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SCHOLING IN DE CPN.

Voortdurend blijft de CPN-leiding erop wijzen dat het partijkader ideologisch behoorlijk onderlegd moet zijn om met succes massaacties te kunnen voorbereiden en te leiden.
De opziet van de thans lopende partijscholing is vrijwel gelijk
aan die van het vorige seizoen. Er zijn weer 5 vormen van scholing,
t.w. landelijke topkaderscholing, kaderscholing, basisscholing, speciale avondcursussen en zelfstudie.
De leerstof wordt geput uit 5 boekjes, die door de partijleiding
in brochurevorm worden xiitgegeven. De inhoud is ontleend aan het leerboek "De grondslagen van het marxisme-leninisme", dat vorig jaar in de
Sowjet-Unie in omloop kwam. Twee boekjes zijn reeds verschenen en tegen de prijs van respectievelijk ƒ 1,25 en ƒ 1,-- verkrijgbaar bij de •
communistische boekhandel "Pegasus". De drie andere zullen binnenkort
volgen.
Van de zijde van de partijleiding is aanbevolen om per afdeling
of district een bibliotheek op te zetten, waar partijgenoten tegen een
klein bedrag scholingsmateriaal kunnen lenen. Men wil hiermede aan
eventuele financiële bezwaren tegemoet komen.
Scholingsleiders.
Tot de partijfunctionarissen, die verschillende scholingsonderwerpen behandelen, behoren ook Wira SWART en Koert STEK, die in 19591960 de Hogere Partijschool te Moskou volgden.
Gerrit VERRIPS, Jan van WIERINGEN en Bart SCHMIDT spreken op
speciale lezingen over hun kort tevoren in het buitenland opgedane ervaringen. Vooral aan de lezingen van VERRIPS hecht het partijbestuur
veel waarde. Hij woonde in najaar 1960 het TUC-congres in Engeland
bij. Van WIERINGEN was tot voor kort correspondent van De Waarheid te
Moskou en SCHMIDT verbleef van 20 maart - *f april van dit jaar in
Afrika, mede ter bijwoning van een bijeenkomst van het Executief
Comité van de WFDJ te Conakry.
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Topkaderscholing.
De topkaderscholing wordt ook dit seizoen weer te Amsterdam gegeven en wel in twee achtereenvolgende cursussen van elk drie maanden.
Aan elk daarvan nemen

5 functionarissen deel. Voor zover zij niet in

de hoofdstad woonachtig zijn, moeten zij gedurende die tijd daar verblijf houden. Gedurende de cursus zijn zij van het normale partijwerk
ontheven.
De eerste van de twee cursussen, die gevolgd wordt door twee
districtsbestuurders uit Amsterdam, één districtssecretaris, één verslaggever van De Waarheid en één

partijbestuurder, is op 29 septem-

ber begonnen. Op maandag tot *en met vrijdag van 9-30 - 12.00 uur wordt
in de diverse leervakken les gegeven en van 15«30 - 17.00 uur wordt
collectief gestudeerd.
De eerste weken waren gewijd aan de behandeling van het historisch- en dialectisch materialisme door Friedl BARUCH. Vervolgens doceerden Gerrit VERRIPS en Wim SWART "economie".

Scholing in de districten en afdelingen.
Ook op districts- en afdelingsniveau is men intussen met de scholing begonnen. Ten einde meer deelnemers te trekken .vindt de basisscholing veelal plaats op avonden, waarop de partijgenoten toch reeds
bijeen zijn, b.v. voor de colportage of voor het afrekenen van contributie. Het kwam vorig seizoen telkens voor, dat het merendeel der cursisten zonder opgaaf van reden wegbleef, zodat de scholing vrijwel geheel verliep.
In de vier grootste districten vinden avond-kadercursussen
plaats over een aaneengesloten tijdvak van twee of vier weken. In de
overige districten worden om de zes weken scholingsweekends voor het
kader gehouden.
Het districtsscholingsplan 1960/1961 voor Amsterdam omvat:
In elk van de maanden november 1960 en januari, februari en maart 1961
een cursus voor districtsbestuurders en afdelingssecretarissen;
twaalf veertiendaagse cursussen voor niet-vrijgesteld kader, dat ge- durende de cursus niet aan het gewone

partijwerk behoeft deel te ne-
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men; een aantal veertiendaagse cursussen voor vrijgestelden; de normale basisscholing in de afdelingen en een zestal

zondagochtendlezin-

gen over nog onbekende onderwerpen.
De districtsbestuurders Toon CLERX, Ab VELTMAN en Chris SOET
zijn in het Amsterdamse CPN-district voor de uitvoering van het scholingsplan verantwoordelijk gesteld.
Men is bezig in Felix Meritis een soort studie-centrum annex
bibliotheek op te richten.
Het Amsterdamse districtsbestuur streeft ernaar de beschikking
te krijgen over circa 170 man geschoold kader.
Zelfstudie.
Voor de zelfstudie geeft de partijleiding richtlijnen in het
theoretisch maandblad "Politiek en Cultuur". In het septembernummer
komt een artikel voor van Nico LUIRINK over het onderwerp "De communisten en hun partij", dat in het eerste van de vijf vorenbedoelde
boekjes behandeld wordt. Wim SWART schreef in het oktobernummer over
"De communisten en de anderen", waarover het tweede boekje gaat. In
beide gevallen werd het studiemateriaal vermeld, waarin over deze
onderwerpen meer te vinden is,
25 november 1960
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