.Jf.2 .:. __ ,

·] 1 �r:, 1152� l 

rl�Z- r .. � i

No.: BV/ajÓy� - 1 52. 1 �( f /���
De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
1 s-G ra v e n  h ar, e.
-----------------------

Hierbij doe ik U toekomen een fotocopie
van eGn overzicht verzonden door Pegasus te 
Amsterdam, aan Reint van der kolen, geboren 
17.5.1919, nonende te Arnhem • 

.1J;i n d e. 
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TAKE N R O M A N V E R K O O P 

DISTRICTEN 

.Amsterdam 

Rotterdam 

Zaanstreek 

Den Haag 

Kenn emerland 

Gooi & Eemle.nd 

Centraal Gelderland 

Drente 

Friesland 

Groningen 

Limburg 

Noord Brabant 

Noord Holland Noord 

Twente 

Utrecht 

Ysselstreek 

Taak 1952 Taak tot Uitgevoerd 
1-5-1952 tot 1-5-52 

In o/o 
v.'fäaF" 

--------------==-============�======:=====-:= 

40,000 13.333 13.317 100% 

32,500 10.833 10.707 99% 

10.000 3.333 1.991 60% 

20.000 6.667 4.344 65% 

6,000 2.000 1. 730 87% 

5.000 1,667 1. 353 811, 

1. 900 633 597 94% 

400 133 94 71% 

1. 600 533 360 67% 

2.000 667 958 14'.3% 

2,600 867 962 1111, 

800 267 321 120% 

1.000 333 331 99% 

3.595 1.198 770 64% 

3.180 1.060 1. 058 1005� 

1,500 500 611 122% 
------ ----- ----- -----

132.075 44.025 39.774 90% 





I.D .Qostelijl: '1ronincen 
Ondert1: 3oel�enverkoopactie
No. 331:-

·JJI! · Enise tijd gelNlen k\ran ik in het bezit van een 
� cil 0ctiteld: HBoe!:enbullotin Hei 1952 11 van de C"1>.Ir., t:;e-

P.JJ· ffricht aan D. 1 ierena te 1.p1;incedm:1. (Geb: 19-8-1905) 
In 0.i t stencil uer(l mecleclc>lin[; [_;odaan 01,1trent cle boe-

�
l:enverkoopactiB van de hoP.ken van 11P0.r_:asus 11 en, Hé.l.arschijn
lijk ter stinulering, i:rerc1en duirbij de namen t;enoemd van 
personen, die clG beste re sul taton hulci.en behé.ialcl bij deze
verkoopactie. Deze namen luidden tlsvolit: 

Aristerdam. Onderàistrict '·est. afd. 39: / � Kélncrw: cl Yzernan: 11 stuks.
Gooi en Eemslélnd. ;,fd. Hil versur.J. o/h Si_)oor ::4 l�é-,11eraad Lindoorn: 10 stuks. 
District Utrecht: Afd. Utrecht 4: J>t Eameraad Deana: 1 10 stuks.
District lM-mstr.1ak. Afd. Zëanclam 6: ,.Y.Jl:aneré.tad Toll:: /:.== 10 stuks"

�· v 

/ I .D .Oost .Gronint;en.!.�-6-52

'J'l---
-�-

OPKAÁP, -; 
ACDJ l/ , ·,·' 1

�,'5 �UMf �2 ; J 

À(I/ 1LJ()Tf 3 \ 
J:�·-:'�j� 



Uit OD 244 R'dam 

• Voor OD 120

Ag. nr: 141139

UITTREKSEL 

Naam: C.P.N.-VERG.ADERINGEN 

Naam: BOEKHANDEL en UITGEVERIJ ttpEGASUS 11 

Afz. : I. D. Rotterdam Datum: Juni 1952 

Aard van het stuk: Verslag besloten function&.rissen vergadering v.d. CPN Distr. 

Ui tgetr. door : T. G. 

Datum: 28.(.52 

R'dam gehouden op 27 Mei .1952 te Rotterdam 

Zie bijja.ge 

Op aanwijzing van : B III 



• 

• 

"PEGASUS·1, 

Leidsestr�t 25, 

Amsterdam-c. Tel.35957 • 

L.S.,

Boekhandeiaors en Uitgevers 

',-Gravenhage 

Amsterdam, Juli 1952. 

' 

Hie�door hebben wij het genoegen U mede te delen, dat per 1 Augus

tus a.s. bij onze Uitgeverij zal verschijnen: 

"QE u .s.s.R" IN DE STI!IJD VOOR DE VREDE 11 

Dit -boek bevat alle redevoeringen in extens<�, gehouden door A ,J. 

Wysjinski, !Iinister van Buitenlandse Zaken van de U .s ,S. R,, op 

de Zesde Algemene Vergadering van de Organisatie dor Verenigde 

Naties. ('U,N.O.), gehouden te Pc.rijs van 8 November. 1951 - 5 Fcbru .... 
a-ri 1'952;

Het formaa.t is 15 x 2i om., omvang 384 pagina's. Ingenaaid met 

plastioovcr. Verkoopsprijs f. )'..,-. 



Verbinding: 32 

G E_H_E_I M. JJ:'l'f-'1•----

-� • n , 
ACD/ 1c;t.; 7t2.. 

1:0 •• uV/G.ÄPj6- 52. - ·-· ·· 

/�,,.; 
'.d

De Binnenland3e Vcili,'.")rnicl8: ien� 

�=-&_r_o._ v _ e_n_h_a_e;_ e, Y 
:Jijcao.nd doe ik U een foto cop ie va..n. een 

orief d.d. 13.7.1952 v::n de afd. Prop8.[;a'tcla 
va.Y\. h::t vo1•"·,:i.juestum0 v2J1. de C.P ,i,. te Arnstcn•
dar.1 toelrot.1en rr.ct een fotoco·)ie VD.n één van de 
1 O dao.rb ij ::_;evoecde "ro ,..,kr:mbullet ins 11• 

,::;ericht f'.&n: R.eint v2n de1• Lol·�n, _;ebo1•en te 
4Bsen, 17.5,1919.

Eincle. 
18.7.1952. 

t 11k m 
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?Jll!LTBISfUUI. 

.. 

CelllllWdetiaohe Parti·� TU. ltrde2'1.and�� 

X.ioerspaoh t ,24, A • 4aa.lTe l .llO .-4°'2'. 

All de (1at,t.oifl9971teril,tle� (Centr.Gelderland) 

.............. 

luule,ea ...... wiJ je •• au.t-1 beeltealNlletina T&n oue 
dlpjeri.j h&aau•' h•• zijn •••t•ad TOor de propaaandai
._.\Qiiae --. •• TolgtA4e ddeli.Dcelll 

Apeldoorn, Doetinchem Velp. 
Arnhem, Eerbeek, 

1 

Bennekom, Nijmegen, Districtspropaganda-leider 
Dieren, Rhenen, 

»:t.\ kekea)Mll•'ia ia re ... ia lei .......... ia Taims4' Mt ·
" •g TOW 4• wn.01 .,..,_ •• ... _..,iftN belas 11'2,-
u,p · u,11.a •*'• u Tnlaad .,, •• ... .,,.,.••• '*. 
.. . ·�· •• • ..,.m peftaaq� 1a, .. ""na -·· * 
......... 19 nua.a11111&n1t d••• not 4at ,u ... 

11M • nu ... iao"3:...n,,.....__. · 
·� .. •• )l,12' D .... , ••k •• .. .. �t " 'C.�·--· •• , ........ hJ.aaptJla ., ... ., pat hd& ' ' 

..,1 

.,... ·� 
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BOEK E·N BULLETIN 

MEI 1952 

Waarde Makkers, 
.

. . · In ·de zeven jaren, welke sedert de bevr�ding 
en.de wederoprioh�in� van de Partij-uitgeverij PEG�SUS. 
ziJn verstreken 1 :J..S in geheel Nederlan-d een krachti:g. boe
ken.-appare.a t tot ste...rid gekomen. 

, · . . Ongeveer 300 part!jgenoten- en sympathiserenden 
besteden �egelme.ti� hun aandacht ,n hUJJ. tijd aan de zo be-

··.langrijke ver�preiding van on.z.e progressieye romans. ·· 

. . 
. 

. 
-

liet dit werk wordt een ze.er b&la.ti�ke bijQra.-
.. ·ge geleverd in de strijd voor de vrede, in de strijd vo·or 

het behoud van· on�e oultuur, die gevoerd wordt tegen da. 
Amerikae..nse oorlogsstokers en hun oultuurvernietigende · 
produóten. 
. . Ondanks het feit de.t wfJ allen ervan .:overtuigd 

.zijn.dat aan ons werk nog veel verbeterd 1cM ,orden, kunnen 
wij uit de voortdurende stiJging van het aantal ?erlfool1te 
romans de gevolgtrekking maken, d&t wij op da goede weg zijn.

Geheel anders :1a· het ,bee-ld, da:t "ons de Vèrkoo"p
.van de the_oretisohe lite?'at�ur te zien g��- -- -· 

. 
·
1 On.da.nks de zeer goed.e resultaten, die met 

.bo�k�.�ls de Stalin-biografie, Lenit·��el I, Strategische
Pro bleinen en· :vele andere ti te;ts z�. J>e1u$ald, blijkt tooh 
steedp opnieuw dat. de organisatie yan de verkoop van dit 
materiaal onvoldoende is sn -n'iet bo�twoordt aan de grote
betekenis, ·die wij aan de var�preiding van _de theoretisohe 
werken.- van het oominunisme m.oèten hedhten. · . 
. , Een vaz1 d·e. voorna.amste �truikelblokken bij de 
organisatie van de verkoop der politie�e literatuur is bet
ontbreken ve.n'persoonltjke verantwoordelijkheid voordeze 11-
to.ratuur in d·e .afdelingen. · . 

. In deze tijd, waarin de Fa.rtij leiding moet ge
ven aan_de groeiende ontevredenheid van hGt Neäerlandss 
volk, en waarbij het va.n deze. leiding afhangt ho& lang de 
regering Remme-Drees he.ar oorlo�spolitiek kan voortzetten,
is de zelfstudie ve.n zeer grote bttGkenis. De bestuderin8 
van ·het Marxisme-Leninisme en de toe�ssing ervan in de 
dagelijkse strijd, zullen de partijgenoton e� andere werkers
in de arbeïrlersbewsging in staat stellen-, de arbeiders -
klasse en haar bondgenoten snel naar de overwinning te 
voeren. Het is daarom de,t door het Partijbestuur de volgen
de bes lui ten zijn genomon: 

A. Invoering ve.n in.tekeningen 01) een achttal
politiok8 warke�, �ie in 1952.zullen ver
schijnen.. In telrnnp3.·�js L 3. 50 ( totale prijst bki losse verko.op f 4 .10), terwijl tevens ae
intekenae,r een !'Oman oadeau !CTijgt. 
Leni!}-Stalin--Recks �-�52. De in-

� 
�i� _bijg�=-- _ 

teken.aren kunnen be-calen met sTo"'ten 
f. O. 25 pGr week · ,/ intekenformulier 1 

B. Invoering ven intdceningon op een vijftal
· vroeger Versohpn&� politieke werken. 
· Verkoopprijs f.5.50. Inteken�rijs f.2.50 

Lenin-8te..l1n-.Reo.•rs J.951. De in-) Zie b]Jgesloten
tekenaren kunnen be_�a}en met � inteke.I?--
f. 0. 25 psr week ;·fo:rmulierl

- --



- II ·· 

C. Do lcvora,nt;.c vz.n öo po}iti.ckc werl:on, de afrekening ae.n :Po ge.Rus 
I 

kortom al het technische wer.k aan do v.::rl:oop verbonden, wordt in he.nd on gcgavcm -.,,..!,!1 do Pogasus-functionarissen in do afdol�ngc.n, 
De vcre,ntwoordclijkhcid voor dE: verkoop ligt bijde propaganda-socretaris in dQ afdeling. Aan hot binnenhalen der intekeningen nc.r:wn duo zowel do Party als dePGgasus-fu.notio·.�riss;,,n dool. 
Hierbij wordt echter de c)Gperking gemae,ktl dat totaan de verkiezingen op 25 Juni e,, s. dit werk ui tslui tand doorde Pegasus-functionari�sen mag worden verri?ht 1 om het velewerk,. waarv·oor dG Pe.rt,.; tevens nog staat, n1ct1n gevaar te brengen. Alle intckcnformuliGren worden door de Pegasusfunctionarissen verzameld en opgestuurd na.ar Pegasus (dus opprecies dezelfde manier als bij de intekeningen op de RomanReeks). 

Om er voor te zorgen, dat deze belan�rijke verbetering in het bockenwerk mot zo min mogelijk moeilijkhe den wordt doorgevoerd, is het nodig dat de boekenfunotionarissenhet volgende doen: 

le. 

2e. 

3e. 

Deze nieuwe regeling bespreken met de propaganda-secretaris van hun afdeling. Al het Pegasusmatcrie.nl , boeken en broohures, voorzien ve.n het inschrift 11Ui tgeverij Pegasus 11, dat in de afdeling aanwezig is, innemen (uitgezonderd het maandblad "Politiek & Cultuur). Van dit materiaal zóveel bij hun romanvoorraadvoegen, als zij nodiî achten en do rest aan Pegasus terugzenden. Ons precies opgeven de aa.ntallcn en titels van de· boeken, die zij bijhun voorraad hebben gevoegd! Alle politieke literatuur, welke in de.toekomstdoor hen wordt verkocht, kan op dezelfde wijze worden afgerekend als de romans. Dus 19%. provisie afhouden1 terwyl een specificatie blj de afrekening niec nodig is 
Het bijgesloten intekenformµlier zorgvuldiglezen. 

• 

4e. 

5c. Direct alles in hGt werk stellen, zoveel mogelijk intekeningen te me..kGn o.p de Lenin-StalinReeks 19 52 en do Le;nin-Ste,lin-Rccks 1951. Deintekenf ormulieror.. ae.n ons sturen l 

• 

6e. Op de intekcnf o:"mulioren duidelijk aangeven, welke boeken uit do voorraad v�n do boe kenfunctionarissen kunnen worden geleverd en die dus niet door PGBesus behoeven to worden gestuurd.
Nu nog enkele opmerkingen:

a. H<,t is mogclijk de.t intel;:euaren op de LeninStalin-Reeks 1952 11De Linkse Stroming" of 11Anarchismo of S0oialisme? 11 reeds in hun bezit hebbGn, Deze me:r..scn ku11.i.1en toch intekene:n,Zij betalen dan voor de boeken, dio zij wel moeten hebb�n f.3,50, verminderd met de losseverkoopprijs v211 de boeken, die zij reeds bezitten. Zij k::-ijgen ook :rnn roman cadce,u.b. Uitsluitend iicfr, v2I1 de drie romens:. 11 In storm goèoron n ilEen schip voer uitï 1 

11 0ntdtil:::kingen in Mexico'; ka.n e,an de inteJn:.naars gegeven worden . Indien



ieme.nd wc::nst i!l te tekenen, mce,r reeds in het bezit is Ve..ï1 deze rome.ns, moet hij toch (::1 v2.:1d c z e d r i G ki e z c n . V: iJ s h c m or d :,.11 or d ;.-. t � o ' n roman e.ltijd h, pe,s komt als verje,e,rdc,[.scadceutjovoor f�miliG of kennissen. 
c. De Lcnin-S tc.lin-Rc ,J,:s 19 51 kost in totz.e,l f. 2. 50Indien icm-:>nd é,::ri of twee boe1ren reeds heeft, rno�t hij toch de:: hC:lc serie iemen. Ool: hiGr k2.n hijhet bock de.t hij de.:1 dubbel heeft, weggeven 22.nfamilieleden of kennissen. 

Bc::zi t ieme.nel re<=.ds 3 of 4 boeken van düze reeks,d2.11 is het voor hcra dus voordeliger om de ontbrekende titels los te kopen tegen de norm�lcverkoopprijs en niet in te tekenen.

Mot ke,mere.adsohappelijke
groeten 

Uitgeverij Pegasus



I.D.No. 1016

VERTROUWELIJK.

Betreft: Pegasus. 

Hierbij wordt, in afschrift, een circulaire 

toegezonden, uitgaande van de Communistische Partij 

Nederland, district Rotterdam, met betrekking tot de 

verkoop van de nieuwe Stalin-reeks. Einde. 

Aan B.V.D. 



A f S C h r i f t • 

District Rotterdam der CPN 
Mijnsherenlaan 93a - telefoon 77070 Juli 1952 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Aan alle afd. Prop. funct. 

W.K. 

Ingesloten zenden wij jullie een boekenbulletin ( te behandelen op 
bestuursvergadering) welke bestemd is voor het werken met de Stalin
reeks literatuur. Deze is reeds in Mei j.l. verschenen maar door de 
verkiezingsactie hebben wij gewacht met verzenden en het werk hiervoor
hoofdzakelijk over de boekenfunctionaris van de afd. laten lopen. 

Het gaat er nu om, dat deze campagne door de Partij wordt gevoerd, dus
door de afdeling, waartoe ook het Pegasus boekenapparaat behoort • 

.-...stel je dus in verbinding met de Pegasusfunct., die deze circulaire 
�eeds in zijn be�it heeft en pakt deze uitermate belangrijke campagne 

intensief aan. De taken zijn reeds met jullie besproken en ook de wijze
van werken is reeds ( of zal door jullie) aan de orde gesteld, (worden)
De inning bij de intekenaren en het afleveren·van boeken loopt over de 
Pegasus-functionaris. Het intekenen op bedrijven met deze serie zal 
voor iedere afdeling èen eretaak zijn! Schakel dus bedrijfsarbeiders 
uit de afd. in en populariseert de individuele verkoop van de series.

Organiseer bijv. een wedstrijd tussen pgt. bedrijfsarbeiders1 
Geef alle resultaten door voor mededeling in krant. 

Bespreek deze campagne met de sub. penn. Overtuig hen ervan, dat zij 
met alle leden over deze serieverkoop moeten spreken en de leden over
tuigen, dat zij intekenen. 
Ook bij het huisbezoek voor deelnemers aan het Waarheid-Zomerfeest, 
colportage Waarheid, verkoop beginselverklaring of wat we ook organi
seren: 

WERKT MET DE SERIE INTEKENINGEN VAN DE STALIN-REEKS ! ! 

•
Zorgt ervoor, dat de bedrijfupgt. en andere werkers voorzien zijn van
inschrijfformulieren, waarvan voorbeeld is ingesloten. De Pegasus
fuhctionaris heeft er voldoende in zijn bezit! 

WELKE AFDELING BEREIKT ALS EERSTE ZIJN TAAK?? 

Veel succes! kam. groeten
afd.prop. 

NB: Amsterdam deelt ons mee, dat voor iedere werker die 10 of meerdere
series verkoopt of heeft verkocht het boek:'Het spionnagegeval" Alan 
Biarch" beschikbaar wordt gesteld. 
Dit boek komt eind Aug. bij Pegasus uit en telt 338 bldz. 
Het is dus zaak precies de namen van de actieve kam. te noteren met
het aantal verkochte werken. Geef dezë namen zodra zij bekend zijn 
aan ons door ! 
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