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NEDERLANDSE COMMUNISTEN NAAR CPSU-SCHOLING,

Elke communistische partij pretendeert, dat zij de voorhoede
vormt van de gehele arbeidereklasse om haar de weg te wijzen naar
het socialisme, als eerste fase naar de communistische maatschappij. Deze voorhoede zou uit het meest klassebewuste en strijdbaarste deel van het proletariaat bestaan.
De Communistische Partij van de Sowjet-Unie (CPSU), met name
haar leiding, is er zich terdege van bewust, dat de communistische
partijen - willen zij aan het hierboven gestelde voldoen - moeten
beschikken over ideologisch goed geschoolde functionarissen. Daarom neemt vanouds in haar partijwerk de internationale scholing een
belangrijke plaats in.
De CPSU tracht o.a. op deze wijze door systematisch steeds
herhaalde indoctrinatie haar satelliet-partijen, zowel in als buiten het Sowjet-blok, op een hoger ideologisch peil te brengen en
een op de bestaande wereldverhoudingen afgestemd inzicht te geven
in de theorie van het marxisme-leninisme en de toepassing daarvan.
Voor het eerst sedert lange tijd - voor zover bekend de eerste maal na de Tweede Wereldoorlog - zullen binnenkort weer Nederlandse communisten in deze scholing worden betrokken..
De CPSU nodigde onlangs de CPN uit 5 personen voor een scholingscursus in aanmerking te doen brengen, die, vermoedelijk nog
deze maand, naar de Sowjet-Unie zullen vertrekken.
De CPN-leiding, die het Russische aanbod

dankbaar aanvaard-

de, lre"éTt intussen een aantal communistische functionarissen aangewezen voor het volgen van deze vorm van scholing.
Dit zijn:
- Willem SWART (5-^-1928) uit Amsterdam, tot voor kort lid dagelijks bestuur van het CPN-district Amsterdam;
- Cornelis HULST (29-2-1932) uit Krommenie, lid hoofdbestuur van
het ANJV;
- Koert STEK (10-11-1926) uit Beerta, politiek-secretaris van het
CPN-district Groningen;
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- B.J. de BOO (20-12-193*0 uit Amsterdam, lid van de dagelijkse
leiding van het ANJV en voorzitter van de OPSJ.
Gezien de betrekkelijk jeugdige leeftijd der aangewezenen ie
het niet onwaarschijnlijk, dat de CPSU-leiding voor deelname aan
de scholing een bepaalde leeftijdsgrens der cursisten als voorwaarde heeft gesteld.
De CPN-leiding heeft haar keuze laten vallen op candidaten,
die allen ruimschoots in de partij of een harer hulporganisaties
hun sporen hebben verdiend. Het is niet uitgesloten dat zij na deze scholing een hogere functie in de partij zullen gaan bekleden.
Vermoed wordt, dat ook Francina A. ROOS (10-6-191^) uit Amsterdam, ale secretaresse werkzaam op het bureau van het CPN-partijbestuur en tot voor kort lid van het Amsterdamse CPN-districtebestuur, naar de CPSU-scholing zal gaan, hoewel zij veel ouder is dan
de andere candidaten. De CPK-secretaris M.J, HAKS noemde onlange
nog haar naam in één adem met die van eerdervermelde W. SWART. Hij
zei, dat beiden wegens bijzondere partijwerkzaamheden niet in aanmerking kwamen om als lid te worden opgenomen in het eind juni geformeerde bestuur van het CPN-district Amsterdam.
DG normale duur van de komende cursus is bepaald op 3 jaar.
Voor de Nederlanders zal deze echter beperkt blijven tot omstreeks
1 jaar, omdat deze

in verband met het aanzienlijk tekort aan CPN-

kader node langer in Nederland gemist kunnen worden.
Bijzonderheden omtrent de leerstof zijn niet bekend geworden,
maar in ieder geval betreft het een politiek-ideologische scholing,
die in groepsverband met andere buitenlanders zal worden gegeven
met Duits als voertaal.
Hierbij zij opgemerkt, dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen deze cursus en de opleiding aan de Moskouse universiteit, die thans gevolgd wordt door de Nederlanders Ferdinand BEKKER
(2^-1-193*0 en Huibert ZEGELING (13-6-1935), een stiefzoon van de
algemeen-secretaris der CPN Paul de GROOT. Uiteraard zullen ook zij
onderricht krijgen in de politieke wetenschappen en in ideologische
problemen, maar dan als onderdeel van een algemene universitaire
studie.

12 augustus 1959
G E H E I M

