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DË tóvrtr.rritlË
Op 15 Juni l.l. ziJn meer dan 1200 Russlsche en bulten.

lanosche geleerden ^e l\4oskou bijeen gekomen in de schouw-
burg « Bolsjoj », met het oog op de plechtige viering van
het 220-jarrg bestB.an der Russische Axademie voor Weten-
schappen.

De aigemeene sekretaris der Akademie, Nikolas"s
Broeievitsj, sprak over de geschiedenis der Akademie èn
over de aktiviteit §er Sovjergeleerden tijdens den oorlog.

Daarna namen een reeks pror-essoren het woord, o.a.
Nrkolaas Zerinski over de ontwrkkeling van de geschiedenrs
der organische scherkunde; Vlaclimii' Obroetsjev cjver de
bedrijvlBheld der Akademie op het gebied der aardkunde
en der aardnjkskundo; Boris Delauney en Pafnoeiti Tsje-
bisjev over de Rus.srsche wisku:tde; Iioris Joeriëv over de
Aerodynamische Sovje6chool ;Leon Orbeli over Pavlov en do
Russrsche physioiogrsche school; en ten slotte Ivan MesS-
tsJa.ruov over cle nleurÀ/e leerstelling op taalkundig gebied.

Op de zrtting waren vertegenwoordigers va:r de meest
verscheidene landen aartwezíg, o.a. uit de Vereenigde Staren
van'Amerika, Engeland, Kanada, België, Polen, TsjechG
Slovakije, Joegostavié Roemenië }3uigarije, Hongarije.

Professor Vladimir' Komarov, de huiclige voorzrtter va:]
de Akademie, opende de zitting, die uit een zeer talrijke
vertegenwoordigrng bestond.

De KonferenLrczaa,l was prachtig versierd met een over-
vloed van bloemen en een reusiachtrg portret van maarschalk
Stralin.

De viering van den verjaardag duurde yala 25 Mei tot
6 Juai. Het programma behelsde een.galazitting: te Mosl(ou
en te Leningrad, openbars konferenties, wetenschappelijke

Het was ook Peter aie, iuist vóór zijn dood, in L725, de
plannen opstelde voor de expediLie naar Kamtsjatka, waer
voor het eerst een stelselmatige exploretie van het land,
door de Akademie zou worden uitgevoerd.

.Ocrspronkel"rjk bestond de Akademie uit 15 leden, doch
achLeraf groeide haar ledental bestendig: zoo waren er !n
L828 reeds 22, itr. L925: 48 en thans, in 1945, telt zij het
respektabele aantal vayr 145 leden.

Het ontwerp van Pe[er de Groote voorzag eveneens bet
oprichten v&n een universiteit en een college, aan de Akacle--
mie gehecht. Ir1 1945 werd, op initiatief vau Stalln de
Akaclenrre voor Geneeskunde opgericht.

Wat de toenmalige bednjvigheid der Akademieleden be-
trof, ziehier wat het reglement o.a. verklaarcle: « leder
akademiehd, dat bij'keizerlijke ukase bevel heeft ontvangen
zich met een werk, dat betrekking heeft op een of &ndere
werenschap bezig 1,e houden, is gehouden zich taar zrjrr
beste vermogen v4n zijn taak te kwijten. »

De plechuge inhuldiging greep echter pas plaats in
December 1825. De eerste leden waren buitenianders. Aldus
waren lJuler en de gebroeders Daniel en Nrkolaas Bernoeeli,
de strchters van de Russische wiskundite school. Onder de
laten leden vernreiden wij nog een universeel gekende
schaar vorschers en geleerden, nI.: Voltaire, Linné, lJiderot,
D'Alambert, uutfon, Condorcet, l3enjamrn È-rank[n, lvragel-
Ian, Kant, Laplace, Cuvier, tr'ourier, Maltus, Goetrr-e, Fara-
day, Ampère, Champoilion, Pasteur, Na:xen, Einst€rn,
Lavisse, Mathiez, Perrin, Langevin, enz... om de bijzonder-
sten op te sommen.

Yanaf. L726 -beginnen de gekende Memories van St.Peters-

De l{erdenl«ng Yan het 220-iarig
bestaan der Akademie

voor ïf,íetenschappen te Moskou
bijeenkomsten, bezoeken aan instellingen, laboratoria,
musea, tentoonstellingen. Er was eveneens een uitstap voor-
zien naat de plaats waar eens het sterrekundig observato-
rium stond, te Poelkovo, in 1839 gesticht, en dat door de
Duitschers heelemaal werd vernietigd. Men kon er reeds óe
maquette en de ontwerpen voor den heropbouw, bewon-
deren.

De Akademie is sinds haar bestaan uitgegroeid tot àen
machtig bolwerk van het Rr:ssische kunnen, en vooral sinds
de Revolutie, heeft zij een ongekenden bloei meegemaakt.

HET ONTSTAAN VAN DE AI(ADDMIE
VOOR WETENSCIIAPPEN

De Akademie werd gesticht door Peter de Groote, irt L724,
op een oogenblik dat Rusland op intellektueel gebied een
der meesL verachterde landen van Europa was, en ten éinde
« de vruchten van de wetenschap:» onder het volk te ver-
spreiden.

Peter de Groote, een man die zijn tijd ver vooruit was,
was toL dit beslurt gekomen tijdens een reis door È,iuropa,
waarbij hij kennis maakte met het Koninklijke Genootschap
te Londen en met de Akadernie voor 'Wetpnschappen te
Parils, waarvan hij in 1717 lid was geworden.

Op 8 Februari L724, vaardigde Petgr de ukase (keizerlijke
verr,rdening) uii waarmee tot de stichting dèr Akademie
§,erd overgegaan. Terzelfdertijd stond de tsaer aan de
Akademie zijn partikuliere boekerij af, als-m--ede zijn ver-
zamelingen van merkwaardigheden, o.a, minera,len, inselr-
ten, vhnders, fossiele gebeenten en teratologische geraam-
ten. Deze schenkingen waren den oorsprong: van de latere
boeker.ij der Akademie van Wetenschappen, die op het
hu,dig oogenblik 10.000.000 boekdeelen telt, en van de
museq voor anthropologie, volkerenkunöe, mineralogie,
dierkunde en paleontologie.

burg te verschijnen (Commentorii Academie Scientiarum
PetropolitanE).

Behatve de persoonlijke opdrachten hadden de Akademie.
leden een enorme taak te vervullen, nl.: de studie van het
onmeterijk, bijna voitedig onbekende Rusland.

In de XVIIIe eeuw is'de Akademie voliedig op zichzelf,
aangewezen. Er zij4 geen bijkomende instelhngen voorzien
die haar in haar opzoeklng:en kunnen bijstaan, behalve da:r
net scheikundig laboratorium van den befaamden Lomono-
sov (de zoon van een eenvoudig visscher, en tijdgenoot van
Lavoisier en tr'ranklin), een slecht uitgerust srerrekundig
ooservatorium, eenige rurllmenLarre musea, een krurdturt,
een boekerij, een drukkerij en verschille:rde werkhuizen.

Deze toestand zou slechts in de XIX" eeuw verbeteren.
In 1818 weld een Aziatisch muzeum bijgevoegd, voor de
stelsetmatige bestudeering der Oostersche volkeren in Rus-
land. In 1828 volgt het muzeum voor mineralogie en een
kao,:ret voor natuurkunde. In 1832 is het de beurt aan het
kruidkundig muzeum en in 1837 het volkenkurdig muzeum.
Het beroemde sterrekundig observatorium, dateert van 1839,
het geophysisch observatori,um yan 1879. In den loop der
jaren, en vooral na de revolutie, komen nog nieuwe instel-
Iingen tot stand, zooals deze voor de studie van de natuur-
kundige en geneeskundige wetenschappe:r (biologie, physio-
log'ie, enz.). Na de revolutie worden er zelfs ondera-fdeelin-
gen opgericht in de verschillende republieken.

Op het huidige oogenblik beschikt de Akademie van
'Wetenschappe:l van de U.S.S.R. over meer d8'n honderd
instituten en laboratoria te Moskou, te Leningrad, en ln
haar onderafdleelingen in den Oeral, in Siberië, in de Kau-
kasus en - in Cen[r'aal Azië. Zii gebruikt meer dan
6.000 wetenschappelljke medewerkers, Dit geefi, op zichzelÍ,
een gedachte. van de intense bedrijvigheid en het belang



t
der Akademie, die zoo maar nlet een zuiver officieele furstel-
ling met wetenschappelijk karakter vormt, doch die, heele-
maal in de lijn van de matèriallstische leerstelling'en vab
de U,S.S.R., en levend onderdeel van de nationale geplande
ekonomie en va:l het humanisme der Sovjets vormt.

fnderdaad, de geleerden en vorschers hebben niet het
recht zich op te sluiten in hun ivoren toren, en heelemaal
afzijdig en onverschillig te staan tegetover het maatschap-
pelijk en sociaal g:ebeuren, wat zog neerkomen op een ver-
vreemding met de levende realiteit van het volk en een
afwijken van de edele doelstellingen der 'Wetenschap. Het
is de hechte verbondenheid tusschen wetenschap en volk,
t.t.z. de gemeenschap, die grootendeels toegelaten heeft den
nationalen oorlog tegen het nazisme- tot een zegevierend
einde te brengen. 

I,r I
Zoo d,o geleerden zich ongemeten aan de z.aak van het

volk, voor het algemeen welzijn, B'even; zoo vergeet de
gemeenschap evetmin dat zíj, benevens haar rechten, ook
haar plichten tegenover de wetenschap heeft. De leden der
Akademie worden aanzLen als ambtenaren, en zij genieten
een wedde die hun toelaat vrij van zorge:r en kommer te
leven, t.t.z, materieel onofhankelijk te blijven, zoodat zij
zich, als echte wetenschapsmenschen, volledig aan hun
wetenschappelijke opzoekrngen kun:ren wijden, dank zij ook
de middelen en de ultra-moderne uitrusting die door Je
Sovjetregeering tot hun beschikking wordt gesteld.

NA DE RDVOLUTIE

Le'nln en ilo VYotonsohap

Reeds dadelijk na de Revolutie gaf Lenin aan het Volks'
kommissariaat voor Onderwijs onderrichtingen ten einde «le

Akademie voor Wetenschappen te verzoeken aktief deel te
nemen aan den opbouw van het nieuwe sociale regime. De
geleerde:r die zich veeleer verwacht hadden aan een vijandige
houding van het « 5;epeupel » dat de macht in handen had
genomen, waren aang:enaarn verrast door de bijna onbe-
perkte kredieten die ter hunner beschikking werden gesteld.
Lenin was dan ook gelukkig toen het Presidium de! Aka-
demie hem liet vreten dat het er in toestmede om, in de
mate zijner mogelijkheden, onmiddellijk al de door de regee-
ring gestelde problemen te onderzoeken.

In dien tijd hadden de Akademie en het wetenschappelijk
personeel vele en hardè moeilijkheden te doorworstelen. De
Itri5a tegen de interventie en de Witte:r, eischte al de hulp-
bronnen des Iands Öp en belette dadelijk te beginnen aan
den vredelievenden opbouw. De middele:r voor het onderhoud
der wetenschappelijke irxtellingen ontbraken, de uitgaven
werden aanzienlijk verminderd, de brandstof ontbrak, zekere
gebouwer van de Akademie waren ern§tig beschadigd, de
geleerden leden honger en koude. De toestand van de

wetenschap en van de geleerden verkeerde werkelijk in een

verontrustenden toestand.
Dark zij de bemoeiingen van Lenin, vond de Sovjetstaat

nochtans de middelen om in de mate van het mogelijke aan
dezen vocr de wetenschap alarmeerenden toestand een eiade
te stellen.

Lenin stelde vooral.groot belang in die wetenschappen
die den socialen en ekonomischen vooruitgang rechtstreeks
in de hand werkten, t.t.z. die het welzijn van het volk
bevoordeeligden. Aldus: het winnen van gas in de kool-
mijnen zelf. Doch vooral de onderzoekingen en den vooruit-
gutg op het gebied der elektrotechniek, trokken spec:aal de

íarràacnt van Lenir. Hij was de eerste die het voorstel
opperde om de Sovjet-Unie te elektr:fiëeren. Zijn scher-
pe, realistische kijk op de dingen, -deed- 

hem dadelijk het
ànmetelijk nut, de revolutionnalrè rol en de groote toekomst
van deze tak der weter»chap inzien.

In de archieven varl den Raad van Volkskommlssarissen
van 1921, berusten nog de talrijke dokumenten die aantoo-
nen hoe Lenin de opzoekingen en de werken voor het op'
richten der eerste elektrische centrales, volgde'- 

Votgens Lenin was de wetenschap de teste geallieerde

va;r h;t proleta.riaat in den strijd Ygol'lTijheid Qn vralvaart'

I)e geleerde Lotnotronöu (1711-1765).
Een tt«tt de eerste,41;ademíeleden,

DD AI(ADEMID DN DE NATIONALE OORLOG
In de U.S.S.$. geschieden de wetenschappelijke opzoekin'

gen volgens een plan. Àlhoewel er de vrije vlucht van de
zuivere wetenschap wordt bevorderd, lijkt het ongemeen
nuttig en zelfs noodzakelijk de opzoekingen te oriënteeren
naar accurate problemen en ze dusdanig te coördineeren
dat zij het algemeen belang dienen met het oog: op een
gemeensehappelijk te bereiken doel.

Dit doel was tijdens den nationale oorlog, de overwirnlng
op de fascistische barbarij. In deze gevaarvolle dag:en voor
hèt bestaan van den jongen Sovjetstaat, waren alle krachten
van de natie op eenzelfde doel toegespitst,

Op 12 September 1942 richtte Stalir een dépëcfe aan
Vladimir Komarov, voorzitter van de Akademie voDr
Wetenschappen, -waarin hij zegde dat de Akademie' als
centnrm van de vooruitstrevende Sovi9twetenschap zich aan
het hoofd moest stellen van de vernieuwende beweging cp
wetenschappetijk en industrieel gebied, <11e door hun tech-
nische inspanningen bij de nationale verdediging werden
ingeschakeld

bp dit oogenblik waren de Akademieleden, door het op-
rukÉen der Duitschers; over gansch het land verspreid' De
voorzitter bevoncl zich te Sverdlovsk, onder de medewerkers
van de ult Leningrad en Moskou ontruimde instituten, be-

vonden zich de natuur-, schei- en wiskundigen te Kazan, de

geologen in den Oeral en in Siberië, de biologen in Kirgizi-
ítan,-de sterrekundigen, geschiedkundigen en oriëntalisten
te TasJkent. Daar, in hun nieuw verblijf, togen zij spoedig
aan het werk om in de nieuwe behoefter te voorzien. ZrJ

deden opzoekingen voor het uitbaten van nieuwe koolmiinen,
petroleumputten, iJzermijnen, mang:aanertser, koper, zeld-
zame metalen, enz. in vervanging van de door de Duitsche
bezetting verlorer gegane grondstofbronnen. Behalve dit
moester-de geleerden zich ook onledig houden met opzoekln-
gen voor hel vervolmaken van de wapens, munitie, sprtng-
itoffe.,, artillerie en luchtmacht, en tegelljkertijd ook opzoe-
kingen inzake nijverheids- en landbouwprocédé's en voor de

aanlassing van de geneeskundige diensten van het Roode

Legir aan de I'ereischten v&n een moderaen oorlog'
àLuda , de reusachtlge ta.ak die de SovJetgeleerden tijdenl

den nattonalen oorlog hadden te verwezenllJken en dte zlj'
alle moeili'ikheden en ontberingen ten spijt, tot een goed

einde wlaten te brengen' 
,r'crr,rr1 bt:. tr'il ,



De laatste dagen

a

DE KAPITULATID
Op 30 April, in den loop van den dag en tijdens den

nacht, bereikte de slag om Berlijn een tot dan toe ongeken-
de intensiteit. Onze eenheden vermorzelden de stalen ver-
sterkingen tot in het hart van de Duitsche hoofdstad, Vanuit
den Reichstag drongen Sovjet-elementen door tot aan cle
Brandenburgerpoort en, na een versperring van drie meter
dikte, die door de Duitschers was opgericht, te hebben
overschreden, begonnen zij met hun vuur Unter de:r Linden
te bestrijken. De Spree werd onophgudelijk overschreden
door een stroom van tanks die artillerieduels aangingen
met de vijandelijke batterijen die in het park van den
Tiergarten (Dierentuin) stonden opgesteld, Onze infanterie
naderde den dierentuin en gevechten woedden in de \ilil-
helmstrasse, evenals aan het station van Potsdam,

Berlijn werd te eng voor onze strijdkrachten, de straten
ware:r boordevol met tanks, stormkanonnen, auto's en leger-
wagens ;de plaatsen, de braakliggende. terreinen en de pui-
nen, boden geen plaats meer voor de artillerie. fn alle haast
begon men de puinen en de tankversperringen op te nrimen,
ten einde zich een weg te banen in de straten. De veraietigde
vijandelijke pantsers 

- de stukgeschoten « Tijgers >> e:r
.< Panters >> 

-, 
evenals de lange luchtafweerkanonnen, de

groteske wag:ens voor heL vèrvoer der pantsers, de mortierep
en auto's, werden in der haast weg'g:elomen.

Vol vrees en verwondering za.g Berlijn dezen ononder-
broken stroom Russische trgepen voorbijmarscheeren. Som-
mige Berlijners, nieuwsg:ieriger of moediger dan arderen,

'naderden een geweldige gnjze Sovjet-pantser en vroegel':

- Die komt uit Amerika?
De tankist antwoordde, niet zonder merkbare voldoening:

- Neen, die komt uit Rusland, uit de:r Oeral...
De Duitscher schudde het hoofd en richtte zich tot de

artilleurs:

- Engelsch ?

De chèf van een stuk zwaargecchut, getrokken door twee
machtige « Stalinetz >>, traktoren artwoordde streng :

- Het i5 de Oeral die ons dergelijke wonderdingen zendt.
Doch, het was vooral de << Katioesja » (Katrier, de be-

faamde Sovjetmortieri die bijzonder de verwondering der

( l'eruolg uutt blz. 2-3).
KENNISMAKING MET DEN AKADEMIEI,ID'Wij stelien voor lvan }3ardir, lid van de Akademie van

Wetenschappen van de U.S.S.R,.
Ivan uarqrn wer'd gebören in de nederige hut van een

nroezjik. Zijn vader wou van hem een landmeter of een
houtvester maken. Hijzelf wou mecanicien worden. Tenslotte
belandde hij tegen zijn wil in een landbouwschool. Na zijn
studies volgde hij de lessen aan het Polytechnisch Insutuut
te Kiëv en beïaalt dan toch het diploma van ingenieur.

Hij besluit een reis te maken naar Amerika, het land vex
belofte voor de techniekers. Hij kan er echter zijn bekwaam-
heden niet laten gelden en moet zich tenslotte laten aan-
werven als eenvoud.g werkman in een reusachtig en machtig
gemechaniseerde fabriek, die. een diepen indruk maakt op
hem.

Hij keert geheel ontgoocheld naar zijn vaderland terug
en maakt kennis met den Russischen'ingenieur Koerako,
specialist in hoogovens, Als werkmakker van Koerako, ge-
lukt Bordin er spoedig in zich op te werken. In 1917 was
hij reeds direkteur van een der grootste Russische smede-
rijen te Enakievo (Donetz).

Na de revolutie, hoewel hij om polltieke redenen weigerde
deel uit te maken van de direktie der genationeUseerde
fabriek, werd.hij niettemin aangesteld tot. hoofdingenieur.
Kort daarop vev,oc}rt men hem ts helpen bij het opstellen
van het ontwerp voor de elektrifikatie van het Donetz-

DE SOVIET-UNtE

t Dultschers wekte. Gedurende meer dan drie jaren, was er
I in de brleven en verhalen der striJders van niets anders
, gewag gemaakt dan over de klachten van dit verschrikkelijk
i en buitengewoon wapen. rThans waren zij in de gelegenheid

het waar te nemen en, zonder al te 'dicht bij te komen,
murmelden zij het vreesaanjagende woord: <<Katioesja».

Duizenden Sovjet-vliegers draaiden dag en nacht boven
Berlijn. De inwo:rers hièven het hoofd op,en trachtten het
gekende silhouet te erkeïnen van de Engelsche en Ameri-
kagnsche vliegerc, doch, daar zij zooiets niet bemerkten,
vroeg'en zij opnieuw:

- 
Heeft Engeland en Amerika u deze vliegers geleverd ?

Men antwoordde hun:

- De Verbondenen helpen ons...
* Maar, deze vliegers, zijn het de uwe of zijn het

Amerikaansche? L

- Iret zijn Russische.
fn den namiddag van den 30" April, verborg de burgerlijke r- --

bevolking zich in de kelders, de schuitptaat."":;"#ï;;Ë; door Ll
van den metro. Het was gevaarlijk zich in de straten te
vertoonen. De obussen floten, de kanonnen donderden en oe Tfoja
auto's, de tanks en andere gepantserde tuigen, vlogen rn
volle snelheid voorbiJ.

De aanval tegen de laatste vijandelijke weerstardsnesten
werd tijdens den nacht voortgezet. In de donkere, berookte
straten der hoofdstad, begonnen lange rijen Duitsche krijgs-
Bevang:ener voorbij te trekken. De krijgsgevangenen ver-
klaarden dat de krachten van de ïerdediging verzwakten
en dat het gebrek aan kogels en obussen zich deed gevoelen,
zoodat niet meer kon voorzien worden il de behoeften van
den strijd, die van minuut tot minuut verergerde,

Ttrsschen de 130 in de kelders van het ministerie van
luchtvaart geva:rg'en gemaakte Duitschers, vonden de mili-
taire Sovjeldokters er 17 die gek waren geworden,

Rond vier uur namiddag, wierp het §arnizoen in het
metrostation « Station van Potsdam » de wapens neer .en
stak de arme:l omhoog:.

Op dit voor Berlijn kritisch oogenblik, verscheen in den
sektor, bezet door de eenheid van kolonel Smolin, een
Duitsche auto met een groote witte vlag in den radiàtor
geplant. Onze soldaten staakten het vuur. Uit de waglrjl
stapte een Duitsche officier die het enkele woord: «Kapitu-
Iation », uitsprak.

Hij werd omringd en vergezeld naar het Sovjet-Hoofd-
kwartier. Toen zij daar aankwamen verklaarde de officier
dat, het nieuwe hoofd van den Duitschen generalen Staf,
Krebs, bereid was naar het Sovjet-bevel te komen ten einde

Ëryffi
bekken.. Dit voorstel was aanlokkend, en hij die de-bolsjeviiti
enkel als vernielers had aanzien, schreef later: << Wat is het
dan? Een stoutheid zonder voorgaande of een gekke fantasie
der bolsjeviki? »

Nadat de Duitschers, die ondertusschen de streek hadden
bezet, verjaagd waren, begonnen de « Witten >> hun offensief.
Het is dan dat Bardin het heldhaftig besluit nam bii ziin
fabriek en bij de bolsjeviki te blijven.

Na de kontra-revolutie was hij een der eersten om zijn
fabriek te doen bloeien. Op 6 Januari 1929, komt een afge-
vaardrgde van de Siberische walsfabrieken Baid n verzJete:l
zídn naar Koeznetsk te begeven om er een geweldigte fabriek
op te richtcn, naar AmerÍkaanschen trant. Bard.n liet zich
overhalen en in de lente van 1932, werd den sersten hoog-
oven in gebruik genomen.

In Maart van hetzelfde jaar gebeurde er 'ets merkwaa"-
digs, nl. dat zijn kandidatuur werd ge§teld voor de Akade-
mie van Wetenschappen. « Ik was, schreef hij' zeeÍ
verbaasd, want ik had nooit een belangrijk wetenschappelijk
werk.geschreven. Ik was enkel een Soed technieker. Volgens
mij wàs een lid der Akademie iemand die zich terugtrok
in de stilte van een kabinet of een laboratorium' Toen rk
mijn kameraden hierover spra}, toonden ziJ. mij het macl'-'
tigi profiel der fabriek en voegden erbij:-dit ls niet alleen
gitcË"*or, maar ook opgebouwd, en dit telt vele g:eschreven

werken >.

I In .O,prU daaropvolgend, werd hij lid benoemd'
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Duitschers wekte. Gedurende meer dan drie jaren, was er
in de brleven en verhalen der stri-.iders van niets anders
gewag gemaakt dan over de klachten van dit verschrikkelijk
el buitengewoon wapen.,Thans waren zij in de gelegenheid
het waar te nemen en, zondei al te dicht bij te komen,
murmelden zij het vreesaanjagende woord: <<Katioesja2.

Duizenden Sovjet-vliegers draaiden dag en nacht boven
Berlijn. De inwo:rers hièven het hoofd op,en trachtten het
gekende silhouet te erkdnnen van de Engelsche en Ameri-
kaansche vliegers, doch, daar zij zooiets niet bemer:kten,
vroeg'en zij opnieuw:

- Heeft Engeland en Amerika u deze vliegers geleverd ?
Men antwoordde hun:

- De Verbondenen helpen ons...

- Maar, deze vliegers, zijn het de uwe of zijn het
Amerikaansche?

- Het zijn Russische.
fn den namiddag van den 30" April, verborg de burgerlijke

bevolking zich in de kelders, de schuilplaatsen of de tunnels
van den metro. Het was gevaarlijk zich in de straten te
vertoonen. De obussen floten, de kanonnen donderden en cie
auto's, de tanks en andere gepantserde tuigen, vlogen rn
volle sneln*eid voorbiJ.

De aanval tegen de laatste vijandelijke weerstandsnesten
werd tijdens den nacht voortg:ezet. fn de donkere, berookte
straten der hoofdstad, beg'onnen lange r.ijen Duitsehe krijgs-
gevangenen voorbij te trekken. De krijgsgevangenen ver-
klaarden dat de krachten van de verdediging verzwakten
en dat het gebrek aan kog:els en obussen zich deed gevöelen,
zoodat niet meer kon voorzien worden in de behoeften va.n
den strijd, die van minuut tot minuut verergerde.

Tusschen de 130 in de kelders van het ministerie van
luchtvaart geva:rgen gemaakte Duitschers, vonden de mili-
taire Sovjeldokters er 17 die gek waren geworden,

Rond vier uur namiddag, wierp het §arnizoen in het
metrostation « Station van Potsdam » de wapens neer ,enstak de armen omhoog.

Op dit voor Berlijn kritisch oogenblik, verscheen in den
sel(tor, bezet door de eenheid van kolonel Smolin, een
Duitsche auto met een groote witte vlag in den radiator
geplant. Onze soldaten staakten het vuur. Uit de wag:Èi1
stapte een Duitsche officier die het enkele woord: << Kapitu-
lation », uitsprak.

Hij werd omringd en vergezeld naar het Sovjet-Hoofd-
kwartier. Toen zij daar aankwamen verklaarde de officier
dat het nieuwe hoofd van den Duitschen generalen Staf,
Krebs, bereid was naar het Sovjet-bevel te komen ten einde

bekken. Dit voorstet was aanlokkend,.en hij die de-bolsjeviiti
enkel als vernielers had aanzien, schreef later: << lryat is het
da:r? Een stoutheid zonder voorgaande of een gekke fantasie
der bolsjeviki? »

Nadat de Duitschers, die ondertusschen de streek hadden
bezet, verjaagd waren, begonnen de « Witten >> hun offensief.
Het is dan dat Bardin het heldhaftig besluit nam bii ziin
fabriek en bij de bolsjeviki te blijven.

Na de ko:rtra-revolutie was hij een der eersten om zijn
fa.briek te doen bloeien. Op 6 Januari 1929, komt een afge-
vaardrgde van de Siberische walsfaorieken liaid n verzJeke:l
zich naar Koeznetsk te begeven om er een geweldigs fabriek
op te richten, naar AmerÍkaanschen trant. Bard.n liet zicn
overhalen en in de lente van 1932, werd den eersten hoog-
oven in gebruik genomen.

In Maart van hetzelfde jaar gebeurde er 'ets merkwaa;.'-
digs, nl. dat zijn kandidatuur werd gesteld voor de Akade-
mie van \{'etenschappen. « Ik was, schreef hii, zeeÍ
verbaasd, want ik had nooit een belangrijk wetenschappelijk
werk -geschreven. Ik was enkel een goed technieker. Volgens
mij was een lid der Akademie iemand die zich terugtrok
in de stilte van een kabiaet of een laboratorium. Toen rk
mijn kameraden hierover sprak, toonden zij mij het mac.t'-
tige profiel der fabriek en voegden erblj: dit is niet alleen
g&chrwen, maa,r ook opgebouwd, en dit telt vele geschreven
werken ».

In April daaropvolgend, werd hij lid benoenrd.

III.

door Lt-kolonel

. Trojanovski

DÈ 8C

er de voorwaarden van de kapitulatie der Duitsche troeper
.in Berlijn, te bespreken,

De Sovjet-bevelhebber was bereid Krebs te ontmoeten c:

deze werd weldra bij kolcinel-generaa-l Tsjoeikov geleid.
Lang, met een bleek, uitgeput gelaat, sloeg Krebs d,

hielen bijeen en, terwijl hiJ voor den Sovjet-genelaal neigde
verklaarde hij :

- Ik ben gemachtigd om aan het Sovjet-bevel vanweg,
het opperbevel aan te kondigen dat gistel'en, 30 April, del
Duitschen Fiihrer, Adolf Hitler, vrijwillig deze wereld heef
veilaten...
-Krebs zweeg, boog een oogenblik het hoofd, daarna zicl
terug cprichtend, vervolgde hij:

- In zijh testament heeft Hitler Doenitz als opvolger
aangeduid en als hoofd van de nieuwe Duitsche regeerin,
Dr. Goebbels... tX treb de eer hier te komen als vertegen
woordiger dezer regeering, en ik kom tot U met. eet

persoonlijke zending van Goebbels'..
-- lVat hebt gij nog te verklaren aan het Sovjet-bevel'

vroeg Tsjoeikov.
Krebs vervolgde:

- De nieuwe Duitsche regeering en.het opperbevel zijr
van oordeel dat het overbodig § den strijd in Berlijn voot
te zetten en vragen aan het Sovjotbevel een wapenstilstan
van 24 uur, ten einde de voorwaarden der overgave vast t
stellen en de houding van de'sovjetregeering en van d

regeeringen uwer Verlrondenen, ten opzichte van de nieuu'
Duitsche regeering, te kennen.

Hierop antwoordde generaal Tsjoeikov:

- De Sovjet-regeering zàl meí geen enkele Duitsch
fascisiische regeering onderhandelen. Het SovjeLbevel zt
geen enkelen rvapenstilstand toekennen, noch voor een da1
noch voor een uur, zoomin als het het inzicht heeft de voot
waarden voor de overgave van de overschotten van h€

Berlijnsche garnizoen te bespreken. Alle weerstand is ovet
bodig en zou enkel leiden tot de totale vernietiging urre
soldaten en officieren. Daarom stelt het SovjeLbevel voc
dat gij het bevel zoudt geven voor de totale en onvoorwaal
delijke over8:ave van de resten van het Duitsche garnizoe
te Berlijn.

Krebs verzocht alsdan de toelating om zich in betrekkin
te stellen met Goebbels en vroeg of het aan het Sovjet-bev,
niet mogelijk zov zijn telefonische verbindingen met de
Berlijnschen Generalen Staf tot stand te brengen. Dez
aanvraag van het hoofd van den Duitschen Generalen St:
werd ingewilligd.

Een vertegenwoordiger van ons bevel vergezelde gene:

Heel onlangs heeft Bardin Ëet woord genomen op de

technischen Raad der Akademie, om te spreken over ht
gebruik der zuurstof in de Sovjetnijverheid en speciaal :

de metallurgie, een revolutie in de techniek die nog nerger
op zoo groote schaal werd aangewend.

Aldus de eenvoudige gesi:hieuenis van Bardin, Iid van c

Akademie van Wetenschappen van de U.§.S.R..

HET NIEUWE TVERKPLAN
In het begin van dit jaar werd het nieuwe algemeel

werkplan voor de wetenschappelijke opzoekingen in 19{
vastgesteld.

Tot hiertoe was het werk in zijn geheel vastgelegd t

verdeeld onder de verschillende afdeelingen der Akademr
zooals: de natuur- en wiskundige afdeeling, deze voor scht
kundige wetenschappen, aardkunde, aardrijkskunde, leven
leer en techniek, geschiedenis en filosofie, ekonomie '

recht, letterkunde en talen.
Vanaf dit jaar echter dienen de afzonderlijke sekties,

eene na de andere, hun plannen in bij het Presrdium d
Akademie. Tijdens de debatten kiest men dan de belan
rijkste thema's, die dan om zoo Le zeggelr de spil zull
worden van de Akademische bedrijvigheid var dit Jaar.

Dit werk is bovendien gebonden aan de uitslagen van
wetenschappelijke bedrijvigheid der voorgaande periode.

Onder de huidige aktiviteiten vermelden wij dat de sten
kundigen zich bezig houden met cten heropbouw van t

#ffir- Í!:ÍraYy{ltffi
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IIr.

Lt-kolonel

ojanovski

er de voorwaarden van de kapitulatie der Duitsche troepen
.in Berlijn, te bespreken.

De Sovjet-bevelhebber was bereid Krebs te ontmoeten e:r
deze werd weldra bij kolonel-generaal Tsjoeikov geleid.

Lang, met een bleek, uitgeput gelaat, sloeg Krebs de
hielen bijeen en, terwijl hiJ voor den Sovjet-generaa] neigde,
verklaarde hij :

-- Ik ben gemachtigd om aan het Sovjet-bevel vanwege
het opperbevel aan te kondigen daf gisteren, 30 April, den
Duitschen tr'iihrer, Adolf Hitler, vrij'"villig deze wereld heeft
verlaten...
-Krebs zweeg, boog een oogenblik het hoofd, daarna zich

terug oprichtend, vervolgde hij:

-. In aijn testament heeft Hitler Doenitz als opvolger
aangeduid en.als hoofd van de nieuwe Duitsche regeerind
Dr. Goebbels... Ik heb de eer hier te komen als vertegen-
woordiger dezer regeering, en ik kom tot U met. een
persoonlijke zending van Goebbels...

* lMat hebt gij nog te verklaren aan het Sovjet-bevel?
vroeg Tsjoeikov.

Krebs vervolgde:

op zoo groote schaal werd aangewend.
Aldus de eenvo.rdige gesuhieuenis van Bardin, lid van de

Akademie van Wetenschappen van de U.S.S.R..

HET NIEU\trE \MERKPLAN
In het begin van dit jaar werd het nieuwe algemeene

werkplan voor de wetenschappelijke opzoekingen in 1945,
vastgesteld.

Tot hiertoe was het werk in zijn geheel vastgelegd en
verdeeld onder de verschillende afdeelingen der Akademie,
zooals: de natuur- en wiskundige afdeeling, deze voor schei-
kundige wetenschappen, aardkunde, aardrijkskunde, levens-
leer en techniek, geschiedenis en filosofie, ekonomie en
recht, letterkunde en talen.

Vanaf dit jaar echter dienen de 4fzonderlijke sekties, Ce
eene na de andere, hun plannen in bij het Presidium der
Akademie. Tijdens de debatten kiest men dan de belang-
rijkste thema's, die dan om zoo te zeggen de spil zullen
worden van de Akademische bedrijvigheid van dit Jaar.

Dit werk is bovendien gebonden aan de uitslagen va.n de
weterxchappelijke bedrijvigheid der voorgaande periode.

Onder de huidige aktiviteiten vermelden wij dat de sLerre-
kundigen zich bezig houden met den heropbouw van het

,J[uurschulk Zjoekoo (rechts) nudat hi.i ntet zijn generalen' hel rrunuulsplutr op Berliin heeft uustgesteld.'

Krebs tot aan de frontlijn, waarna een man van de verbin
dingsdiensten der Sovjeti, met een telefoontoestel en tweè
rollen draad, plaats nam in dep wagen.

\ileinigen tijd daarna, telefoneerde men aan ons bevel:

- Hier Generale Staf voor de verdediging van Berlijn.
Generaal Krebs hQeft verslag ingediend bij Goebbels en
vraagt om opnieuw te worden ontvangen'

Blj zijn tweede reis, was Krebs spraakzamer en veel
uitdrukkelijker. Bovendien kwam hij niet alleen, doch bracht
raadslieden en helpers mede. Hii verklaarde:

- \,!fij zijn bereid te kapituleeren, doch wij vragen aan
de regeering en . het bevel der Sovjets dat zii de nieuwe
Duitsche regeer.ing zouden erkennen, en dat het gansche
gedeelte van Berl-,n dat zich op dit oogenblik nog in Duit-
sche handen bevindt, tot haar beschikking zou bliiver.

Er werd hem geantwoord:
(i'eruolg blz.6).

- De nieuwe Duitsche regeering en.het opperbevel zijn
van oordeel dat het overbodig is den strijd in Berlijn voort
te zetten en vragen aan het Sovjetbevel een wapenstilstand
van 24 uur, ten einde de voorwaarden der overgave vast te
stellen en de houding van de 

'sovjetregeering- en van de
regeeringen uwer Verbondenen, ten opzlchte van de nieuwe
Duitsche regeering, te kennen.

Hierop antwoordde generaal Tsjoeikov:

- De Sovjet-regeering zal met geen enkele Duitsche
fascisiische regeering onderhandelen. Het Sovjelbevel zal
geen enkelen lvapenstilstand toekennen, noch voor een dag,
noch voor een uur, zoomin als het het inzicht heeft de voor-
waarden voor de overgave van de overschotten van het
Berlijnsche garnizoen te bespreken. AlIe weerstand is over-
bodig en zou enkel leiden tot de totale vernietiging uwer
soldaten en officieren. Daarom stelt het SovjeLbevel voor
dat gij het bevel zoudt geven voor de totale en onvoorwaar-
delijke overgave van de resten van het Duitsche garnizoen
te Berlijn.

Krebs verzocht alsdan de toelating om zich in betrekking
te stellen met Goebbels en vroeg of het aan het Sovjet-bevel
niet mogelijk zou zijn telefonische verbindingen met deit
Berlijnschen Generalen Staf tot stand te brengen. Deze
aanvraag van het hoofd van den Duitschen GeneraJen Staf
werd ingewilligd.

Een vertegenwootdiger van ons bevel vergezelde generaal

Heel onlangs heeft Bardin liet woord genomer op den astronomisch observatoiium te Poelkovo en van het astro-
technischen Raad der Akademie, om te spreken over he! physisch observatorium in de Krim, e,a,.
gebruik der zuurstof in de Sovjetnijverheid en speciaal rn De scheikundigen zullen speciaal de problemen instudee-
de metaliurgie, een revolutie in de techniek die nog nerg:ens ren die betrekking hebben met den bouw der materie, de

Yan Berlijn

theorie der catalyse, enz...
De aardkundigen zullen o.a. trachten den abscluten ouder-

dom der aarde vast te stellen.
íe Ëiotogen zullen het vraagstuk der evolutie onder al

zijn aspekten aanpakken.
De ethnografen zullen een volkerenkundige kaart van

Europa opmaken.
De geschiedkundigen maken een geschiedenis van de vol-

keren der SovjelUnie op, van de muziek, de schouwburg,
enzoovoort.

De archeologen r-ebben een plan vcor het doen van op-
gravingen. en de wedersamenstelling van door den oorlog
verwoeste geschiedkundige steden, zooals Pskov, Kiëv, enz...

re nrostou werden au *"ïrl"l voor den bouw der nieuwe
Àkadeinie voor'Wetenschappen hernomen. Deze werken wa-
ren door den oorlog onderbroken. Het gebouw zal een gevel-
oppervlakte van 200 mz hebben en 7 verdiepen hoog ziin.
De konferentlezalert zullen 1.000 personen kunnen bevatten,
en de boekerlj 10 millioen boekdeelen. De beste kunstenaars
zijn belast met de sier- en kunstwerken aan het gebourv',
dat beg,in 1948 z.al geëindigd zijn.

IIAN DEN BEB{THE LEON.
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(Veroolg uan blz. S).

- OnvoorwaardeliJk! g.eneraal Krebs, een totale en on_
voorwaardelijke overgave, ziedaar wat wij van u veilangen.

Krebs begon toen vragen te formuleeren en beschouwingen
te maken. Hij verklaarde o;a.:

- Begrijpt Srj, wij kunnen niet zonder grondgebied blij-
ven, zooniet zotl gnze regeering gelijken op de poolsche
regeering te Londen. Het is belachelijk en onmogelijk.
. Er werd hem opnieuw geantwoord:

- Generaal Krebs, er kan geen kwestie zijn van geliik
welke uwer regeeringen. Gij moet onmiddelijk en onvöor.-
waardelijk kapituleeren

Als gevolg hieraan, vroeg Krebs nogmaals de toelating
om zich naar den Generalen Staf voor de Verdediging van
Berlijn te begeven, ten einde er verslag.uit te brengen. Het
was klaar dat hij tijd zocht te winnen en zoolang mogelijk
het tijdstip voor de kapitulatie uit te stellen. Men stond
hem toe te vertrekken, doch men verdrlaarde:

- fndien grj niet onmiddellijk het bevel voor de totale
kapitulatie g'eeft aan de overschotten van het Duitsche
garnizoen, begirnen wij deí uiteindelijken stormloop.

Krebs vertrok.
Op dit oogenblik gebeurde er een incident dat het harr

onzer strijders met woede vervulde.
. Generaal Krebs, evenals al de Duitschers die met hem
waren, werden uit veiligheidsmaatregel vergezeld door
Sovjet-officieren.. De wagens naderden de eerste linies.
De Sovjet-officieren gaven bével de Duitschers door te
laten. Op het oogenblik zelf waarop de laatste auto achter
een bocht verdween, weerklonken van Duitsche zijde een,
twee, drie machinegeweer-salvo's. De Duitschers schoten op
de Sovjet-officierer die generaal Krebs vergezelden!

Bevelhebber Beloioesov bracht de handen aan de borst,
Zija gezic}rl werd doodsbleek en, na enkele stappen te heb.
ben gewankeld, viel hij neer op de vochtige steenen. Soldaten
en officieren haastter zich in de richting van den komman-
dant.

Beloioesov murmelde:

- Welk gespuis! Gelooft ze nooit...
Hij werd op een tentlinnen gelegd en wegg'ebracht. Zijn

bloed gutste op den steenweg.
De hitlerianen schoten rog eenige machinegeweer-salvo's

door lsahelle Bltutte
IJet zal het laatste zijn. Wij willen niet eeuwig voortgaar

met dit debat « voor of teg:en » SovjelRusland, betreffende
de meenlng die kriJgsgevang:enen of anderen er op na hou-
den; des te meer dat wij, na een nauwgezet ohderzo3li,
hebben kunnen vaststellen dat het onmogelijk was objektÍeve
getuigenissen vóór of tegen te kunnen verzamelen.

\iliJ klampen een reaktionnair aan en zijn woordenschat,
ls nlet rlJk genoeg om de Sovjet-Unie te loven, ofwel een
linksgezinde die. II rondult'verklaart met haar niets meer
te maken willen hebben en dit op grond van verklaringen
die hiJ zelfs niet heeft kunnen nagaan.

« Vele oewanoenen. dig door het Roor{e L,eoer bevrrid wer:-
den, verklaart orur M. Paulln Rayet, voeren thans een aktieve
propaganda tegen het Roode Leger en alzoo tegen het regi-
me van de Soviet-Unie. Zij beweren slecht behandeld
geweest te ziJn door de militairQn en door dè Russlsche
administratie. W'at ls er nu van dit alles waar? Hetgecn
ik hier getuig ziJn persoonlijke ondervindingen: Ik heb
gedurende vijf weken hetgeen ik zelf zag kunnen vergeltJken
met hetgeen ik hooren vertellen heb.

In de eerste plaats dient de oorsprong van die beschul.
dlglngen verder gezocht. Zlt zlin veroorzaakt door de
vlnnlge propaganda die door mlddel van dagbladen werd
g6voerd onder de door de Duitschers gesteunde fascistische
gevang'enen. Deze propaganda beweerde dat het Roode

lregol 69gtrqtd uit beulgn, dle de dsor hon ln Oost-Prulsen

af in de richting van de doodellik gekwetsten kommandant,
en vermorzelden hem het linkerbeen.

Natuurlijk werd aan onzen kant. in antwoord op deze
laffelijke daad, het vuur onmiddellijk ingezet. Het won van
minuut tot minuut aan intensiteit.

De Generale Staf voor de verdediging van Berlijn, evenals
generaal Krebs bleven qtom.

Onze Generale Staf gaf het algemeen. bevel: << Vuur! >>.

Berlijn beefde. Sinds dagen van strijd had het reeds
kennis gemaakl met de kracht van de Russische artillerie,
mortieren en luchtmacht. Doch wat het toen hoorde en
onderging tijdens dezen uiteindelijken stormloop, overtrof
alles... Men kan zich gemakkelijk rekenschap geven wat er
in de vijandelijke stellingen gebeurde indien me:r weet dat
op een front, dat niet breeder was dan een kÍlometer, rn
Unter den Linden, meer dan 500 kanonnen donderden.

De dag ierduisterde. Rook, stof en roe, onttrokken de zon
aan het zicht.

Na een artillerievoorbereiding van vijf en veprtig minuten,
gi.Ilg onze infanterie op aJ de punten van het front tot den
aanval over. De sergeanten Ivanov en Starikov bemerkten
een Duitschen generaal die pla.t op den buik voortkroop en
dekking zocht langs de muren.

- Halt! Handen hoog!. riepe.n zij.
De generaal richtte zich op; de sergeanten bemerkten

ijzeren kruisen op zijn borst en een witte vlag krampachtig
in de handen gesloten.

- Kapitulation! verklaarde de generóal.
Sergeanl Ivanov vergezelde de generaal tot aan dqn kom-

mandant van het regiment waar men vernam dat het
Weidling was, bevelhebber van het garaizoen van Berlijn.
Hij beklaagde zich bij den bevelhebber van het regiment
over de hevigheid van het vuur der SovjeLartillerie.

- Dertig minuten lang, verklaarde hij, heb ik geen stap
kunnen doen. Mijn ooren doen pijn en het is met moeite
dat ik hoor.

Eenige minuten later was Weidling op het Hoofdkwartier
van generaa"l Tsjoeikov, waar hij verklaarde dat Goebbels
en generaal Krebs zelfmoord hadden gepleegd. Hij voegde
erbij:

- 
Ik en mijn troepen zijn bereid te kapituleeren.

(Vervolgt.)

Lasterwiisie
bevrijde gevangenen naar Siberië stuurden of ongewapend
in de eerste lijnen opstelden. Ik heb dit persoonlijk gelezen..
Het staat vast dat vele reakdonnairen door deze propaganda
beinvloed werden en velen, ik ben et zeket van, hebben de
aankomst der Russen gevreesd, zoo niet voor den dood,
ten minste voor de deportatie naar Rusland voor den herop.
bouw! In strijd met dit alles genoten de gevangenen blj
hun bevrijding een warm onthaal, dat buitengewoon harte-
lijk was vanwege de soldaten en oficieren van het Roode
Leger. rlet.hartelijk onthaal is zeker de meest reaktion-
naire geesten opgevallen. Men mag, gerust beweren dat Ce

Russen ons lief hadden, officieel en individueel.
Officieel: bij hun aankomst in een verzamelkamp werdel

de gevangenen gehuisvest, gevoed en vervoerd per treln oÍ
vrachtwagens door hei Roode LeEïer. Na .enkele dagan, ge
durende dewell<e duizenden ge{/angenen in de kampen aan-
ku'artrcn, stor-l onze ravitailleering gelijk met deze van den
Russischen sotdaat; er was een overvloed die wij sede't vlJf
jaren niet gekend hadden. In de eerste dagen van Juni, Lt.z.
drie à vier weken na de kapitulatie, waren alle de zich ten
'Westen van den Oder bevlndende gevangenen, eenlge vriJ-
willige achterblijvers uitgezonderd, de scheidingsliJn overge-
trokken. Dit rvas in 't geheel niet hetzelfde als naar Sibe"ië
te vertrekken, Gedurende deze weken hebben gewetenloozo
opstokers of domme menschen tal van valsche geruchte\
verspreid om te verhinderen dat de gevangenen zich naar
de kampen begaven, om derwiJze de repatrieerhg te ont'
redrleren en om zoo onze &lleenstaande kameraden bloot te
stellen aan menigvuldige gevaren, veroorz&akt door de on-
veiligheld en de ontreddering die op het vertrek van de'
DuitÀche soldaten volgden. Het zlin nu Juist dlegenen, die
<Ie Russische waarschurvingen en bevelen niet volgden, die

t zich het rnee§! heklaÉeq over hetgee4 hun te beurt vielt



Volgens hen moesten de gevangenen, in de doör de Russen
ingenchte kampen, ia de wetden slapen, werken zonder
vucoser, lveroell ze weggemaard uoor typnuskoor.Ls, pesr cn
cholera (sic), Het staat vast dat in de twee kampen, die Ík
persoonlijk gezieÍL heb, dat allemaal vaLsch is.

De mdrvictueete ontvangst was altijd harte.Iijk, Nochtans
is het zeker dat de uurwerken van de geva:rgenerl algeno-
men werden. De Russen hebben geen tetegenheid gehad
uulwerken re fabrrkeeren - dit zi;n hun eigen woordeu -en helgeen zij on.[Deren dienen ztJ zic}i ter plaatse aan te
schauen. t)at er mrspruiken bestonden, dat-s[aaL va.sL: het
was een leger op oorlog§voet, waarLusschen, zooals trouwens
i.Ir etk leger, zlch onoell'ouwbar'e eiementen bevoncien, en daf,
sedert vrer lare:r oncler bijzondere voorwaarden leeft. Om
't even, welk leger zou evenveel geclaan hebben. Persóonlrjk
heb ik veel gerersd gerfurencie die eenige weken die ik met
het Roode l,eger heD ooorgeoracht, iederen dag kwam ik in

r' aanrakmg met, tairijke soldaten en officieren, offrcieel, uit
nood or voor mrj:l persoontrJk genoegen. Iedere maal deeC
ik het in voile verlrduwen en openhaltig en altijd werd ik
heer goed ontvangen; de officreren zrgn heel beieefd en
hebben overvloed van geduld, hetgeen meÍr nutteloos bij
om 't even welk anoer leger zou zoeken. De soidateh ziJn
eenvouaLg en «geschrkL>>, zij deeten graag. hetgeen àj
bezitten met anderen - het rs een eerg'evoel - maat zij
achten - en met rechÈ - dat de verdeeling wederkeeïig
moe! zijn. Hetgeen bij zekere gevangenen nie[, in gss6s
aarde vrel, daar zij van bezit slechts een eenzijdige opvaL
trrg hebben.

In feite berust gansch de anti-Sovjet-propaganda der ge-
vaJrgenen op hetgeen rn fascrsLische dagbladen verscheen,
een wernrg op oen wrok van de van hun uurwerk beroorde
gevangenen en vooral op een gansche reeks geruchten en
leugens die door opstokers lvorden verspreid.

De rechtschapen gevangene heeft zich over 't algemeen
met lof uit te laten over de betrekkingen die hij had met
het Sovjet-Bestuur of met de leden van het Roode Leger. »

PAULIN RAYET,
Dokter i:o de scheikundige

. wetenschappen
(Vrije U:riversileit van Brussel)

Stalag II C.,
275A, Alsembergschesteenweg, Vorst.

Behalve deze getuigenis, die wij hier in haar geheel publi-
ceeren wegens haar'beknoptheid en klaarheid, hebben wij
nog een vijftiental anderen, allen geteekend, in ons bezit.
Nren vindt de namen en adressen der onderteekenaars op
het einde rran dit artikel. Ik zal het geduld van den lezer
niet op proef stellen door de argumenten per kategorie te
klasseeren.

In geen enkele van de geteekende. getuigenissen die wi;
ortvingen, beklaagt men zich over het eten. Zoo het soms
al niet overvloedig was, dan krvam het doordat men zich in
volle gevecht bevond ofwel in een buitengewoon door het
Duitsche leger geplunderde streek. De eene verklaart: «Zij
hebben ons tot verzadigens toe brood gegeven en ir een
spijshuis te Chemnitz hebben we gemiddagmaald met een
Russisch officier»; een andere: <<het Sovjetleger heeft ons
ouervloedig bevoorraad en stelde de Duitsche stocks- leveÍ§-
middelen en kleederen tot o:rze beschikking »; (< op raad
van Sovjetsoldaten, die nog in volle gevecht waren, hebben
wij ons zelf bevoorraad in een huis en hebben er kleeren
€fenomen >>; << de Russen zijn met ons een hoeve binnen-
gegaan, hebben een varken doen slachten en ons een*zak
hloem gegeven )>. 

- 
Deze lijst zouden wij in dezer termen

nog: kunnen verlengen,
Wij wilien er. g:een woord aan toevoegen, tenzij dan om

de geestdrift van"de krijgsgevangenen ten overstaan vau
het wat'rne onihaal dat hun te Odessa wachtte, aan te too_
nen. Allen spreken zij ons over de bezoeken, de atrijkc
verstrogiiiagen en den kameraadschappelijken geest die hen
trof. De officieren betoonden aan allen de grootste welwil-
lendheid, de soldaat ging om als een'broeder met al de
ge!'angenen. Steeds wordt er een zekere gradatie waarge_
nomen in de behandeling; aldus op de trarns in polen: rte
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tevangenen reizen kosteloos, de polen moeten hun eigen
plaals Der,alen en de l)urischers... kunnen heE te voeE afsCap-
pen. lndlen er §ommrge }Jelgen als verdachten werden
vastgenouden en nret aI te bes[ behandeld, dan kwam dit
door'qat zrj ntet herkend wer.den, verklaarde orl.s M. Calonne
ur[ l3oussu-bots. Ik was in dit geval, doch de. dag waarop
wrj, acru, olLsnaple[ dre tusschen cle Duitsche kr.rJgsgevan-
geneh waren vermengd, weràen herkenci, kieger-w.j oolr.
eefl goede oenandetrng. Gedulende het lrJdstlp oat men hem
ars een l)urLsclr xi'tjgsgevangene, t.t,z. als een veloachce
aarLzaËt, wel'd M. Caronne verplrcht zijn uurwerk af [e
geven.

Van uurwerken gesproken, hierover spreken de getuige-
nissen e.t^aar tegen. .Eien onzer getuigen bevestig[, dat .rlij
een officrer heert, gezren d.e een onder-luitenant, strat'te.
omdat hrj een uurwerk had gestolen. Xlen andere werd ver-
plÍcht zrJn buit, terug af te geven. Een hooger officier ver-
telde ons dat meer dan een Sovjet-soldaat weigerde een
§rgt l'et aan te nernen, nOeWeI ILJ er' Va]1 ln.nqer.' Irocoanrg-
neru rcoK[e. .l:.]n ue lje]giscne orrrcter voeg,de er aarl !oe:
« ik ken geen ander leger dat, in dezeifde omstandigheden,
een deÏgerrjk€ uucht zou heDben kunnen handhaven >>. Itrr
zrjn twee Dr;zondere roerende getuigenissen die ik hier wil
aanhalen, nl. deze van ]vljr. Amzall-f dre te Auschwrtz wa§,
cn van rvr. Lamoert.

M. Lambèrt maakte deel uit van het konvooi dat de
Duirscnels sLroollraawaarLs iangs de rrlDe wegvoer.den. lJaar
hun bewakers onderweg de vlucht namen, volgden zij den
lreg naar Lobowitz, en alvorens er aan te kornen, ontmoet-
ten zij het Sovjetleger. Tijdens een kalm oogenblik, deden
de Russen ons [eeken en ontvingen ons alsot' wij'hun kin-
deren waren. Zíj gaveto ons heele kanten spek, boter, be-
schuiten, sigaretteil. Iedere maal dat dj ons voorbijgingen,

.gaven zij ons een hoop d^ngen en tenslotte gaven zij ons
over in handen van Tsjechische patriotten. Vooraf hadden
zij echter eerst de kleeren van een groep Duitschers afge-
nomen om er de gevangenen mee te kleeoen, Ik ken een
Belg, die in dezelfde omstandigheden kleederen kreeg en die
mij geërgerd verk-Iaarde: << Die Russen zijn toch plunde-
raars!» Hebt gij de kleederen.geweigerd? vroeg ik hem.
Natuurlijh niet was zijn antwoord,

Mjr. Amzarn die te Auschwitz harde beproevingen had
moeten onderstaan, verklaart dat zij 14 kg. heeft bijgewon-
nen dank zij het wittebrood en het gezouten varkenvleesch
qat zrj iederen dag kreeg. Een tolk was ter beschikking van
degenen wien iets ontbrak. De zieksten ontvingen ter plaat-
se de beste zorgerr, degenen .die verlangden te worde:r gere-
patrieerd, werden naar de treinen geleid waar zij genees-
kundige en hygiënische zorgelr ontvinge:r. Te Kattowice was
Ifjr. Amzam getroffen door de hooge zedelijkheid die de
Sovjetsoldaten, met wie zij in de kazerne leefde, aan den
dag legden. Het klassement per :latlonaiiteii der gevange-
nen, de vrijheid die men hen liet, het konfort dat men hen
verschaftte, scheen haar voort te vloeien uit een volmaakt
menschelijke opvatting van de nranier lvaarop de Sovlets
de behandeling inzien.

Ik lv.I dit artikel eindigen met de getuigenis van een
Belgisch hooger officier diè, door het Róode Leger bevrtjd,
langs de Sovjet-Unie werd gerepatrieerd en die vol bewon-
dering is voor de manier waarop den veldslag werd geleverd.
De sektor van het kamp was door Vlaamsche er Waalscne
S.S. verdedigd, in zoovere dat in volle gevecht, de Sovjet-
soldaten onderscheid hadden te maken tu.sschen de gevange-
nenkampen en de kazernen die tegenover hcn lagen e:r waar
zich de slechte Belgen bevonden die tegen hen vochten.
Niettegenstaande deze bijkomende moeilijkheden en den
strijd in den vroegen morgen in den ochtendnevel eener
moerasachtige streek, wist het Roode Leger het dusdanig
te schikken dat het kamp niet werd geraakt door de vlieg-
tuigen cf de artillerie. Deze officier is nog vol bewonrlerrng
voor den ordelijken en ononderbroken stroom artillerie en
allerhande gepantserd materiaal dat voorbijtrok. Hij legde
ons een manceuver uit, dat volgens hem een wonder van
nauwkeurigheid'was. Het Roodè Leger moest van weers-
lian"en ecn bosch innemen terwijl het slechis met een
enkele kölonne oprukte. Op het scheidingspunt der twèe ricir_
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tingen voltrok de verdeeling tusschen de strijdkrachten zich
in volle gevecht en met de nauwkeurigheid en de brde va,n
een wei geschikt man@uver.'

De officier voegde er aan toe dat toén meer dan 2.000
Belgische oficiereln, door de Duitschers de wegen waren
opgestuurd, aan de officieren en soldaten bevel werd gege-
vep slechts dan te schieten rÀ/anneer zij zie}a verzekerd
hadden dat de mannen die zij tegenkwamen geen gevangenen
waren. Zj losten steeds waarschuwingsschoten in de lucht,
opdat de aankomenden de armen zouden kunnen opsteken,
hoewel dezen toestand yoor de soldaten veel gevaren mee-
bracht, daar zij zich zouden kunnen vergissen.

Er was een enkele uitzondering; een lager officier wierp
granaten in een schuur, zoodat er 6 dooden waren. Zes
dooden op 2.500 officieren, verspreid over de banen langs
waar een leger oprukte, en die waren soms bijeengebrach[
in gebouwen die op den vijand moesten veroverd worden.

Iliertegenover weegt niets op, voegde de officier er aan
toe. Zij hebben levens geofferd om de onze te redden. Wat
beteekenen daartegenover eenige uurwerken?

Met het fijne Iachje van een oud gediende, verklaarde hij:
« Zij die hierover spreken weten niet wat oorlog is. hj
hebben slechts de kampanje der 18 dagen gedaan. \ilij
maakten 1914-18 mee, wij kunnen er beter over oordeelen ».

Om te besluiten nemen wij nog'de getuigenis over van
dezen soldaat:

De f,onferentte van I. n. Blbch
Op uitnoodiging van de B.S.V., is J. R. Bloch, de gekende

Fra:rsche schrijver, auteur van « Destin du Siècle », die drie
Iange oorlogsjaren te Moskou verbleef, naar Brussel geko-
men om te spreken over de oorzaken van de overwinning
van het Roode Leger.

Onder de aanwezigen bemerkten wij: H. Exc. de ambas-
sadeurs van de U.S.S.R., van Frankr:jk en Tsjecho-Slova-
kije, de ministers De Smaele, Marteaux, Lallemand, Van
Acker. prof. Charlier, luit.-kol. F eodosov en Sergejev, van
het Sovjetleger.

De schrijver verhaalt ons zijn eigen belevenissen en zijn
indrukken over de reaktie en de machtige i:rspanningen
van het SovJetvolk en zijn leiders om den overrompelenden
nazivloed tegen te houden. Steeds weet hij zijn gezegderx
te staven met konkrete geg'evens en de direkte taal der
cijfers: toen de naz,s de U.S.S.R. ovérrompelden beschikten
zij over een meerderheid aan effektieven en materiaal van
7 tegen 1 en op sommige plaatsen van 11 tegen 1 voor het
materiaal.

Op deze bange oogenblikken, was het Sovjetvolk prak-
tisch op ztc}:.zelf aangewezen. De hulp der geallieerden, die
toen, in het begin, het meest noodzakelijk was, bereikte
moerlijk en slechts gedeeltelijk het Sovjetvolk. J. R. Bloch
haalde het voorbeeld aan van een konvooi'van 75 schepen
dat, Amerika verliet met bestemming voor Moermansk, e:]
waarvan er slechts 17 hun bestemming bereikten.

Spreker schetst ons eveneens den tragischen toestand te
Leningrad, toen zich langzaam. maar zeker, den stalen
'*nrrgenden greep der nazis om de stad sloot. In deze benar-
de oogenblikken, toen ieder ander leider zijn bezinning zou
hebben verloren, toen pas heeft maarschalk Vorosjilov, de
veteraan der Revolutie, de door alle wateren gewa-sschen
bolsjeviek, blijken gegeven van zijn karakterS:rootheid, ziJn
moed, zijn stalen wil, zijn onbegrensd vertrouwen in de
onuitputtelijke krachten van het volk, toen hij eischte dat
ieder fabriek haar volledig'voor den strijd uitgeruste divisre
zou leveren, Terecht mocht J. R. Bloch verklarel, da,t zoo
Parijs een Vorosjilov had gekend, Parijs nooit zou gevallen
zijn, zoomin als Leningrad gevallen is.

Deze konferentie was een machtig en onweerleg:baar plei-
dool voor de U.S.S.R., voor haar reg"ime dat spijts de razen-
de aanvallen van de neo-fascisten en van de reaktie, mach-
tiger dan ooit te voren, uit den striJd ls gekomen.

ZiJ i,s ock een hulde aan den Sovjetmensch, die door zfn
arbeid eD zijn trouw, de voorwaarden heeft ge§chapen voor

« Het Roode Leger is en groot leger, tuchtvol en sterlr;
het heeft bewijzen van menschelijkheid geleverd, door ln
den Ioop der veldslagen in de volle mate van het mogelijke
het leven onzer krijtsgevangenen te redden

Met de Bglgische officieren en als bevrijd gevangene, ue-
groeten wij het.

De hcnden blaffen, en de karavaarr za\ voorbijtrekken. »

Isabelle BLUME-GREGOIBE.

Paulin Bayet, 275A, Alsembergschesteenweg:, vorst.
lgse nené, 7, Rhetorlkastraat, SlGilles.
AÍuanrr V., 41, LesbroussarLstlaaL, l)lsene.
Calonne fr., 29!, de Dourstràat, Boussu-Bois..
La.nrDert C., 33, Det'acqzstraat, Brussel.
Blauwers D., 38, Pastorijstraat, Molenbeek.
Gandrier C., HouseaulaarL, 23, Ukkel.
Pee'Èroons iI., 16, Villa Romainelaan, Anderlecht.
Mossert R., 73, Stephengonstraat, Schaarbeek.
Gordberg M., 24, Egide Walschaertsstraat, Brussel.
trlekrnan W., 179, Plaskylaan, Schaarbeek.
Esseler L., 3, Malvauxstraat, Grivegnée.
Marchal 15, Jos. Wautersplaats, Boschvoorde.
Istinne, 33, Baillystraat, Elsene.
Ulin C., 25, Centrum. i{
Delmotte H., 185, Brogniezstraat, Anderlecht.

Onze ooorzítster Mu ls. Blunte uettueLliontl J. ll. Blocr
, ,ran ltet slttl irttt.

de overwinning, en. die zich de meerdere heeft getoond,
zoowel op het slagveld als. in het werkhuis en achter den
ploeg.

l*a
Tijdens de perskorrferentie die daarop volgde; verhaalde

ambassadeur Sergejev een interessant voorval. Bij de ver-
dediging van Moskou had hij drie söldaten ontmoet die een
Russ§che vertaling lazen van « Tijl Uilenspiegel ». Toen
hij de reden daarvan vroeg, werd hem geantwoord: « Dit
boek is ons zeer duurbaar omdat men er in leert hoe een
volk strijdt tegen de verdrukking en de reaktie ». En een
soldaat voegde er het slagwoord van Tijl aan toe: « De
assche van Klaas klopt op onze borst ».

T''ILMVOORSTELLINGEN
De Sovjet-film « De Regenboog » wofdt van 29 Juni tot

5 Juii in de volgende zalcn vertDontl :

« Caméo »- te Anderlues. « Feest-Palace », te Aalst.
« Flora >>,'te Moerbeke-Waas. « Royal », te La Louvière.
« Lux », te Turnhout. « Kursaal >>, te Meenen
«'Palace », te Jemappes. « Scala », te Beveren-Waas.
«Nova », te Berchem (Antw.).

Verantwoordelijke Uitgever : C. LEJEUNE'
1a, Regentlaan, Brussel.

Drukkerij WELLENS-PÀY, Ruysbroeckstraat, 35, Brussel.


