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NEDERLANDSE COMMUNISTEN QF CPSU-SCHOLING IN MOSKOU.

De CPN-ieiding heeft midden vorig jaar vier communistische func-

tionarissen aangewezen om aan de Hogere Partij school van de Communis-

tische Partij van de Sow jet-Unie te Moskou een politiek-ideologische

scholingscursus te volgen. Dit waren Willem SWART en Berend Jan de

BOO, beiden uit Amsterdam, Cornelis HULST uit Krommenie en Koert STEK

uit Beerta. Zij vertrokken op 25 augustus 1959 naar de Sow jet-Unie.

1 Aangaande de Hogere Partij school en de opleiding van de Neder-

landers in Moskou zijn thans de volgende bijzonderheden bekend gewor-

den:

De normale duur van de scholingscursus bedraagt drie jaar. De

Nederlanders zullen deze evenwel binnen een jaar moeten volbrengen ,

omdat zij in Nederland niet langer gemist kunnen worden in verband

met het grote tekort aan CPN-kader. Naar het zich laat aanzien sullen

zij na hun studie in de Sowjet-Unie een leidende functie in de partij

gaan bekleden.

De spoedopleiding der Nederlanders valt uiteen in een theore-

tisch en een practisch gedeelte. Het theoretische deel is begonnen op

1 september 1959 en eindigt op 23 juni 1960. Deze periode werd onder-

broken door een vacantie van 20 januari - 10 februari. Het practische

deel van 23 juni - 15 juli 1900 zal bestaan in een uitzending der

cursisten naar een of ander gebied in de SOK jet-Unie, waar zij kennis

kunen maken met de practijk van het partijwerk.

Het onderwijs vindt plaats in groepsverband met Duits als voer-

taal. De leerstof omvat o. m, de vakken filosofie, politieke economie

en geschiedenis van de CPSU . Voorts besteedt men veel aandacht aan het

onderwijs in de Russische taal, waarvoor 100 lesuren zijn uitgetrok-

ken.

Het Russisch wordt onderwezen door een docente, die uitsluitend

deze taal spreekt. Economie wordt gedoceerd door een professor, die

twee jac^r verbonden zou zijn geweest aan de Hogere Partijschool te

Peking.

Per dag wordt gedurende vijf uur college gegeven; in deze tijd
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komen dan 2 vakken aan de orde. Niettegenstaande het vrij hoge stu-

dietempo kunnen de Nederlandse communisten behoorlijk meekomen. Zij

legden voor bepaalde onderdelen van de studie reeds enkele aaien met

goed gevolg een proeve van bekwaamheid af.

Alle cursisten aijn ondergebracht in een internaat, dat accomo-

datie biedt aan circa 1000 personen en van diverse gemakken is voor-

zien. Zo zijn. b.v, in het gebouwencomplex een kapper, kleermaker en

schoenmaker gevestigd.

De Nederlanders ontvangen maandelijks een toelage van iSOO roe-

bel. Dit stipendium schijnt in verhouding tot hetgeen aan andere studen-

ten wordt betaald, vrij hoog te zijn. Een van de Nederlandse cursis-

ten heeft de hoop uitgesproken hiervan zoveel op zij te kunnen leg-

gen, dat hij aan het eind van de- cursus met een bedrag van ca ƒ 1000.-

naar Nederland kan terugkeren.

Onder de cursisten zijn verschillende nationaliteiten en rassen

vertegenwoordigd. Franse deelnemers ontbreken evenwel.

De Nederlanders hebben veel contact met een Deens echtpaar, dat

reeds acht maanden in Moskou studeert. Ook ontmoeten zij geregeld het

echtpaar Van WIERINGEN, waarvan de man correspondent is van "De Waar-

heid" en de echtelieden IJsbrand SCHILP en Eimske HOFF, die - in

dienst van Radio Moskou - mede belast zijn met de verzorging van de

Nederlandse uitzendingen.

Of er in georganiseerd verband geregeld samenkomsten plaats

vinden van de in Moskou aanwezige Nederlandse communisten is niet met

zekerheid te zeggen. Wel is bekend geworden dat tenminste eenmaal ten

huize van het echtpaar Van WiKRINGEN een scholingeavond plaats vond,

die door een dertig personen van Nederlandse nationaliteit of her-

komst werd bijgewoond. De cursist aan de Hogere Partij school Wim

SWART hield op deze avond, een inleiding.

Na afloop van de cursus zullen de Nederlanders in de gelegen-

heid worden gesteld nog gedurende anderhalve maand, dus tot begin

september, een vacantie iri de Sowjet-Unie door te brengen. De drie

gehuwde Nederlandse cursisten hebben te kennen gegeven van deze moge-
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lijkhcid slechts gebruik te zullen maken, als hun vrouwen vergunning

wordt verleend, zich gedurende deze periode bij hen to voegen.

De BOO en SWAET hadden eerder verzocht, tijdens de v.'intervacan-

tie hun vrouwen naar de Sowjet-Unie te- mogen laten komen. De CPN-lei-

ding zou hierbij bemiddeling hebben verleend. Van Sowjet-zijde werd

evenwel afwijzend op het verzoek beschikt. Mogelijk heeft hiervoor

als motief gegolden dat de CPSU-leiding buitenstaanders geen inkijk

wilde verschaffen in de interne organisatie van haar Rogere Partij-

school. Op deze school genieten ook leden van illegale communistische

partijen een opleiding.

Het plan van RULST en STEK om in diezelfde tijd hun vacantie in

Nederland door te brengen leed eveneens schipbreuk. De CPN--leiding-

weigerde hun - wellicht in opdracht van Moskou - verlof te verlenen

naar Nederland te komen. Blijkens uitlatingen in partijkringen zou

de vrees, dat deze Nederlanders bij hun terugkeer naar de Sowjet-

Unie moeilijkheden in de weg zouden worden gelegd, hieraan niet vreemd

zijn geweest.

7 maart 1960
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