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De Orgqnisatie van den Wereldvrede
Yanaf 22 Juni 1941, toen Ilitler onverlachts en verrader-

iijk de Sovjet-Unie aanviel, ontstontl er vanzelfsprekend een

tóenadering tusschen tle Sovjet-Unie eenerzijds en Engelancl
en Amerika anderzijds, wegens hun gemeenschappelijken strijd
tegen eenzelfden vijand.

En naarmate de evolutie van de rvorsteling groeide deze

toenadering uit tot een innige samenwerking die nog aan
diepte won wanneer de Vereenigde Staten ook in den dooden-
dans traden en de strijil het duidelijke afgeteekende karakter
kreeg van een worstel,ing op leven en dood tusschen demokratie
en fascisme.

Sindsdien hebben de demokratische volkeren, en gelukkig
ook de leiders dezer volkeren, begrepen, dat, de verstandhou-
rling tusschen de groote naties, zoowel tijdens als na den
oorlog, van beslissenden invloed zou ziil voor het wel- of
niet lukken van de pogingen tot het stabiliseeren van den
;rede. 

* * a

Te Teheran werden de grondvesten gelegd van het toekom-
stig vredesverbond.

De groeiende eensgezindheid der leidende naties vond hier
haar logische ontknooping in de gemeenschappelijke verkla-
ring der drie groote leiders, die hun vast voornemen uitspra-
ken het eens te worden om een derden wereldbrand onmogelijk
temaken' r * * '

Hoewel er volledige overeenkomst was inzake de groote
lijnen van het toekomstige vredesplan waren er toch nog
detailkwesties waarover meeningsverschillen aan den dag
traden.

Aldus te Dumbarton Oaks.
Op deze konferentie werd voorzien dat de voltedige eens.

gezindheid der bestendige leden noodig was voor het neàen
van belangriike beslissingen. Dit beteekende niet dat er een
of ander voorrecht werd verleerid aan de bestendige leden (t.
t.z. de groote naties), maar het logisch uitvloeisel van het
feit dat de groote naties, praktisch gesproken, de grootsten
last te torsen hebben voor het uitvoeren der genomen maat-
regelen. 'Waaruit we de logische gevolgtrekkingen kunnen ma-
ken dat de absolute koordinatie en de overeenstemming tus-
schen de bestendige leden, een eerste noodzaak is, wil men een
vruchtbare en aan zijn doel beantwoordende bedrijvigheid van
den veiligheidsraad bekomen.

Ilier rees echter de eerste moeiiljkheid op, nl. het vraag-
stuk der stemmiíg. Het principe van de eenheid der besten-
cr.ige leden werd aangetast door het voorstel, uitgagnde van
lingeland en de Vereenigde Staten, tot uitsluiting der stem-
ming van dit bestendig lid, wanneer het ter stemming liggende
konflikt rechtstreeks de belangen van deze mogendheid raakte.
De aanvaarding van een dergeliik voorstel zou neerkomen op
een ernstige afbreuk van het beginsel der eenstemmigheid.

De Sovjet-Unie was van oordeel dat de uitsluiting van de
stemming voor een kwestie die de belangen eener betrokken
mogendheid raakt, volstrekt onaanvaardbaar is. Zij steunde
zich hiervoor op de lessen van het verleden.

De politieke opsteller van de << Reynolds lr[ews >> schreef :
< De Staatsmannen der Sovjet--Unie herinneren zich nog dat
rnen- hun tijdens hun afwezigheid in den Yolkerenbond, Ë.rro
Leschuldigde de Duitschers te hebben beroofd van hun Ílinsche
basissen die zich op schotsafstand van leningrad bevonden!>>.

De « Nerv-York Times »- schreef : << tle U.. S. S. n. is niet
rergeten clat den Yolkerenbond, die zich onbekwaam toonde
c,rrr de eensgezindheid te bereiken ten einde aan. Duitschland
en Japan den rveg te versperren, er nochtans in gelukt was
]iaar uit te_sluiten tijdens den eersten oorlog tegen Finland »,
en verder dat « in 1939 de U. S, S. R,. werd uitgesloten op
irritiatief r.an Argentinië ».

De p_osities zijn thans duidelijk afgebakend. Wij weten
aan welken kant de Sovjet-Unie staat en wie met Laar is.
De r+.aarheid heeft gezegevierd. Wij weten ook aau welken
kant Argentinië, dií brqeinesi van fascigtische elemonten,

staat. Dit land dat eens iret initiatief nàm om de Sovjet-Unie
Lrit cle gerneenschap te stooten, s'erd nu zelf uitgestooten en

afgezondercl door tle r.lernokratis<'he naties van de heele s-ereld.
Deze les is zeer leerrijk gelveest, eu de gevolgen ervtlll

verheugendl Wij kunnen er de konklusie uit afleiden dat
recht À moraal elkaar niet dekken, rvant, de uitsluiting van
rle Sovjet-Unie uit tlen Yolkerenbontl, dit' noclrtans geschiedde

rnet eenparigheid van stemmen, bleek in het. geheel niet
bestand tegen de proef der lealiteit en de universeele moraal.

I{et was tles te onbegrijpelijker, tlaal geen enkel lid van
den Volkerenbond de uitsluiting van Polen voorstelde toen dit
de stad Yilna naastte,.en evenmin rleze van Italië toen dit
Abessyn,ië, 

-nochtans ook lid van den Yolkerenbond, brutaal
overviel en kolbniseerde.

Hoe kwam het dan dat de \roikerenbond .nochtans cle

verreischte meerderheid vond om de U. S. S. R. uit te sluiten
op een oogenblik dat deze zich verhief tegen de Duitsche
pretenties ?

Het is thans evenwel duidelijk bewezen dat de U. S. S. R.
enkel handelde in het belang der landen die thans tegen
Duitschland strijden.

Nu dat de Sovjet-Unie een reeks machtige overwinningen
heeft behaald op politiek en militair gebied, zijn er evenwel
irog steeds Staten en individuen die geen rekening houden
rnet het experiment van den « Yolkerenbond >> en die er een
reeks vooroordeelen blijven op na houden, waardoor de U. S.
S. R. vanzelfsprekend een gewettigd wantrourrren en terug-
houdenheid àan den dag legt, wanneer het er op aankomt nog-
rnaals beslissingen te treffen die een meerderheid vereischen
vun naties die hun vooroordeelen en hun eigen kleine, nij.lige
vijandigheid, als de eenig gangbare moraal aanzier, zond.er
dewelke zij- niet in « vrijheid » denken te kunnen leven, ter-
wijl zij de verstandhouding hunner machtige buren mét
scheeve oogen aanzien en naàr elkaar schreeuwen over dikta-
tuux elr. onderdrukking. Zij vergeten hierbij echter, da,t vrij-
heid geen bandeloosheid is, dat er geen rechten zonder plichten
zijn, en dat er, evenals onder de individuen, enkel kwestie
kan zijn van rechten, in zooverre de uitoefening ervan niet
schaadt aan de belangen en rechten van den -buur.

De konferentie van Jalta heeft dan ook een einde gesteld
aan het meeningsverschil dat inzake de organisatie van den
vrereldvrede, nog tuséchen de groote naties bestond.

De demokratische volkei'en begroeten het bijleggen van dit
rreeningsverschil tusschen de groote naties, met geestdrift,
en des te meer, daar deze oplossing getuigt van gezond ver'-
stanC en werkelijkheidszin.

Er werti nl. overeengekomen dat de betrokken partij, enkel
zal uitgesloten worden van het stemrecht, wanneer het gaat
om zaken die op'een vredelievende manier kunnen bijgelegd
u.orden, dit is dus in geval dat de veiligheidsraad de funktle
van << Vrederechter » waarneemt, bij een opgerezen geschil.

Waar het echter om gaat militaire sankties te treffen tegen
detenen dae den vrede verstoren moet niet alleen de regle_
mentaire meerderheid van 7 op 11 stemmen worden behaald,
doch tevens moeten verplichtenderwijze de 5 bestendige leden
van den veiligheidsraao, tret met dezà s.ankties eens zÍn.

fn feite heeft hier dus het beginsel van rlë Sovjet-Unie
gezegevierd. Haar stelling dat de eenheid der vijf beÀtendige
leden onverbreekbaar moet zijn, en dat deze àenheiil nÈt
ma8 aangetast worden door de uitsluiting van een der Ieden
bii het nem,en van'belangriike beslissingen, heeft, niet alleen
do overwinning behaald, maar het werd zelfs orrg"rót tot wat
men zou kunenen noemen een postulaat.

Hierdoor zijn de groote naties bestendig gebonden voor de
verzekering van den vrede. Zij hebben thans een veel grootere
verantwoordelijkheid te dragen dan ten tijde van den « vot_
kerenbond » waar de Juridische gelijkheid tusschen groote
on kleine naties u'et was, eer. absurditeit die de wereld duur
i;e etaan kwam, daar er geen rekening gehouden werd met het
feit dat, er behalve, vredelievende Sta,ten, ook aanvallende



É

*tï,'i, j naties waren, die elke gelegenheid te baat namen om sto'kken
I in de wielen te steken, gelegenheid die hun ruimschoots ge-

Iroden werd door de zoogezegde « rechtsgelijkhèid » van alle
naties. i

De verantrvoorcleijkheicl cler groote natieslris thans vooral
in gtoote mate toegenomen door het feit dat zij, behalve de
verdediging hunner eigen belangen, in de eerste plaats hoeven
rekening te houclen met het behoud van den vrede zelve,
iiesnoods mits zich opofferingen te getroosten iirzake hun
eigen belangen I want anders kan het principe dezer collekti-
viteit en eensgezindheid niet begrepen worden.

Het is dan ook. deze wisselwerking die ons de grootste
rvaarborgen rnoet verschaffen voor onze eigen veiligheid, daar
zij a priori niet alleen elke willekeurige inmenging in de
binnenlandsche aangelegenheden der kleins landen uitsluit,
rnaar dezo 

-ievens bevealigt tegen iederen aanval, a'angezien
hun de militaire bijstand der groote naties bestendig wordt
verzekerd, zelfs ongeacht het feit dat dit kan gebeuren zon-

!-

der het iritdrukkelijk veràoek van de' bqtrokken natie' Hier-
cloor is het gevaar :gemeden dat de §leine landen, uit schrik
v(ror hun buren zich neutraal verklaren,' en daardoor een Bog
gemakkelijker prooi worden r.a'n gebeurlijke roovers. Onze
àiged neutraliteitsverklaring, vóór den huidigen wereldbrand,
is te dien opzichte zeer'stichtend: Hitler heeft in België een

uiterst gomàkkeliike'prooi gevonden, onvoorbereid en onbe-
schermd' 

r a .
Ifet feit dat de beginselen der Sovjet-Unie hebben gezege-

vierrl bij den opbouw van het Vrerlesgèbouw, bewijst ons dat
dc buitenlandsche politiek van de U. S. S. R. onveranderliik
ríordt bepaald, niet alleen door de belangen harer eigen veilig-
heid, maar ook door den wensch om iederen aanvaller die de
veiligheicl der vredelievende naties, grgote of kleine, bedreigt,
onschaclelijk te maken, daar zíi, - de feiten hebben het
bewezen - terecht van oordeel is dat den vrede ondeelbaar is.

VAN DEN BER,GHE I,.
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DE GODSDIENST IN DE TJ. S. S.R.
(VERVOLG)

De Sovjet-Kerk in het achterland bleef evenmin onver-
schillig toezíen op het strijdgebeuren.

Met alle middelen heeft zij meegeholpen om volk en
regeering te steunen in den strijd tegen den overweldiger.
De orthodoxe congregaties hebben belangrijke geldsom-
men ingezameld voo.i: het tr'onds voor de Verdediging van
den Staat. Àlleen al in de streek van Leningrad verzamel-
den zij 3.000.000 roebel.

Op 30 Januari 7942, deed Patriarch Serge een oproep
aan de pastoors en geloovigen om te helpen een tankkolon
te bouwen die zou genoemd worden'naar de Russische held
Dmitri Donskoj, die in 1380 te Koelikovo een schitterende
overwinning behaalde op den Ta,taarschen Chan Mamaj.

<< Dat onze kolon den zeg:en moge meedragen onzer Ortho-
doxe Kerk alsmede haar best-endige gebeden voor het sukses
der Russische wapens », schreef zijne Eminentie Serge.

Iedbr gaf naar zijr. middelen. Een priester van Sjebarkoel,
uit de streek van Tsjeliabinsk, ,schreef aan de Moskouer
Patriarch : « Ik ben oud en ik heb geen kÍnderen. Met
mijn heele hart voeg: ik hierbij mijn antwoord op den
oproep van den zeer eerbiedwaardigen Serge. Ik onderschrijf
1.000 roebel van mijn eigen spaarcenten, en voeg er mijn
ge.beden bij opdat den vijand weldra uit ons geliefd land
moge verdreven worden. >>

De eerbiedwaardige Michail Kolokolov, een man van
72 jaar, bracht zijn priesterkruis in, 4 zilveren kazuifels,
een zilveren lepel en al zijn obligaties.

Te zameni werden meer dan 8 millioen roebel en een
belangrijke hoeveelheid gouden en zilveren artikelen inge-
zameld.

Op 7 Maart 1944, overhandigde Nikolai, metropolitaan van
Kiev en Galicië, deze tankkolon aan het Roode [,eger.

, Vele geestelijken betaalden met hun leven voor hun
vaderlandsliefde en hun gehechtheid aan het Sovjetregiem.

In Charkóv namen de Duitschers priesters gevangen in
de straten en dwongen hen, in p,riesterkleeren en onder
gewapend geleide, een krlis te dragen.

Zij verdreven de priesters uit hun huizen, beleedigden hen
in de straten, braken binnen in hun huizen en.stolen hun
provisies; zij braken binnen in de kerken en ontheiligden
de schrijnen.

Een oude priester werd gevat op het kerkhof, opgesloten,
bespot, vervolS'ens van partisanenbedriivigheid beschuldigd
en neer8eschoten.

Zinajda Obolenskaja, van Oriol, berichtte dat haar echt-
genoot, die een priester was, na te zijn mish+ndeld door.de
Duitsche,rs, werd doodgeschot€n. Zijn liJk bleef zevei
dagen lang gnbegraven in de sneeuw liggen.

Een andere priester uit Oriol, Tichon Orlov, werd door de

Duitschers neergeschoten, allqen al onder beschuldiging de

Sovjetmacht te steunen.

Dezen oorlog bracht ongetwijfeld een g:rootere toenade-
ring teweeg tusschen de Kerk en den -Sovjet-Staat. 

De
bep"roevingJn en de gemeenschappelÍjke aktie in den strijd
telen dei overweldÈer brachten hen nador' De betrek-
kiígen werden hartelíjker. De Russische llerk had zich het

v""frouw"r, waardig getoond van volk en regeering'
Alhoewel sincls àe- afkondiging van 1936, de priesters

gelijke burgelijke en politieke rechten kregen als de andere

Ë,r"g"ru,. tànAà ae Russische Kerk toch niet meer den

luister eir tret ge7.ag var. tijdens hel tsarenriik.
In Septernbei f9+g kwam hierin veranderirig'
Een v^ergade;ring: van bisschoppen uit de Rrrssische Ortho'

doxe KerÈ verkoos een Patriarch voor Moskou en heel

Rusland, en er werd een heilig synode gevormd'

fn Oktober daaropvolgend, benoemde de Sovjetregeering
een Raad voor Zakén bètreffencte de Russische Orthodoxe
Xàrx, i.a,O die tot taak kreeg als verbindingsschakel op te
treden tusschen de Regeering en den Patriarch vah Moskou
en Rusland, en betrefiehde zaken die de R'ussische Ortho'
doxo Kerk aanbelangen, en die een beslissing vanwege de

Regeering verei§chen.
Deze Raad heeft insgelijks vertegenwoordigers in de

repu.bliekeni gebieden en streken, waar hij als verbindings-
scilakel optréedt tusschen de plaatselijke regeering of
overheden en de plaatselijke kerkelijke lichamen.

tlét heilig Synode is sindsdien opnieuw bijeengekomen'
Het zetelde van 3t December 1944 tot 2 Februari 1945 en

heeft tot Patriarch Al,exis verkozen in vervang:ing van den

af,Bestorvene Serge. Alvorens uiteen te gaan, richtte het
eei groet van sympathie aan alle geloovigen in het alge-
m."ri en aau de onderdanen van de Russische 'Orthodoxe
Kerk in het bijzonder.

De Èatriarch werd op 4 i'ebruari 1945 officieel aangesteld'
Het was, sinds 1917, de eerste maal dat een godsdienstige
plechtigheid met zooveel luister plaats greep.

fn het vroeg'ere Wit-Rusland en Oekraine dat in 1920 bij
Polen werd ingelijfd, en dat thans terug naar zijn recht-
*.tig" eigenaàrs- is teruggekeerd, hehlen de katholieke
r.rtJni"s"Èop van Krakau, prins Adam,Sapiecha; de aarts-
bisschop vari Lemberg, Mp Tvardow§ki; de -administrateur

"r" 
f,"'t lilarschauer district, Mgr Szlazowski, alsmede de

Uisscyràp van Katowice en hun onderhoorlgen, hun bedrijvig'
heid helnomèn en voortgezet'

(Veríolg iu blz. 6)
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De clercle grote periode der Russiese letterkunde is als gezegd
die der Nieuwste Literatuur, gaande van omotreeke 1840 tot
vandaag. Ze slaaí in het teken vau de rchepping vàn €èn
democratiese cultuur, die tans door de bolsjeviki wordt uitge-
bouwd. in socialistiese en weldra coinmunistiese vornen.
Dialecties beschouwd is heel deze periode de wording van een
synthese, geboren uit de adelscultuur die in Poesjkin culmi-
neerde (these) en de boerecultuur (anti-these). Ilet is in alle
opzichten een van de'schoonste eeuwen uit de wereldliteratuur
en een van de grootste in de universele geschiedenis der
mensheid, een eeurv die men nooit genoeg zal kunnen herlezen,
genieten en bodenken, als duurzame bron van Schoonheid,
Goedheicl en Wijsheid. Een eeuw van blijvende vertroosting
íegen, en claannede van biijvende hoop in de toekomst van
tlc Mens.

We zuilen ze in drie lezingen behandelen. Deze van vanilaag
zullen rve rvijclen aan de denkers en dichters, die van de
volgende w-eek aan de toneel- en romanschrijvers. Eigelik zijn
alle schrijvers van die goudenste aller eeurven tegelijk kunst+-
naars en v,ijsgeren, op papier en in de werËelikheiil gertreest,
dichters, geleerden en sociale -strijders. Het onclerscheid is
niet altijd'goecl te maken, en 1àar het wel schijnt te bestaan
is het inderdaad vaal< maar eeln begoocheling. Het is bekend
iroezeer de tsaristiese censor van de XIX" eeuw de vrije
heoefening van het denkende r.voord in de weg stond; van-
daar dat velel hun toevlucht moesten nemen tot de kunst
slricto. sensu, om tlaarin, in bedekte vorm en stijl, voor hun
ideeën te ijveren. Een l<rvaacl dat tevens een goed is geweest:
het heeft de idee gecliend door ze te verplichten telkens ge-
daante te nemen, al wQ§. het- dan in romanpersonages-(maar.
kunnen die niet de levendste essentie van de realiteit zijn ?) ;
en daarnaast heeft het de kunst stricto sensu voortdurend
gevoed, zoals dat niet op dezelfde voet in het Westen is
geschied, met die idees, .lvaardoor. ilat heerlikste en zeker
juistste allel artistieke genres is ontstaan: het Russiese
realisme, 1r/àarvan we in Poesjkin het grote vertrekpunt heb-
ben begroet, een mengsel van classicism. en romantiek, van
rede en gevoel en intuïtie, van tvaarheid en verlangen, van
ilroom en werkelikheid, van wat is en dient te zijn, m. a. w.
liet .e-en, als ors {esters, vaak naturalisties realisme, maar.
cen ideëel en idealisties realisme.

De namen die hier zulleir volgen zijn weinig of niet bekenrl
in het Westen. Zeer ten onrechte, want Tolstoi en Dostoiëvski
z,ijn niet volleclig zonder hun te denken, en ook opzichzelf zijn
cie figuren die volgen nog steeds buitengewoon boeiend èn
leerzaam-

Sprekende van Poesjkin hebben we reeds de naam gehoorrl
Yan de._ eclele figuur van .piotr Tsiaadaiëv (1294_195b), die
een heilzame in,r.loed op Aiexander Sergeiëvitsj heeft 

'uitge-
oefend en cloor Lem hoog :rverd bemind, tsjaarlaiëv kan Ris_
ianrls eerste filosoof worden genoemd. Hij sympathiseerde met
de-Dekabristen zonder actief deel te nemàn Lur, hon beweging.
Na de publicatie van zijn << Filosofiese Brieven » (1836) ïvei<l
hij van reger.ingsr.vege rvaanzinnig verklaard en onder controle
r.an {e politiedokter._ gesteld. In Tsjaadaiëv ontwaa.kt, het
l'jlosofies b_ewustzijn en .keert het zióh tegeir de beginselen
*, -rg?. Slavofielen. Tsjàadaiëv stelt het 

-lVesten 
telenover

Tl.usland en besehouwt het Christendom als de wezenlikà'factor.
ir. de ontwikkeling van het menselike zelfbewustzijn. In het
Christenclom rvordt zich cle mens bewust dat, hij moment is
in.$e. velvelkeliking van de gorlclelike geest en de -.g"f*-
lr.eirl heeft 

-zi-ch_ 
vrij te maken. Toch gelóofde Tsjaaclaiëi aan

Rrrsland. Ik heb rle innige overtrriging] zei hij, aài ,"ii-g"i""_pcn zijn clc nreestè soeiale probl"uiór, op i"' los.".r..l lrutverieden is niet meer in onzÀ tnacht, maar cle to"f,or"*i ;":ratr ons I Dé beste veltegenu.ooi:.cligers van de Slivofielenzijn Chomiakov en I(ir.eiëvski. Ook z"ij protesteren tegen het
r t,ectionnaile tsar.isrrre, rnaar. lr".o"plr, ,i"f, 

"i"t 
-ïp- 

il"i
wes-ten, rvel op het voor-petrijnsche Rusland en de OftËodoxeIierk, rvaarin volgens hun het Christendom ,riu* t. b;;;;;;gebleven. Atexei Chomiakov (1g04-60) bestrijdl i" Ir"t W".t"..('h.istendom het rationalismà e, lvón Ki;;ië;rki «f"SOïlï]5ïilil aantonen d.at, de oorsprong van.die louter_vqrstàndelikheió
ligt in de geest der Ilomeinen-. Een brug .tussen Westerlipgen
Ílly}li|jl.. :1 ,'r*_u:_fiulqt .weld , epsrËsec à.o" d; ;;;AtexanÍter Herz€n .(1912_1920), de iniie.me -vrieEd v.aq MËhailsakoenrn (1824-76), de stichter van het anarchistiix socia-lreme. 1\a l'orseheiden vctbanningen vèflaat Ileràen voor altijd

Crote Figuren uit de

door IOHAN

f-**;""*;;:**-**ll-t
lDe grote 19" Eeuw !
L******ffi*. *o****l

I{uslantl, neetrt deel aan c1e levolutie van 1848 te Parijs en
sl,ichtte in Londen het vooruitstrevende tijdschrift « I(oiokol »
(De Klok) dat over het, gehele eontinent heeft geklonken.
ï'oergeniöv heeft_^er ijverig aar-r rneegerverkt en getuigtle van
Herzen dat: << niemand ooit hecft geschreven zóals Íij, het
is alles met bloed en tranen geschreven >>.

be laatste Éilavofiel, maar clar-r in cle r.er.hevenste bctel<enis
van het w.oorcl, u.asJlatlilnir Solovaov (1858-1900), clie zijn
<iocentschap aan cle universiteit r,:rn Sint-Petersburg verloà.
door in 1881. de nieur.e tsaàr te verzoeken, cle mooiclenaars
van Alexander II te verge\ren. << Laat de tsaar tonen, schreef
hij, -dat hij vóór alles een Christen is... anclers tan liet
Ilussiese volk, het Christelike volk heru niet langer volgen >>.

In 1935 deden u.e een klcine bedevaart naar het oude, schil-
derachtige l{onasterie r.an de.Nieurve. }Íaagd, even buiten
lÍoskou. Onder de bloesemende kerseboompjes èn de fonkelende
gouden koepels vau.. de rvitte kapellen ligget.'daar zij aan zij,
iu .het eeuwi8e- leven, Gogol en de dich[er Brioesov, Tsjechov
en de anarchist.Prins Kropotkin; Tsaar Boris Godpenov :!a
de jonge vrouly 'van Kameràad Stal.in; en. ook, . ontler'.:èen

I

t*



--.E-"i

Rrzssi ese Literatuur

Eerste afd,eling:

Denkers en Dichters
**l

:

de Duitse idoalistiese filosofie van Hegel te verenigen met
het geloof van dè Oosterse kerk, alsook de vereniging van
a,lle Christelike Kerken heeft nagestreefd. Op hem volgt
Nikolal Berdlaiëv, geboren te Kiëv in 1874. Tijdenc het
tearenregime voor enkele jaren naar het Noorden van Rusland
verbanneí, wordt hij in 1920 professor aan de l\Íoskouse
universiteit. Evenals Dostoiëvski en Soloviov wil Berdiaiëv
do waarheid van de werkelikheid als de zich ontwikkeiende
Glodmenselikheid verstaan en verkondigen. De hedendaagse
crisis in de filosofie wijt Berdiaiëv aan haar verwetenschap-
peliking;- want wetenslhap. is kennis uit noodwendigheià,
terwijl filosofie kennis uit vrijheid is, dus kunst in de hoogste
zin vat dat woord. De .'nens is niet een stuk van het .heelal,
maar een microcosmos. Meer en meer echter valt het huma-
nnisme van elk Godsbewustzijn af. Het g"ehele geslachtsleven
van de mens is een zoeken naar de verloren gegane androgyni-
teit, naar de hereniging van het mannelike en vrouwelike
íot een volleclig wezen in God. De liefde is de weg waàrop
ieder mens ín zichzelÍ de anclrogyne mens herkent. Dat typies-
Russiese, ideëlo realisme, is de meer dan abstract-logiese,
rie christo-Iogiese waarheid van de mens.

Naast, niet los van de.ze vooral wijsgerige letterkundigen,
staan do merkwaardige critici Biëlinski, Tsjernysjevski en
Dobrolioebov, maar ook voor hun is het u'eer typies hoe alle
tienken op het zijn is gericht, geen louter boekbespreking maar
Ievensbespreking. Vissarion Biëlinski (181G48) was aldus niet
.:rlleel een zeer begaafd literair criticus, maàr een leraàr en
opvoeder der Russiese maatschappij in vooruitstrevende zin.
Hij stierf op 37 jarige leeftijd aan tuberculose uitgeput door
zijn hardnekkig werken. Zijn zendrrl,g werd voortgezet door
Nikolai Tsjernysjevski (1828-89), de zoon van een priester,
die de verkondiging van het socialisrne tot zijn levenstaak
heeft gemaakt. . IIij rvas de grondlegger van de realistiese
esthetiek; het Schone is het Leven, zei hij, en de taak van
de kunst. ligt niet in haarzelve maar in het uitleggen en
leiden van het leven. Zijn roman << 

'Wat, moeten we doen ? >>

werd hei wachtwoord .van Jong Rusland. Tsjernysjevski werd
gebannen naar Siberië; trvintig jaar van zijn leven noest hij
in de ijswoesfijnen der taiga doorbrengen, omgeven door arme
Ja.koeten. Een vriend rrilde hem verlossen, maar liet het
leven bij deze heldhaftige poging. Toen hij mocht terugkeren
was Tsjernysjevski een gebroken man; zijn mooie herinnering
blijft echter onuitwisbaar' in de Russiese gesch,iedenis.

Nikolai Dobrolioebov (1836-61) r'olgde Lem als criticus op

De leiders Van

het tijdschrift
« De Trjdgenoot »

het orgaan van de
revolutionnair-

demokratiese

Tsjer
literatuur :

nysjevski,

Niëkrasov,
Dobrolioebov.

ctnvoucligc I'lakke rvitte steen met dit opschrift: << Ir'ilosoof
Valdimir Sergeiëvitsj -Solovior'>>, de discipel van Dostoiëvski,
cle heilige Aliosja uit de << Gebroeders Karamazov ». Evenais
Dostoiëvski heeft Soloviov rle u'are menselike samenleving
r''ille.n begrijpen als rle Gocl-menselike samenleving, cl.rv.zI
rls het levenrle lichaam van de Gcdmens, van Chiistus.

llr.cn:rls I)ostoiëvshi profeteert Soloviov dat deze Godmen-
selilihoicl door het Russiese volk zal wordèn verwezenlikt. De
geest ruoet de stof niet overtvinnen door vernietiging maar
door beheerste vereniging er mee..Het Goede is de t,àrheid,
de-trourve levensrveg voor ieder.. De ware ascese openbaarí
zich nict in de eenzijdige ontkenning van het leven cloch in
cle geestclike zelfbeheersing van het leven. De misdaacl moet

"'9r+1. gestraft, niet bij rvijze van vergelding, maar óm cle
rniscladiger te genezen of te verbet".e.r. SoËrriov is tegerr
het valse patriottisme, maar voor een gezond naíionalisÀe:
clk volh is volgens zijn biezonder karaktór tot een biezondere
taak geroepen; verischillende volken ziin verschillënde organeu
in het-.organisms der mensheid. Zo- À'chreef cleze grotoïus-
,sieso denker . en dichter der -vorige eéuwr'die heeÉ gepoogd De rebolutionnaire publ,icist Herëen ( 1812-7870)



aan het vertnaarde, door Niëkrasov gestichte tijdschrift
< Sovremiënni[ » (Tijdgenoot). Hij stierf op 25 jarige leeftijd,
doodgewerkt, na hetzelfde lévende kunstideaal les Tsjerny-
sjevski te hebben verkondigd.

Den van de belangrijke dichters dier eeurv is, na Poesiliin
en Liërmontov, de zopas genoemcle Nikolai Niëkrasov (1821-
1877), een zóér synipathieke en mooie figurtr in de Russiese
letteren. Hij studeerde aan de tttrivelsiteit te Sint-Peters-
burg in de moeilikste omstnnclighetlen. Geclurende tlrie volle
jaren, schreef hij, heb ik clag aau clag gestarlig honger
geleden. Zo leerde hij cle laagste lilassen clel bevolking kennen
err liefhebben, maakte kennis met tle slalpstees cler aclrter'-
buurten en kon claar zelfs eens li cetit verclienen door' Itet
srhrijven van een lequest. Later verbetercle hij zijn toestald
en wercl eigenaar van het beruchte tijclschlift << Sovrelniënnik >>.

I)uizenden nlensen, r'ooral studenten, s'oonden zijn begla,fenis
bij. Hij rvas geen meestel v:rn het rvoord zoals Poesjkin, hij
sr;hreef ook niet zo ma'kkelik, maar wat hij schreef ging naar'
t,et hart en was zielsverheffend. Ziit' werk behandelt voral
de kleinen, de boeren, en is een hymne aan de vrourt. Hij s'as
voor de r.olksmassa een. der geliefdste dichters del eettu'.
'Iwee arrdere mooie volksdichters waren cle Zuid-Russen Alexei
Kolstov (1808-42) en Nikitin (1824-6I), beiden zeer jong
gestorven. De vorm van Koltsov schijnt onregclmatig; inder-
daad zingt er het zuiverste volksliecl in: Iied van de steppen,
van de armen, van de liefde. Een rechtstreekse opvolger van
Poesjkin was Fiocior Tioettsiev (1803-73), een heel verfijncl
lyricus, die in een bondige, aangrijpende vorrn, met heerlike
beelden en symbolen, zijn bezetenheid doör de cosrniese pro-
blemen en het mysterie cler wezens heeft uitgedrukt. Van
hem deze regels:

Niet het verstand kan het verstaan,
Geijkte maten grijpe' er boven,
Het leidt zijn eigen lotsbestaan 

-In Rusland kal je slechts goloven!

Andere esthetiseretde clichtels u.aren de byz:r,ntinist Apollon
Maikov (1821-97), later reactionnair; de impressionist Fet-
Siensiin (1820-92) en de zaclrte r'lichter. ook clramatulg, graaf
Alexei Konstantinovitsj Tolstoi (1817-7J), van het geslacht van
ue grote Leo Tolstoi.

Het grat t'cti I-l«diziii' Solot:ioo, te Moskou

Een mooi cliclrrer tr-as o,rk ,'le tr:"litlrrh,rlictl-r Apoechtin (lEll'L
1893). Zeer populrrir in de kritig"tr 'let' I'ooI uitstrevend"
jongeren s a,s cle jong aan Iulle;< ii.r':e !I(il()t'\-el] zzillgel' Yàlr

iiefàe, natu.rr en een itleaal tan goetlheitl: !{adson (1862-S;).

Vertegens'ordiger der s1'mbolisten rras Konstantin Balmont'
geborà in 1867, onder de leus: Eta zjizn jest srn I (Het
leven is droorn). Zijn individueele, sociale lyriek is nietz-
scheaans geortiënteerd; in 1917 schaarde hij zich aan de

zijcle der bólsjeviki, maar verliet daarna Rusland. Yan hem dit
moo,ie gedicht « Zjensjtsjina >>, de << Yroul >> :

De vrouw is met ons wanneer rve geboren,
De vrouw is met ons in 't allerlaatst uur,
De vrourv is ons vaandel van strijd en van gioren.
De vrouu, is verrukking, aanbidding, azuur!
Eerste verliefdheid en blijvende rveelde,
ltrerste begroeting die ons leidt'en richt,
Makker van stlijd die 't vuur met ons deelde 

-De vrourl. is }luziek 
- 

619 v16uri/ is het Licht !

PRAKTISCEÍ ONDERWIJS
Het onderricht in het middelbaar, komt thans overeen met

de stof die vroeger in het seminarie v/erd gegeven.
In het Hooger Instituut kornt het prograrnrr.a overeen met

dit der gewezen geesteliike akademiën. Er worden thans
evenwel eenige nieuwe onderwerpen aan toegevoegd zooals:
hagiologio (heiligenleer), geschiedenis van het Russische
religieuze denken, geschiedenis van den askese en godsdienst-
geschiedenis.

Aan het theologisch onderwijs ïuordt, in het algemeen, een
meer praktische basis gegeven.

H. Grigor, aartsbisschop van Saratov en Stalingrad, geeft
ons in de « Soviei War Nevrs )>'een overzicht van de leerstof
in het theologisch Instituut. Men doceert er de Heilige Boe-
ken van het Oude en het Nieuwe Testament, geschiedenis
van de Kristene Kerk, cecumenisch (algemeen) en Russisch,
alsmede de hagiologie en de geschiedenis van het Russische
religieuze dènken; inleiding tot de theolo8:ische wetenschap-
penl theologie: dogmatiek, zedeleer ( askese inbegrepen)'
vergelijkenct en herderlijk; godsdienstgeschiedenis met apo-
logétisme (verdediging van den godsdienst); geschiedenis en
ontleding van den Russich sectengeest en den Raskol (schis-
ma); het cannoniek (kerkelijk) recht en de grondwet van
de U, S. S. R.; liturgie (kerhgebrrriken), inbegrepen de ge-

schiedenis der Kristene kunst; het prediken en het onder-
wijs in de waarheden van. het godsdienstig geloof ; Kristene
hymnologie; het lezen van de theologische boeken in de qrde
Siavische Kerktaal en kerkzingen; oude talenl het lezen van

DE GODSDIENST IN DE U. S. S. R. (vervolg vcln blz.3)
':;t!.tri: l,r,tr:,Ltit,r,l I llliLl

Ten zeerste bekommerd om oe godsdienstige overtuiging
van alle burgers te eerbiedigen en volle vrijheid van uiting
te verleenen, richtte de Sovjetregeering in 1944 een Raad
op voor kerkelijke genootschappen anders dan de Russische
Orthodoxe Kerk, en wiens 'rol erin bestaàt als verbindings-
schakel op te treden met organen van'de Katholieke Kerk,
de Grieksche Katholieke Kerk, Moha.mmedanen, Joden en
Evangelische genootschappeí, Boeddhisten, Oud-Geloovigen,
Armeniërs, enz.

Het Heilig Synode heert een ontwerp goedgekeurd, strek-
kende tot de oprichting van een Orthodox Theologisch fnsti-
tuut, te Moskou, waar hooger theologisch onderwijs wordt
versirëkt. " 3

Verder werd ook besloten kursussen in middelbaar theo-
Iogisch onderwijs in te richten, voor de opleiding van pas-
toors. ,Deze kursussen worden g'egeven in ieder bischoppe-
lijk rlistrikt. Zij duren 2 jaar, terwijl zij in het hooger Insti-
tuut 3 jaar vereischen.

Vroeger waren 6 jaar theologisch onderu'ijs voorzien,
waarvan 2 jaar in een seminarie en 4 of 5 jaar in een gees-
telijke akademie. De vermindering in leertijd, die thans wordt
toegepast, zal evenwel vergoed worden door de verstande-
lijke rijpheid van de leerlingen, daar zij den ouderdom van
18 jaar hoeven te bereiken, alvorens te worden toegelaten in
een school voor theologisch onderricht.

Vroeger-werdeu eveneens niet-theologische vakken onder-
wezen. Deze vallen thans weg, zoodat het heele onderwiis,
wordt gekoncentreerd op de theologische opleiding zelf.



èrieksche teksten van de Heilige Schrift en van de werken
der HeÍlige Kerkvaderen in het Grleksch en in het Latijn; de
Hebreeuwsche taal: het lezen van ultgekozen passages ult
den Bijbel; het lezen van vreemde theologieën, apologetische
en polemische letterhunde (Katholieke, Protestantsche en
Ànglikaans:he ).

Het onderricht in het Theologisch Instituut alsmede voor
de opleiding van pastoors, is kosteloos. Er uordt zelfs een
uedde uitbetauld aan de behoeftige ieerlingen, terwijl er
kosthuizen geopend worden voor de leerlingen die van het
platteland komen.

Wij mogen hieruit afle:den, ctat in bijna geen enkel land
zooveel tegemoetkoming rvorclt verzekerd aan degenen die
het als hun roeping voelen den geestelijken staat te aan-
vaarden, en dat de Vrijheid in de Sovjet-IJnie geen doode
letter is, maar een springlevende werkelijkheid, een bron
van onuitputtelijke vernieuwing en emancipatie.

Over de studenten verklaarde de hoogergenoerride aarts-
' bisschop Grigor:

<< In zooverre de studenten van het Orthodox Theolog'isch
Instituut en van de middelbare theologische school, bestaan
uit personen die uit eigen wil en roeping er naar streven de
Heilige Kerk te dienen, is hun religieuse en zedelijke opvoe-
ding, striltt genomen, een zelf-onderricht dat moet vervol-
maakt worden met al de mogelijke hulp van het onderwij-
zerskorps, doch natuurlijkerwijze hoofdzakelijk door een
zelfopofferend werk strekkende tot de ontwikkeling hunner
kennissen en het verkrijgen van een kristelijke en pastorale
vorming.

» Daaruit vloeit voort dat het Ieven van de studenten in
de kostscholen moet overeenstemmcn met de taken van de
t[eologische school: gemeenschappelijk morgen- en avond-
gebed, het lezen van Gods lVoord, het bijwonen van de god-
delijke diensten op Zon- en heiligdagen, gemeenschappelijke
voorbereiding tot de kommunie en den vaslen, tervrijl hun
zedelijir leven verplichtenderrrrijze zonder smet of blaam
moet zijn. >>

tsESLUIT
Bovenstaande feiten leveren ten duidelijkste het bewijs

dat de Sovjetmacht er geen aniiclericale politiek op na
houdt. Voor haar is en btijft de godsdienst een privaatzaak
die ieder burger tegenovcr' zichzelf heeft te verantwoorden
zonder eenigen druk van buitene"f, L. t. z. als vrij mensch.

Onze geioovigen in Vlaaaclcren, die maar al te dikwijls
misleid worden door reaktionnaire en « katholieke » kringen
die niet,s de zien hebben met godsdienst of geloof, mog:en
vooral niet vergeter dat het. in de eerste plaats het held-
haftige Roode Leger is, aan rvie de overgroote verdienste
toekomt de nazis in de pan t: hebbcn gehakt op hel slag-
veld. Zij mogen niet verg:tcn dat zoo de nazis de over-
winning hadden behaaid, zij zouden getrachl hebben het
Kristendom bij ons en overal waat zij de_ mees.ers '"varen
uit te roeien, zooals zij getracht hebben het in Duitschland
zelve, in Polen en elders te doen.

Zullen de predikers van den anti.-bolsjevistischen kruis-
tocht eindelijk begrijpen en getuigen van klaa;rder írrziclnt
en gezond verstand ?

Het is meer dan noodig, want ons land kan niet gediend
worden door de lasterlij'ke aantijgingen en het gestook van
degenen die er, uit eigenbelang of vooroordeelen, op uit zijn
verdeeling te. zaaien en te beletten dat er een diepe vriend-
schap zou tot stand komen met een volk dat de grootste
offers heeft gebracht voor onze en hunne vrijheid.

Leon VAN DEN BERGHE.

Een, poolsch p riester gedeeor eerd,
door het Roode Leger

l,tng vooriLrt lrt,t Iloocle l,eger het lileine Poolsche dorpje
likassin binnenrulite, riecl de pt'ior vtrn de plaatselijke ketk,
Julian Inse'w,ski, clen llalochianen arrn er op te rvaken lvaar
rit. Duitschers rtrijnen iegtlen en rle plaatsen aan te geven
ziart het Soviëtbevel, zoo galr\\, het R,oode Leger het dorp
Linnenrukte. << Ilierrloot zal het levcn vun hotrderden burgers
etr Russische solcltrten gererl rvorrlen. Laat ons het Roode Leger
helpen orn de {:rscistische ovr'r'lelrligels zoo snel rnogelijk te
vcrílrijven >>, zei Irij.

De Poolsche boererr u.aclrterr rnet, ongedultl en hoop hun
bevrijciers, af. Den 10" Oogst, bij dageraad, naderclen Roode
lroepen Tikassin, Aan clen buitensten rand van het dorp
orrtmoetten Sr-rviëtverkenners eeu Poolsche vrouw, Katharina
Stepanorvitz, met haar zoon Nikolai. Zij vertelden den bevel-
Irebber der verkenners dat de Duitschers den vorigen dag de
baan, cle brug en sornmige gebourven hadden gemijnd; en zij
gaven de juiste ligplaats aan der mijnen. De dam, de brug
en Ce gebouwen werden gered.

Zondag 3 September l\ràs een gedenkrvaardige feestdag te
llikassin. De gansche bevolking was verzameld op het inarkt-
plein. en si,r'ijkje speelde het Soviët- en het Poolsch nationaal
lied, en een verÍegenwoordiger van het Soviëtbevel las een
order rvaarbij Jrilian Losewski, I(atharina Stepanowitz en
haar zoon Nikolai Stepanowitz werd vereerd rret de Soviët-
nieclalje : << Voor rnderscheiding in Aktieven Dienst >>.

(Soviet 'War News). .

Vrouwen in de Roode luchtmacht
Alhoewel niet dienstplichtig, mogen de vrouwen zich als

vrijwilligers laten inlijven bij de Roode Luchtmacht. Degenen
die geschikt worclen bevonden en de noodige hoedanigheden:
intelligentie, lveerstandsvermogen en zenuwen hebben, worden
aanvaard. \rerscheiclene onder hen haalclen hooge onderschei-
dingen en vereering voor hun daden.

Een van de bekendste vrourvelijke piloten is Jevdokia Natal,
tiie 354 nachtvluchten uitvoercle en 48 ton bommen over
Duitschland heeft uitgeworpen. Zij rvercl vereerd met de erde
van Lenin.

. Illarina Raskova, een andere vrouu'elijke Sovjet-piloot, werd
in het begin van clen oorlog gedood, doch haar geesl leeft
voort in vrouu/en a,ls de veertienie.rige studentinnen uit de
Leningrader universiteit, clie in 19-18 irun brevet haalden van
rravigator op bombardernentsvliegtuigen. Drie onder hen wer-
tien. vereerd met militaire eereteekens.

Ifen vinclt eveneens vroulven ingedeeld bij de nachtjagers-
Zoo bijvoorbeekl luitenant Valeria Choniakova, die heeieàaal
alleen een Ju. 88 bomrnenlver.per neerschoot boven een belang-
rijk nrilitair Soviët-doe[.

&cnonzo a&oanelt?ptl
Gezien de uitbreiding van onzen abonnementdienst,

zullen wij van nu af aàn beginnen met het « POST:
ABONNEMENT ».

Door dit stelsel moeten alle abonnementen ueÍplich.
tend vervallen tegen het eiende van iederen trimester
(einde Maart, rluni, Septemher of December).

Voor het oogenblik aanvaarden wii nos enke! abon.
nementen tot einde rluni, tegen volg-ende priizen :

Van í Maart tot 30 rluni 54 fr.» I April )) )) » 3g fr.» 1 Mei )) )) >> 2l lr.' )) 1 rluni )) )) » Í5 fr.
I)o lezers dio zich wenschen te abonneeren in rlon toop

eener maand, gelieven de prijzen steeds te betalon vana,f don
1" der Ínaand, en wij zullen hun al de sindrs het begtn deÍ
nurand reeds verschenen nummer§ overmaken.

Qadía ,fiLo,Elzo.u

15 u.
17 u.
19 u,
2L u,

zendt uit in de Nederlandsche taal.
op de aolgende uren en go$lengten:

op 31,62 m.
op 42,98 m.
op 41,01 m.
op 42,98 m.

15',
30'
40'



Op speciale zending
DOOR COMMÀNDÀNT RYtsÀKOV.

Een belartgriike gÍoep Duitsche eenheden trok zich sriel
terug in noord-westelijke riehting, naar een rivier. Zij had-
den duidelijk merkbaa,r het inzicht deze over te steken
vóór de aankomst der gemotoriseerde Sovjeteenheden, ten-
einde de nederlaag nog te vermijden.

De toestand was moeilijk. Enkele minuten konden be-

slissen over het einde van den slag. De Duitsche kolonne
moest opgehouden worden, er moest tijd gervonnen wor-
den om haar den Pas af te snijden.

De bevelhebber van .de luchtstrijdkrachten der Sovjets
besloot de brug, die de Duitschers moesten oversteken, te
vernielen en aldus een opstopping te verootzaken bij de

rivie,r, zoodat den vijand den terugtocht werd afgesne-
den. Daarop zog men de Duitschers kunnen aanvallen met
duik- en gevechtsvliegtuigen, tot de gemotoriseerde een-
tleden ter plaatse waren.'De 

geneiaal hield tien keurploegen in reserve, aan het
hoofd waarvan ga,rdekapitein Nikolaas Kozjin stond. Hij
besloot zich van deze uitmuntende groep vliegeniers te be-
utiï" 

Duitsche kolonne trekt terug:'langs deze groote
weg die een half uur geleden nog verlaten was, zei de
generaal tot kapiteín Kozjin. Het is aaÏr U deze brug te
v'ernietigen. Het is een buitengewoon belangrijke zending.
De b ug moet kost wat kost vernietigd worden. Het gaat
er om den vijand een nauwkeurigen en verpletterenden
slag te kunnen toedienen.

Enkele minuten later stegen tien bommenwerpers een

voor een op van het vliegveld
Nadat zij Duitsche steden, een woud en een meer hadden

overvlogen, zagen de vliegeniers vóór zich uil een lange
baan en de vormen eener brug.

Zij naderden snel het doel en bemerkten op de baan
een stroom van kamions en andere voertuigen. Tanks,
kamions en gesleepte kanonnen vloeiden bijeen op deze

zelfde baan. Hier en daat zag men verzamelingen van rij-
tuigen, zooals het zich gewoonlijk voordoet in Sgyal -van
panieh, wanneer de eenen de anderen willen voorbijsteken.

De vliegeniers zouden graag afgeweken hebben naar
deze baan, den vijand aanvallen met bommen en dezè

eindelooze rij mannen en rijtuigen met obussen bestrooien.
Doch, zij haàden een anderè zending : de brug! Hoe gro-ot

ook de verzoeking was, Kozjin stuurde de vliegtuigen recht
op hun doel af.

Terwijl zij het hoofd van de kolonne voorbijstaken, na-
derden de bommenweriers de bruS'.

Àanvallen! bevool Kozjin door de radio. De afstanden
tusschen de vliegtuigen werden uitgerokken, de duikvlie-
gers stelden zich op in gevechtsformatie. De luchtafweer
schoot uit atle rmonden. Door handig te maneuvreeren'
overschreedt Kozjin de eerste vuurzone en daalt' in duik-
vlucht. De negen anderen volgen hem.

De vtiegeniers weten wat het is een lrug vernielen'
Vanuit dJ steile hoogte bermerkt men'een smalle strook.
Deze strook is zeer moeilijk te 'trreffen. Dikwijl§ heeft
men honderden vliegtuigen over een brug zien << hangen >)

en onverrichterzake terugkeereri. Zoo deden de Duit-
schers tegen de brug vaí de Don, te Rostov, meeir dan
2000 vruchtelooze vluchten.

Kozjin daalt steil naar beneden, men zou denken dat
hij op de brug valt die hij in de korrel houdt. Hij is
heelemaal opgeilorpt door dit doel' Hij begrijpt best dat
zoo hij en ziln kameraden de brug missen, de Duitschers
zullen ontsnappen als visschen door een gescheurd net'

Een seconde-, en nog een seconde vervliegen'." Het
vliegtuig daalt zoo snel dat Kozjin dEdelijk het metalen
g"ràu*tu der brug kan waarnemen Hij drukt de kaken
iastbesloten opeen en houdt zich voor het vizier gedrukt,
dat streng de rechte lijn volgt; tenslotte drukt hij op den

knop, de bommen lossen en hij richt zich weer op'

De eerste reeks bommen valt op korten afstand van de
brug en vernietigl de baan juist voor den toegang der
brug. I{ozjin rectifieert en doet een tweede vlucht. Men
ziet kolonnen water omhoog spuiten door de bomrrlen vah
twee zijner vliegers. Hun vliegtuigen dalen zoo laag d,at
men den indruk krijgt dat zij het volgend oogenblik tegen
de brug te pletter zullen slagen.

Tweede aanval.... opgèlet voor de luchtafweer! Kozjin
heeft nog juist den tijd deze waarschuwing tot zijn ka-
meraden uit te zenden, waarna hij snel duikt. Opnieuw be-
merkt hij de brug in zijn viseur, en hij stelt vast da,t ze niet
meer gaaf is : het metalen gebinte is heelemaal verw.ron-
gen,

<< Een mijner mannen heeft ze geraaktl >> zegt Kozjin
in zichzelve.

Kozjin viseert een tweede maal. Twee bommen van vijf
honderd kilo maken zich los uit den buik van het vlieg-
tuig. Een oorverdoovende ontploffing, vlammen spuiten
omhoog, rook omhult de brug. Het middenste deel der
brug stort in. Hier en daar ziet men er het zwarte rvater
tusschen. De vijand zit goed en wel in de val. De voer-
tuigen staan opeengetroept aan den oever der rivier, de
baaierd begint: een opstoppingl

<< Onze zending: is volbracht, bericht Kozjin per radio
aan zijn chef. Het doel werd getroffen. Ik bemerk gewel-
dige verzamelingen Duitsch materiaal. Zend onmiddellijk
gevechtsvliegtuigen. »

De .Man i,n il,en Toren
(teekeni,n,g uan Roekrdniksi)
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