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NEDERLANDSE COMMUNISTEN OP CPSU-SCHQLING IN MOSKOU.

Vorig jaar heeft de CPN-leiding op uitnodiging van de CPSU vier

Nederlandse communisten naar de Sowjet-Unie gezonden om te Moskou in

internationaal groepsverband gedurende circa een jaar een politiek-

ideologische scholingscursus te volgen aan de Hogere Partijschool.

Dit waren Wim SWART (32 jaar) en Berend Jan de BOO (25 jaar),

beiden uit Amsterdam, Cornelis HULST (28 jaar) uit Krommenie en Koert

STEK (33 jaar) uit Beerta.

Tegelijk met hen volgden ook communisten uit de Verenigde Ara-

bische Republiek, Canada, Italië, Noorwegen en Zweden een politieke

scholingscursus. De Nederlanders zouden in dit gezelschap de jongste

deelnemers zijn geweest.

De curcus, die op 1 september 1959 aanving, viel uiteen in een

theoretisch en een praktisch gedeelte, begin van dit jaar onderbroken

door een vacantie van drie weken. De Nederlandse cursisten sluiten

hun opleiding in de loop van deze maand- af met het doen van enige

examens. Omstreeks eind augustus worden zij in Nederland terugver-

wacht .

De Canadese cursisten hadden het plan reeds begin mei eindexa-

men te doen om direct daarna naar hun vaderland terug te keren.

Nadat de cursisten bij de aanvang van de cursus in ongeveer

100 lesuren enige kennis van het Russisch was bijgebracht, kregen zij

onderricht in marxistische filosofie, politieke economie, geschiede-

nis van de CPSU en enige organisatieproblemen. Hiervoor waren dage-

lijks voor twee vakken 5 college-uren uitgetrokken. Dit onderwijs

vond plaats in groepsverband met het Duits als voertaal. Tussentijds

legden de candidaten op onderdelen van de studie een proeve van be-

kwaamheid af..

Het theoretische deel van de opleiding eindigde voor de Neder-

landers op 23 juni. Daarna moesten zij kennis maken met de practijk

van het Russische partijwerk.

Omtrent de docenten is slechts bekend geworden, dat een van

hen - een professor in de economie - gedurende twee jaar verbonden

G E H E I M - 2 -



Behoort bij schrijven no

- 2 -

G E H E I M

is geweest aan de Hogere Partijschool te Peking.

Koewei de studie vrij zwaar was, konden de Nederlanders behoor-

lijk meekomen. Naar verluidt sloegen zij in het internationale milieu

zelfs een goed figuur.

Na het afleggen van het eindexamen zullen de Nederlanders gele-

genheid krijgen nog enige weken in de Sowjet-Unie te verblijven om

- vermoedelijk in de Krim - een vacantie door te brengen. Het is mo-

gelijk, dat hun vrouwen zich dan bij hen zullen voegen. De vrouw van

Wim SWART, Annie KLAAS SEN zou reeds op 17 juli uit Nederland vertrek-

ken in gezelschap van de echtgenote van de Waarheid-correspondent in

Moskou, Jan van WIEEINGEN.

Reeds eerder, tijdens de wintervacantie van 20 januari tot 10

februari, hadden de Nederlanders geprobeerd hun vrouwen naar de Sow-

jet-Unie te laten komen. Dit plan vond evenwel geen doorgang, omdat

de GPSU-leiding weigerde de vereiste visa voor deze reis te doen ver-

strekken. In die tijd maakten de Nederlanders, samen met hun buiten-

landse mede-cursisten, een 10-daagse excursie naar Leningrad.

Tijdens hun studie in Rusland stonden de Nederlanders in gere-

geld schriftelijk en telefonisch contact met hun familieleden in Ne-

derland.

In Moskou zelf kwamen zij ongeveer eens in de maand samen met

andere aldaar aanwezige communistische landgenoten of voormalige Ne-

derlanders. Deze samenkomsten, die het karakter hadden van vergade-

ringen of scholingsavonden, vonden plaats ten huize van eerder ge-

noemde Jan van WIERINGEN of van IJsbrand SCHILP, een functionaris

van radio Moskou onder meer belast met de Nederlandse uitzendingen.

De kosten van de studie in Moskou kwamen geheel ten laste van

de CPSU. Maandelijks ontvingen de Nederlandse cursisten een stipen-

dium van om en nabij de 1800 roebel. Dit bedrag ligt aanzienlijk ho-

ger dan de financiële steun aan studenten, die in Moskou een univer-

sitaire opleiding volgen. Paul de GROOT' s stiefzoon, Huib ZEGELING

bijvoorbeeld, die sinds 1957 wiskunde studeert aan de Lomonossow-

universiteit , ontvangt nog geen 700 roebel in de maand.

De in Nederland verblijvende vrouwen van de cursisten ontvan-
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gen van CPN-zijde wekelijks een bescheiden financiële uitkering.

Welke functie de in Moskou opgeleide communisten straks in Ne-

derland te wachten staat, is niet bekend. Verwacht kan worden dat zij

in de Nederlandse communistische beweging een vooraanstaande positie

zullen gaan bekleden.

Een van de vrouwen van de cursisten liet zich onlangs ontvallen

dat zij binnenkort naar Amsterdam zou verhuizen, waar haar man in het

centrale CPN-apparaat zou worden ingeschakeld.

Er bestaan bij de CPN vooralsnog geen plannen om binnenkort een

tweede groep Nederlandse communisten voor een CPSU-scholing naar de

Sowjet-Unie te zenden. Alvorens hiertoe over te gaan zullen de CPN-

en CPSU-leiding wellicht eerst nagaan of en in hoeverre de Russische

opleiding aan de gekoesterde verwachtingen heeft voldaan en deze

vruchten zal afwerpen voor het verhogen van het ideologische peil der

communisten in Nederland.
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