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COMMUNISTEN OP CPSU-SCHOLING.

Plaatsing van de teruggekeerden.

De vier Nederlandse communisten, Wim SWART, Koert STEK, Corne-

lis HULST en Berend Jan de BOO, die op 25 augustus 1959 naar de Rus-

sische hoofdstad vertrokken om aan de Hogere Partijschool aldaar

een politiek-ideologische scholing te volgen, keerden successieve-

lijk in de maanden juli en augustus van dit jaar in Nederland terug.

Drie van hen hebben na hun terugkeer een vrij belangrijke func-

tie gekregen in het propaganda-apparaat van de CPN.

SWART, in bezoldigde dienst van de partij, is de naaste mede-

werker geworden van het lid van het dagelijks bestuur en het secre-

tariaat Marcus BAKKER, die landelijk verantwoordelijk is voor de

propaganda van de CPN. STEK, eveneens in loondienst van de partij,

bekleedt de functie van landelijk propagandist voor plattelandszaken,

waarvoor hij in liet bijzonder werkzaam zal zijn in het noorden des

lands, HULST is, als enige niet betaalde kracht, aangesteld tot pro-

pagandaleider van het CPN-district Zaanstreek. De BOO werd in het

ANJV (Algemeen Nederlands Jeugd Verbond) benoemd tot voorzitter van

het district Amsterdam. Voordien vervulde hij daarin een lagere be-

stuurspost.

Nieuwe groep»

De CPSU-leiding heeft andermaal een groep Nederlandse commu-

nisten uitgenodigd om voor het cursusjaar 1960/1961 de scholing

aan de Hogere Partijschool te volgen.

Op 19 september reisden vijf CPN-ers per Tupolow naar de Sow-

jet-Unie om aan de nieuwe cursus deel te nemen.

Dit zijn:

- Gerard MAAS (17-8-1913) uit Amsterdam, lid van het CPN-partijbe-

stuur en lid van de dagelijkse leiding van het CPN-district Amster-

dam ;

- Francina Antonia ROOS (10-6-191M uit Amsterdam, secretaresse van

het CPN-partijbestuur en tot juni vorig jaar lid van het districts-

bestuur CPN-Amsterdam;
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- Bertus Cornelis van der KUIL (30-7-1923) uit Amsterdam, afdelings-

bestuurder van de communistische bouwvakbond, de ABWB (1958);

- Jan op 't ENDE (31-7-192?) uit Schiedam, afdelingsbestuurder der

CPN te Schiedam;

- Jacobus HOMMA (8-10-1931) uit Amsterdam, een afdelingsfunctiona-

ris van het ANJV.

In tegenstelling tot de sinds kort teruggekeerde cursisten,

die allen reeds vóór hun uitzending blijk hadden gegeven hun sporen

in de Nederlandse communistische beweging te hebben verdiend, maken

van de nieuwe groep ook lieden deel uit, die in de CPN of de neven-

organisaties tot nu slechts een bescheiden rol speelden. Tot dege-

nen die een functie van niveau in de partij vervulden kunnen gere-

kend worden MAAS en ROOS. Van der KUIL, Op 't ENDE en HOMMA daaren-

tegen kwamen niet of nauwelijks boven het afdelingsniveau uit.

Een ander verschil tussen de samenstelling van de jongste

groep cursisten en die van het vorig jaar is dat naast de jonge

cursisten thans een tweetal oudere (̂ 6 en ̂ 7 jaar) werden aange-

wezen om naar Moskou te gaan,

3 oktober 1960
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