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NEDERLANDSE COMMUNISTISCHE STUDENTEN IN MOSKOU.

Déze rubricering Is

In juni 1957 gingen drie Nederlandse communisten t.w.
Huib ZEGELING, stiefzoon van de algemeen secretaris van dé CPN
Paul de GHOOT; René" de VRIES, zoon van het CPN-partijbeetuurslid
en schrijver Theun de VRIES en Frans BEKKER, een actieve figuur
uit de communistische jeugdbeweging, aan de Lomonossow-Universiteit in Moskou studeren.
In juni jl. zijn deze drie studenten naar Nederland teruggekeerd.

: ï

heeft zijn studie in de Slavische talen
«**£--

in Moskou beëindigd en zal deze in Nederland voortzetten.'
en

»ll

.'.»

brachten hun vacantie in Nederland door en zijn in-

middels weer naar de Sowjet-ïïnie vertrokken.
De studie der Nederlanders.
hebben alvorens hun studies
in Moskou in respectievelijk wiskunde en natuurkunde aan te vangenf een voorbereidende cufius voor buitenlanders gevolgd.
^

;

moet nog zes jaar 'Studeren. Hij heeft het voornemen

nog vier keer met vacantie naar huis te komen; volgend jaar

=i

blijft hij in de Sowjet-Unie.
De Nederlandse studenten schijnen ijverig te studeren en
men is in Moskou zeer tevreden over hen. In kringen van de lei-r
ding van de CPN acht men het niet onmogelijk dat in de toekomst
meer jonge mensen voor studie naar Moskou kunnen worden gezonden.
Het partijbestuur heeft de leiding van het ANJV gevraagd jongeren
die daartoe geschikt kunnen worden geacht, voor studie in Moskou
voor te dragen. Zelfs Nederlanders, die geen middelbare schoolopleiding hebben zouden in de Sowjet-Unie kunnen gaan studeren.
Alvorens tot het hoger onderwijs te worden toegelaten zouden zij
een voorbereidende opleiding op middelbaar niveau ontvangen.
Het partijbestuur van de CPN koestert hoge verwachtingen
van deze studentenuitzendingen. Men verwacht er uit eigen gelederen kaderleden en intellectuelen

door te verkrijgen, die meer

partijgetrouw en minder individualistisch zijn dan de weinige
intellectuelen die thans deel uitmaken van de partij.
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Het_onderwijs in de Sowjet-Unie„
De Nederlandse studenten waren zeer enthousiast over de
onderwijsmethoden in de Sowjet-Unie. Naar hun mening kan het onderwijs uit vrij royale middelen putten. Zij vonden echter dat
het op de Moskouse universiteit veel schoolser toegaat dan bij
de Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs. De vorderingen
der studenten worden vrij nauwlettend gevolgd en er wordt van
hen voortdurend een vrij grote inspanning gevraagd. De leerkrachten zi.jn op het fitterige af en de studenten worden niet
geprezen voor de door hen behaalde resultaten.
Het gehele onderwijs in de Sowjet-Unie wordt beheerst door
de communistische partij. Alle studenten, Russische zowel als
buitenlandsei krijgen naast de colleges in hun studierichting
een politieke cursus. De leerstof is verdeeld over vier jaren
en omvat de geschiedenis van'de USSR, in het bijzonder de geschiedenis van de Communistische Partij van de SOM?jet-Unié.
Over het peil van het middelbaar onderwijs waren de Nederlanders vol lof. De aankomende Russische student beschikt volgens hen over een gedegen kennis en heeft een niveau dat zonder
twijfel gelijk staat met dat van een Nederlandse gymnasiast of
HBS'er.
De universiteit van Moskou ie bij uitstek een volksuniversiteit, die het stempel draagt van het arbeiders- en boererimilieu, waaruit de meeste Russische studenten afkomstig zijn.
Financiering der studie.
De Sowjet-Unie stelt voor de buitenlandse studenten beurzen ter beschikking ten bedrage van 900 roebel voor aankomende
studenten en 1500 roebel voor "aspiranten" per maand. Men wordt
als aspirant aangemerkt na enige academische examens te hebben
afgelegd.
Aanvankelijk was van Sowjet-zijde toegezegd dat de Nederlandse studenten 1.000 roebel per maand zouden ontvangen. Later
is dit gewijzigd in 700 roebel.
In kringen van het partijbestuur was men aanvankelijk
niet geneigd deze verlaging van stipendium zonder meer te accepteren. Toen van de Nederlandse studenten echter mededeling werd
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ontvangen dat zij met de toegekende toelage gemakkelijk rond
konden komen besloot men zich bij de verlaging zonder meer neer
te leggen o
Bijzonderheden over de buitenlandse studenten in Moskou.
In Moskou zijn studenten van velerlei nationaliteit aan d«
Lomonossow Universiteit ingeschreven. Er studeren ook vele Jongt
lieden uit koloniale landen. Velen van hen zijn niet-communistiE
Zij zijn echter allen anti-kolonialistisch ingesteld, hetgeen
kennelijk voldoende is om in Moskou te mogen studeren.
Het contingent Chinezen, dat ongeveer 6.000 bedraagt, is
het grootst. Zij nemen een aparte positie in, zijn zeer serieus
en wijzen nagenoeg alle vermaak en ontspanning af. Een, hen aangeboden extra toelage om met vacantie naar hun vaderland te gaat
aioegen zij af. Hun normale toelage a 500 roebel per maand is
lager dan die van de andere studenten.
Ook de Indonesische studenten - velen afkomstig uit de
kring van de PKI - nemen een uitzonderingspositie in. Zij krijgen 1500 roebel, een bedrag dat anderen eerst krijgen wanneer
zij de status van aspirant hebben bereikt.
De Nederlandse studenten vonden dat de door de Italiaanse
en Hongaarse communistische partijen naar Moskou gezonden studen
ten weinig ijver en studielust aan de dag legden. De Hongaarse
studenten stellen zeer hoge eisen. Zij achtten de hen gegeven
toelage onvoldoende. Het intellectuele peil van de Italianen is
over het algemeen te laag. Zij schijnen min of meer illegaal
hun land verlaten te hebben en kunnen derhalve niet met vacantie
naar Italië.
Het peil van de Oost-Duitse en Tsjechische studenten werd
hoog geacht» Studenten van Franse nationaliteit

zouden er niet

zijn.
In tegenstelling met de Russische "regeringsstudentén" wor
den de buitenlandse studenten vrijgelaten in het al dan niet vol
gen van de colleges. Zij hoeven ook niet aan de militaire training deel te nemen die de Russische studenten periodiek gedurende enkele weken krijgen.
oktober

1958.

