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ACTIVITEITEN VAN DE CPK-ONDERWIJSGROEP.

S a m e n v a t t i n g

Voor haar agitatorische werkzaamheden in de onderwijssector bedient de communistische partijleiding zich van een CPN-Onderwijsgroep.
Deze groep stelt zich o 0 m. ten doel invloed uit te oefenen in
organisaties? die bemoeienis hebben met aangelegenheden

betreffende

het onderwijs.
Enige tijd geleden hebben de groepsleden getracht via de Amsterdamse ouder-commissies van openbare scholen te ageren tegen het tekort aan leerkrachten*
Wat de vakorganisaties voor onderwijspersoneel aangaat, is de
aandacht van de CPN-rleiding geheel en al gericht op de Nederlandse
Onderwijzers Vereniging (NOV), die

onder haar aanhang ook enkele

communistische leden telt»
De CPN-Onderwijegroep heeft zich de laatste tijd vooral beziggehouden met het voorstel van het hoofdbestuur van de NOV aan het in
december a.B» te houden congres van deze organisatie om over te gaan
tot aansluiting bij het NVV.
Na op zijn aanvankelijk afwijzend standpunt ten aanzien van een
dergelijke aansluiting te zijn teruggekomen, heeft het bestuur van
de onderwijsgroep zijn leden nu geadviseerd hiertegen geen bezwaar te
maken,, Zij moeteft echter wel trachten daaraan als voorwaarde verbonden te krijgen, dat in het NVV de vrijheid blijft bestaan het openbaar
onderwijs

te propageren.

Gezien de geringe invloed van de CPN-Onderwijsgroep, die niet
meer dan 30 leden telt, behoeft voorlopig niet te worden gevreesd dat
zij bij haar agitatorieche arbeid veel succes zal boeken.
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In 1956 en vermoedelijk ook reede eerder, werden onderwijszaken
in de CPN.behartigd door een landelijke onderwijzerscommiEsie, die
onder meer belast was met de verzorging van "De Schoolwaarheid", een
blad dat op ongeregelde tijden namens het partijbestuur

werd uitge-

geven.

•
Thans bedient de CPN-leiding zich voor dit onderdeel van het
partijwerk van een CPN-onderwijsgroep, een gesloten organisatorische
eenheid, waarbij zijn aangesloten communistische figuren, die in het
onderwijs werkzaam zijn of daarmede in een of andere vorm te maken
hebben» De groep, die thans ongeveer 30 leden telt, werd begin 1957
opgericht»
Omstreeks die tijd had men in de CPN besloten de bedrijfsafdelingen
op te heffen en het zogenaamde bedrijfswerk te doen verzorgen door de
plaatselijke CPN-afdelingen»
Tezelfder tijd werd overgegaan tot de formatie van enkele bedrijfsgroepen om een onderlinge band te scheppen c.q» te behouden tussen
personen, die in eenzelfde beroep of eenzelfde bedrijfstak werkzaam
zijn. Een van deze groepen is die voor het onderwijspersoneel»
De doelstelling van de onderwijsgroep is onder meer invloed uit
te oefenen in organisaties, belast met de behartiging van onderwijsbelangen0 De leiding berust bij een uit vier leden samengesteld bestuur, dat zijn werkzaamheden verricht onder het wakend oog van Gerrit VERRIPS (plaatsvervangend lid partijbestuur en districtsbestuurder CPN-Amsterdara)., die op zijn beurt weer verantwoording schuldig ••
is aan de tweede algemeen-secretaris van de CPN, Harry VERHEYB
Toen in 195? in de CPN het conflict uitbrak, dat tot de afscheiding van de Bruggroep - die zich inmiddels tot de Socialistische
Werkers Partij heeft ontwikkeld - Beidde, vreesde het partijbestuur,
dat de denkbeelden van de afgescheidenen grote

aantrekkingskracht

zouden hebben op de leden van de onderwijsgroep, IJlings besloot het
toen voor de groepsleden een speciale scholingscursus te organiseren
om hun kennis van het marxisme-leninisme te vergroten, maar meer nog
om hen ervan te doordringen, dat Paul de Groot's optreden tegen de
"revisionistische"

groep Wagenaar c.s. volkomen gerechtvaardigd was» ;
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In april van dit jaar belegde het CPN-district Amsterdam een
bespreking met leden van deze onderwijsgroep uit de hoofdstad over
de instelling van een. proefklas voor toelating van leerlingen tot
het ULO. Deze bijeenkomst hield verband met een daags tevoren gehouden spoedzitting van de Ouderraad (een overkoepelende organisatie van oudercommissies der openbare scholen)s waar een onderwijsinspecteur over deze aangelegenheid een nadere toelichting had .gegeven» Op deze zitting waren ook CPN-leden aanwezig geweest. De bijeenkomst van de onderwijsgroep was belegd - zo werd door VERHEY en
VERRIPS de aanwezigen duidelijk gemaakt - om na te gaan welke mogelijkheden er voor de CPN-agitatie via de oudercommissies open stonden. VERRIPS wees erop, dat de instelling van de proefklas een gevolg was van het leerkrachtentekort, met het vooropgezette doel
daardoor zoveel mogelijk leerlingen van het ULO te weren. VEKRIPS
betoogde, dat er betere middelen waren om het leerkrachtentekort op
te heffen, namelijk vrijstelling van militaire dienst, betere salariëring en beschikbaarstelling van woningen en dat het de opdracht
van de communisten was daarvoor te ageren in de wettelijk erkende
oudercomraissieso
Wat de vakorganisaties voor onderwijzend personeel aangaat is
de aandacht van de partijleiding geheel en al gericht op de Nederlandse Onderwijzers Vereniging

(NOV), die ook enkele communistische

leden telt.
Naar aanleiding van de Hongaarse gebeurtenissen in de novemberdagen van 195& nam de NOV op haar eind van dat jaar gehouden congres
een resolutie aan, waarin werd vastgelegd dat de vereniging geen
prijs meer stelde op het lidmaatschap van leden der CPN, Dit leidde
echter niet tot daadwerkelijke verwijdering van de CPN-erso
Was het de CPN vóór deze resolutie vrijwel onmogelijk sleutelposities in de NOV te bezetten, nadien was de kans daartoe uiteraard J
nihil» Slechts ondergeschikte functies, t.w. het lidmaatschap van
enkele NOV^commissies, zoals bijvoorbeeld die voor de propaganda en
voor de jongeren, worden door CPN-leden vervuld»
Blijkens een voorstel van het hoofdbestuur van de NOV, afgedrukt in zijn orgaan "Het Schoolblad" van 12 september 1959 zal aan
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het eind december 1959 te houden congres van de vereniging de beslissing omtrent de aansluiting van de NOV bij het NVV worden voorgelegd.
Ter beantwoording van de vraag welke houding de partijgenoten
ten aanzien van dit vraagstuk moeten innemen, belegde de CPN omstreeks eind september een bespreking in het partijgebouw Felix Meritis te Amsterdam, Aan deze bijeenkomst, werd ook deelgenomen door
in Eindhoven, Velsen en Rotterdam wonende leden van de groep. VERRIPf
deelde namens het partijbestuur mede, dat de CPN voorlopig afwijzend
stond tegen- de aansluiting van de NOV bij het NVV. Als motief daarbij gold, dat:
a,

aansluiting de eenheid tussen de leerkrachten zou verbreken, omdat verschillenden van hen niets voelen voor een politiek gerichte bond als het NVV;
*

b.

het NVV, in tegenstelling tot de NOV, niet uitsluitend het openbaar onderwijs voorstaat?
VERRIPS voegde eraan toe, dat hijzelf principieel een voorstan-

der is van,het opgaan van NOV in NVV, omdat met niet-aansluiting de
CPN, politiek gezien, in de knoop zou komen te zitten. De partij
diende immers in de vakbeweging van de massa - waarmee hij op het
NVV doelde - te zitten.
"Als de 'meerderheid der NOV-leden zich op het aanstaande congres voor aansluiting zou uitspreken, dan moesten de communisten
niet eerst met rotte appels hebben gegooid", aldus VERRIPS. Voor de
NOV-leiding zou het volgens hem dan immers zeer gemakkelijk zijn de
CPN-ers uit de organisatie te verwijderen*
Besloten werd tenslotte het communistische standpunt niet in
"De Schoolwaarheid" te publiceren, maar door middel van ingezonden
stukken in "Het Schoolblad" tegen aansluiting te ageren. Dit zou
door enige leden uit Rotterdam, Eindhoven en Velsen verzorgd worden»
Het bestuur van de CPN-onderv,i j sgroep is later op het aanvankelijk ingenomen standpunt teruggekomen. Het zal tegen de aansluiting :
van de NOV bij het NVV geen bezwaar maken, maar trachten daaraan de
voorwaarde verbonden te krijgen, dat in het NVV de vrijheid blijft
bestaan het openbaar onderwijs te propageren^
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De aansluiting van de NOV bij het KVV zonder meer zou overigens
voor de CPN, in het raam van het streven zoveel mogelijk communisten
lid te doen worden van het NVV, een unieke gelegenheid bieden om
zich daarin via haar NOV-aanhang een plaats te veroveren* Kennelijk
slechts uit oppertuniteitsoverwegingen heeft raen even overwogen, ten
aanzien van de NOV af te wijken van de algemene gedragslijn, die in
het - op de partijbestuurszitting van 18, 19 september genomen - besluit tot algemene overgang van de EVC-1958-leden naar het NVV duidelijk tot uiting komt«
De indruk bestaat, dat de CPN-onderwijs£,roep bij haar werk
thans in sterkere mate ook de buiten Amsterdam woonachtige leden wil
betrekken.
Gezien de geringe betekenis van de groep en haar vrijwel onbetekenende invloed in organisaties, die bemoeienis hebben met het
onderwijs, behoeft, voorlopig nog niet te worden gevreesd, dat zij1
bij haar agitatorische arbeid grote resultaten zal boeken^
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