5" JAAR.

-

N" 17

VRTJDAG 4 MEI 19.15

Ile
BRUSSEL

§,EEKBLAD VAN DE

«

BELGISCH-SOVJETSCHE VBREENIGING

ARBEID ADELT

Een prachtig

blz. 2-3-4.

J,n dit

Rzssis

>>

!

ch type staalpuddeladr

DE POOLSCI{E TWTSTAPPEL, door

Van den Berghe Leon.
blz. 5-6. - 25 JAAR SOVJET.BOERIAT.MONGOLIE, door H. W.

blz. 7.

bl,z. 7-8.

-HET MEISlrE

VAN OELAN.OEDE, door Olga Russanova.

DE EERSTE NATTONALE VERGADERTNG DER B. S. V,,

door ïsabelle
BIume-Glrégoire.

,DE

2

\

SOVJET:UNIE

0.o ?oah cna ?,wi^stcq p e0
(Veruolg en slot)

Zooails wij kunnen vaststellen vertoorde deze
Curzonlijn, alhoewel geinspireerd door de essentieelste beginselen van de rechtvaardigheid en de
voikerenkunde, toch . nog lichtè afwijkingen, die

door de Poolschgezinde afgevaardigden werden afgedwongen. Het is dan ook op deze beginselen dat
de Sovjet-Unie zich steunde, om de Curzon-linie te
verdeeler in een lijn A en B, en niet << pour les besoins de [a cause >2, zooals W. M. Mathews schrijft

in een artikel in het tijdschrift Grande Bretagne
et Etats.Uni5 d'Amérique
De Curzonlijn, zooals zij op de konferentie werC
<<

>>.

aang'enomen, verliep ongeveer als volgt :
« Zij vertrekt op het punt waar de vroegere gren.

uen van Rusland en Oostenrijk-Hongarije elkaar

ontmoetten aan de rivier de Boeg; volgt deze rivier

stroomafwaarts, laat Brest-Litowsk aan Rusland;
verlaat de Boeg aan een punt gelegen ten zuiden

van Njemirov; floopt vandaar naar het Noord-Oos.
ten, laat Stolsce aan Polen en Skupowo aan Rus-

Iand; vandaar naar het noorden stfoomafwaarts
den Ioop van de Swisloch (bijrivier van de Njemenl,
tot aan de sarnenvloeiïng met de Laszanka; vervolgens stroomopwaarts langs deze rivier naar het
Noord-Westen langs de Njemen tot het dorp Warwiszki; dan naar rr-et Westen langs de rivier de

Marycha; vervolgens langs de administratieve grens
van het district Suwaiki, tot aan eerl punt 'waar
zij de vroegere g'rens tusschen Rusland en OostPruisen ontmoet >).
Aldus werd deze grens vastgestetld zonder dat de
voornaamste belanghebbende : Rusland, dat recht-

streeks bij het vraagstuk betrokken was, en dal
miljoenen strijders had verloren in de worsteling
tegen Duitschland, werd uitgenoodigd, Het kon dus
zijn eigen stellingen en argumenten niet indienen
en verdedigen, een psychologisch element, dat, nu
de kwestie van de Curzonlijn weer aktueel is ge-

worden, aI te dilwijls uit het oog wordt verloren.
Deze grens werd dus aan de Sovjet-Unie opgedrong€n; €n het feit daL zíj thans bereid is deze te aan-

vaarden, getuigt van haar zielegrootheid en ver'-

zoeningsgezindheiil. De Curzonlijn zou inderdaad
moeten aanzien worden als een minimumeisch, vooraJ. daar men de Konferentie van Parijs er niet kan
van verdenken in het voordeel van het << bolsjevistische Rusland » te hebben gepleit.

Trouwer», deze beruchte Curzonlijn (naar den

naam van flord Curlon, de toenmalige Britsche minister van Buitenlandsche Zaken) werd niet dadeIijx bekend gemaakt, want terwijl de l(onferentie
wikte,... beschikten de Polen.
Gebruik makend van de militaire zwakte van de
Sovlet-Unie, overrompelden zij de Oekraine, met
het inzicht door de stooten tot aan de Zwatte Zee
en aJdus de droomen van een Poolsch Riik, besloteh

tusschen de Zwarte en de

Ba"ltis,che Zee, tast-

bare vormen te verleenen.

8{.r}

Op dat oogenblik hadden de Sovjets afgerekend

meC een reeks interventiepogingen. Allleen wrangel

bleef nog op de Krim.
Ten einde den vredelievenden opbouw te kunnen
beginnen, waren de Sovjets tot de grootste offers
bereid. Daarom stelden zii op 22 Januari a920 aan
de Polen voor vrede te sluiten, met als grens :

Drissa, Disna, Polotzk, Borisov, Paratsji, Ptitsj'
Bjelokorovitsji, Tsjoednovo, Piliava, Derazni, Bar.
DL onderhandelingen §prong'en af

in April, doordat

De dikke lijn : Ctuzonli.in. De sbeepgrens in 1939. De puntjesde Sor.tjet-Duitsche
en streeplijn : gÍenzen uan het uerdrag uan Riga,

Verklaríng.

líjn :

Qtt h-ct pogk.gL.a Ligne, Curzon» van Alius, uitgegeven
te Neufchàtel (zwitserland).
P.ilsoedski het besluit nam de strijd verder te zeLten. Op 8 Mei 1920, verovert hij Kiev. << De « rooden » ontketenen echter een verpletterend tegenoffensief. Op 11 Juni 1920 moet hij Kiev jn der haast
ontruimen. De Russen veroveren Vilno en Grodno,
en bedreigen weldra Lemberg en Warschau. Op dit
beangstigend oogenblik zendt Polen een afgevaar;
digde naar Spa, waar de Opperste Raad der Vre.
deskonferentie toen verzame.Id was. De hulp die Ce
Polen aanzochten, werd hun toegestaan, deneraal
\À/eygand, benevens twee militaire missies, geleid
door Jus:erand en D'Abernon, werden de pöolsche,
leiders Pilsoedski, Rozwadowski en Sosnkowski (dezelfde die thans te Londen vervangEn werd door
generaal Anders, als opperbevelhebber), ter hulp
gezonden. Dit redde Warschau en het imperialisti_

sche Polen.

De Sovjets werden

terug§eworpen,

doch de Polen, ietterlijk uitgeput, verkozen vrede

te sluiien met hun tegenstander, op L2 Oktober

1920. Het verdrag van Riga werd geteekend op 18
\[.aafi 7921, en het trad in werking op B0 Àpril
1921.

Over dit verdrag, schreef Lenin, zinspelende op
in Januari gedane yredesvoorste[Ien aan Polen;
« Dit bewijst U nogmaals dat wanneer de Sovjet,
Macht vredesvoorstellen doet, haar woorden en verklaringen ernstig moeten opgenomen worden, want,
geval zou het kunnen g.ein het tegenoverg'steld
beuren dat 'j den vrede voorstellen aan miltder
gunstige voorwaarden en dat wij dezen vrede aan
gunstiger voorwaarden bekomen, »

de
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Inderdaad, de grensregeling, voortspruitend uit
het verdrag van Riga, was minder voordeelig voor
de Polen, dan deze voorgesteld door de Sovjets in
Januari 1920, wat echter niet betet dat het Verdrag
van Riga een met wapengewerld opgedrongen rege_
ling was, die een kunstmatige grensmuur optrók,
die noch aardrijkskundig, noch volkenkundigi noch
taalkundig was te verrechtvaardigen. Met één woord,
het was een regeling die door geen enkelen zich
zelf respekteerenden Staat kon aarrzien en aanvaard
worden :r.ls zijnde van duurzamen en blijvenden
aard;
Deze grensregeling bleef bestaan

ber

tot 17 Septem-

1939.

STEI.SELMATIGE ONDERDR,UKIUNG
EN DENATIONALISATIE DER, AANGÈHDCHTE
VOLKDREN
Polen dat zich verbonden fraà aan de nationale
minderheden een zekere autonomie.
heeft nimmer woord gehouden.

te

verschaffen,

De twintig jaren bezetting der polen, van 1919
1939, zijn gekenmerkt door hun steilselmatige
onderdrukking en denationalisatie, zoowel op ekonómisch-, politiek- ei'. kultureel gebied. Eens in hér
bezit der lang' o€de,ercte g:rondgebieden ,werd er een
brutale a:,:inrrlatie-politiek toegepast. De verpoolsching \/ejd gewapenderhand doorgedreven. Scholen

tot

in de caal der minderheden, werden gesloten. Meer
da:r 450.000 Ha. grond rqerd verdeerld onder ,le

Poolsche kolonisten en landjonkers. Ergerlijke processen werden ingespannen tegen hun sportieve or-

ganisaties, dorpen

in

brand gestoken, wegens ver-

zet (kon het anders?), kerken geplunderd,

koope-

ratieven en boekhandels geplunderd en vertrietigt;
in een woord, van verdrukte natie, werd Polen zelf
een verdrukkende: zij maakte het leven onmogelijk

aan de bevolking van' de door haar gewapend,erhand
veroverde landstreken.
René Marteil schreef hierover :
...<<IIun jeugd (t.t.z. de Oekraïnsche en Wit-Russische jeugd), is veroordeeld tot ledigheid en gebrek. Hun jongelingen weten dat zij nooit ambte.
naren zullen worden, dat zrj nooit een graad zullen
bekomen in het leger. Zij rooken noch drinken, omdat de tabak en de aJcohol Poolsche Staatsmonopoiies zijn... »
Na een verblijf in Volhynië (westelijke Oekraïne),
verklaarde de Engelsche parlementair Becket, i.n
7926
<<

:

fk ken

Indl,ë, en

gij hebt zeker reeds

hoore:r

spreken vaa de verschrikkelijke ellonde der Indische
dorpen, maar nocit had ik de gelegenheid een zoo
terneerdrulikende, wanhopige ellende te aanschou-

wer... Wij begrijpen thans waarom Polen een zoo
talrijk legcr op de been houdt... »

Men kan zich een gedachte geven van de schreeuwende a"rmoede dezer verdrukte volkeren, wanneer
men weet dat een pakje tabak in vieren wer{ ver-

deeld om den verkoop .te vergemakkelijken; de
stekjes werden per stuk verkocht, het zout per
gram, petrool per kwart of achtste liter, en een
enkele vuursteen moest verschillende izba,s bedienen, terwiji lampen voor de verlichting niet bestonden, de str'aten waren 's nachts in de diepste duis.

ternis

Bij

gedrrmpeld.

deze ekonomische onderdrukking werd nog
een sociale gevoegd, die vèel weg had van een
schrikbewind. Zoo b.v.: l/anneer een .inwoner he!
ongeluk had een emmer in een waterput te laten

hij hiervoor 5 zloíi bcete; wanneer
wiel kraakte aan een kar en de rust van den
kasteelheer vers oorde, dan kostte dit 7 zloti boete
(deze gevallen werden opgeteekend in het WitRussische dorp Kobilniki).
De daglooners werkten soms een heel jaar voor
vatlen, kreeg

een

hun kasteelhcer zonder dat zij ook maar een kopek
uÍtbetaald kreg:en. Het gevolg was dan ook èen

afgrijselijke armoede.
Bij het minste teeken van verzet der bevolkirg
op deze tergende en vernederende onderdrukking]
werden'er nachtelijke bestraffingsdetachementen
op uitgezonden, die een ruim gebruik wisten te
maken van zvileep en knoet, en die de dorpen plun_
derden, zoodat zij in wreedheid niet moesten ten
onder doen voor de nazis.

Het aantal

dagrooner,s

in het landbouwbedrijf

be-

droeg er 20 /o en de kleine boeren 25 /6 der bevolring, ,terwijl het getal groot-grondbezitters slechts
0,03 /6 of. 16.000 héeren, bedroeg, Dezè trleine minderheid van 0,03 7o bezal echter de helft der gronden, en 2.000 hunner alleen bezaten 1/5 van aIIe
gronden!

Het hoeft geen twijfel dat de nieuwe Voorloopige
Poolsche regeering van Lubiin (thans te Warschau
gevestigd), de harten der bevolking heeft veroverd
door het land te verdeelen onder de kleine boeren
en eerl einde te stellen aan de middeleeuwsche voor.
rechten der Poolsche Kasteelheeren.

*:B*
Reeds hooger hebben we er op gewezen dat in
het tijdschrift : << Grande Bretagne et Etats Unrs
d'Amérique >> een artikel verscheen, geteekend W.
.M. Matthews, betreffende de Poolsche kwestie
(No 8
1 avril 1945), dat op zijn minst genomen
blÍjken-'geeft van onwetendheid of van slechte of
ontoereikende inlichtingsbronnen en dat voorzeker
een slechten dienst bewijst san Engeland en Amerika, door de wijze waarop de stof aan den lezer
wordt voorgezet, manier di,e er ongetwijfeld op ge,
richt is om de wrijving tusschen de groote naties
aan te wakkeren.

Zoo spreekt Matthews van

«

officieele Poolsche

statistiekien » van 1931, die verme[den dat eÍ in
Polen s,lechts 1 miljoen Wit-Russen zijn en 3,5 miL
joèn Oekrainers, Trouv/ens, voegt hij er aan toe,
vroeger eeuwen was dit land tusschen Pol,en en
Rusland, een nremandsland (sic), dat bevolkt was
met Tataarsche horden (sic), die een taa.[tje spra-

ken dat

teen meng:sel 'rÀ/as tusschen Russisch cn

ge-oieden

te laten maken.

Poolsch, maar overweg:end Poolsch (sic). Wij wisten waarlijk niet dat het Poolsch zoo nauw verwant was met het Mongoolsch, en dat de inval van
Att.la in Rusland en de Oekraine en zijn tijdelijke
bezetting dezer streken, een aanleiding kon zijn Jrn
de Poolsche landjonkers aanspraken op deze grond-

Dit is werkelijk een zoo zonderlinge manier van
geschiedenis te schrijven, dat men beter doet ze
niet ernstig: op te

nemen.

***

Het officieel Jaarboek, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Poolsche statistiekers
M. E. Szturm de Sztrem, uit 1931, geeft ons de
juiste cijfers van de Poolschsprekende bevo[king
aan den oostkant van de Curzonlijn: in de voivo-

dies va"n Tarnopol: 49,3 %; Stanislavov: 22,a 0/6; YoLhynië: 16,6 /p en Polesië L4,5 c/o.In de voivodies van
Novogrodek en Lvov is een uiterst lichte meerder.
lreid Poolschsprekenden. Deze merderheid wexd
echter bekomen door een handig trukje: er werden
namelijk gebieden bij deze voivodies gevoegd die
ten wesLen van de Curzonliin liggen, en dle een

overwegend Poolschsprekende bevolking kenn'en'
Niet slecht gevonden, voorwaar.
Ook gebruiken de Polen nog andere trukjes, zoo
vermelden ze dat 62,6 % van de bevolking van het
voivoCie Potresië de plaatselijke taal (het tuteiszy:)
(is dit
het Poolch-Russisch-Tataarsch
.W. misschien

van
<<

M. Matthews?) spreken, alswanneer

deze

taal » niet anders is dan e'en Wit-Russisch dialect
Volgens de officieele g'egevens waren er in 1981,

4
in zijn

OE SOV.IET.UNIE
gehedl genomen, 68,9 /o personen die het

Prclsch a^ls moedertaal spraken,

1g,g

% die het

Oekrainsch en 3,L /6 die Wit-Russisch spraken, wat
overeenkomt (steeds volgens officieele cijfers) met

ongevesr 6,5 miljoen Oekraïners en WilRussen,
wat op v.erre na aaÍ de werkelijkheid niet breant"
woordt. Trouwens, wat het aantal Polen betreft die

-

aan den oostkant der Curzonlijn wonen, spreken de
gegevens elkaar tegen. De eenen spreken van 1 miljoen, anderen van 3,5 mitljoen. De << Times », van
12 Januari 1944, komt tot een schatting (gebaseerd cp de gegevens van 1931), schommelend tusschen 2,2 en 2,5 miljoen Polen, op een totale bevolking'van 11 miljoen. En het dagblad voegt er aan
toe dat er geen kwestie kan zijn van onderschat-

ting.

***

.

'Wij weten echter wat we van dere,

zaogezegde

officieele gegevens mog'en verwachten. Het wezen
zelf dsr imperialistische Staten met nationale minlerheden, doet hun steeds redenen vinden om het
aantal burgers van de nationarte minderheden kleiner te doen schijnen dan het in werkelijkheid is.
Het is inderdaad niet moeilijk om bij het opma-

ken van taalkundige statistieken de

<< meerderheid » te bevorderen, daar de minorerheden, behalve
hun eigen taal, gewoonlijk ook nog de << officieele »
taal kennen, en waarbij ook de politieke-, socialeen ekonomische conjunctuurelementen, die er sommige burg'ers, wegens p,ersooulijke belangen en bevorderingen, tce aanzetteÍL zlc}a als « Pool » (muta-

tis mutandis voor andere naties) te laten
schrijven.
:B

op-

**

Een nog treffender beeld van de onderdrukking
der Oekrainsche en \trit-Russische min{erheden,
wordt ons verstrekt door de volgende geg'evens:
Vóór dat de Polen in 1919 West-Oekraine en Westelijk Wit-Rusland' bimenrukten, waren er 3.062
Oekraïnsche en 500 Wit-Russische scholen in deze
distrikten.
Hoe was de toestand in 1936-37 ? Verschrikkelijk,
oordeel even:
Poolsche lagere scholen (heel

Oekrainsche (id.)
Wit-Russische (id.)
Middelbare scholen

Poolsche
Oekraiinsche
Wit-Russische
En dit voor een

Polen)

28,337

496
23

:

75G
2A

I

bevolki-ng

van acb.t miljoen

Oekrainers en drie miljoen Wit-Russen.
In Galic;ë studeerden slechts 5 7o varr de kinde-

ren in hun moedertaal; in Volhynië en

Polesië

slechts 0,02 %.

Scholen, klubs, dagbladen en taal waren officieel
verbcden,

Als slot nog'een konkreet voorb€eld:
ln hc'i dorp Zalesti, op slechts 300 m. van

de

De kandidaten voor de aansluiting bij de Sovjet-

Uni,e bekwamen

:

fn West-Oekraïne : 4.032,154 stemmen ot 90,9 /o;
in 'ffestelijk Wit-Rusland : ,2.409.622 of 90,7 %o
der stemmen, met andere woorden, een verpletterende meerderheid.
De stemrning was g'eheim en lechtstreeksch.
Ingevolge de ui.tslag der stemming, werd WestOekraïne op 26 Oktober, en W,estelijk Wit-Rusland
op 28 Oktober, officieeil opgenomen in den school
der SovjeLUnie, en was een.ongerechtigheid her-

steld.

BESI,UIT
De huidige oorlog heeft de vormen aangenomen
van een wereldbrand op het oogenblik dat Engeland en F rankrijk. genoodzaakt door het automatisme hunner wederzijdsche verdrag'en met Polen,
doch evenzeer uit.eigen levensbelang, op 3 September 1939, den oorlog aan Duitschland verklaarde:l.
Engeland en. tr'rankrijk hadden Polen's grenzerL
gewaarbcrg'd. Doch, sinds zij in den oorlog traden,
zelfs toen de S. U. er no8' niet in gemengd was,
heeft Churchill :rooit aan Polen beloofd dat het in
zijn grenzen van vóór 1 September 1939 zou her.
steld worden. Churchill volgde hierin de Britsche
politiek van na 1919, die vijandig gezind was tegen,
over het Poolsch imperiatlisme, da1 zijn uitdrukking"vond in de vorming' van een op verovering
gegrondveste Staat, die aan Engeland, dat m'ede
verantwocrdelijk was voor de vorming van deze
Staat, later ongetwijfeld moeilijkheden moest bezorgerL voor de waarborging zijner grenzen.
De SovjeLUnie heeft meerma,Ien en op ondubbelzinnige wijze }raar standpunt inzake de Poolsche
kwestie laten l<ennen. 24 iB er vast var overtuigd

dat

degenen die zich de regeerders noemen van
Polen niet te vereenzelvigen zijn met het Poolsche
vcrik, dat sinds eeuwen tegen een zwaar noodlot
sLrijdt.

Stalin heeft meer dan eens verklaard det

de

U,S.S.R, geen territoriaJe eischen te stellen heeft
aan Polen. Zij wenschte alleen een onrechtvaardig'heid te herstellen, die haar was opgedrongel toen
zij nog militair en ekonomisch zwak was.
Nu dit geschÍl is uit den weg geruimd, wenscht

het Sovjet-volk in vrede met zr]Ir Poot s'chen uuur
te leven. Stalin verklaarde dat/het zijn wensch was
een sterk en onafhankelijk Polen tot stand te zien
komen. En het is dank zij de S. U., het Rocde
Leger, dat deze wensch een werkeiijkheid aan het
worden is. Ifet heele Poolsche grondg:ebied werd
door het Roode Leger bewijd. De Poolsche vlag
wappert thans over Darrtzíg (Gdansk), dank zij
het Roode Leger. De Westersche grenzen van
Polen, zullen verschoven worden tot aan de Oder,
de oude Slavische aarde, en dit ncg dank zij het
Roode Lreger. Met een woord, het is dank zij de
Sovjet-Unie dat Polen zijn zelfstandigheid als nat'Íe
heeft herwonnen, omdat de bloem der Sovjetjeugd

haar bloed heeft vergoten voor de vrijheid der

Sovjetgrens gelegen, bedroeg de Pools,che bevolking sl,echts íVo. Er was maar 1 school, n1... een

wereld. Het is nog de So'i'jet-Unie die de helft van

Poolsche.

za;l betàlen.

Verder commentaar is hie,rbij overbodig.
Toen op 17 September 1939, het Roode Leger

-leze gebieden als bevrijder binnenrukte, werd het
onvermrjdelijk met open armen ontvangen.
Reeds in Oktobar werden er verkiez,ngen uitge.
schreven. De ouderdcm voor het kiezen en verkie-

zen, die door de Polen eerst cp 21 en la.er op 25
jare:r was gebracht, werd teruggevoerd tot 18 jaa,r.

In West-Oekraine werden 93 Vo van de stemmen
uitgebracht, zíjnde 4.443.997 op een tots,al vaD
+.466.276, en in \rye.etelijk lryiLRusland 96,7 7o, zllnde : 2.872.280 op een totaal van 2.7ffi,19l.

de onkosten vocr den heropbouw van Warschau

De uitgewekor Poolsche Regeering te Londen,
weigert eenig iealisme aan den dag te leggen. Zij

doel nog steeds beroep op negatieve 'elementen uit

het verlèden die steeds en altijd een bron zijn

g'e'

weest van oorlog:en, internationale spanning en onrust.
De Poolsche 'emigranten weigeren in te zien dat
ziJ door irun kcppigheid een ern:tige belemm€ring
vórm"n voor de verstandhoudrng der groote Na'ties
en da.t zij aldus i.:r de kaàrt van Hitler spelen'
VAN DEN BERGIIE LEON.
Bibllographie : La Ligne (l.rrzon » door Alius (Zwit<<

serlantl).
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25 Jaar $ovi

et-Boeriat-Mongolië
riie cle tsoeliaten eenvoudig als uitbuitingsrnateriaal
aanzàq.
Ook de goclsdienstige inmenging det' Russische kerk
ging een zwaar juk op de }Iongolen werpen.

Deze inrmers rvaren overtuigde Boeddhisten, (in

1913 nog 1rràs er op ellie veertien Boeriaten een larna

oï monnik) en zagen zich nu op religieus gebied
vervolgcl door cle godsdienstprolesieten der overweldrgers. De Russische regeering spaarde àich geen
rróeite onr cle Boeriaten met geu'eld te doen beheeren. Immers, volgens de Russissche wet, konden

alleen Christenen. liileigenen zijn.
Door de Boeriaten te tloopen werden zii automatisch

lijfeigenen en eigenclom der Christelijke kloosters

Ligging »an

d.e

A. S. S. R. uan Boeríat-Mongolië'

Boeriat-ilongolië is een vrije Sovjet-republiek in
Oost-siberië, in een heuvelachtig woud- en steppengebied rondom het Baïkal-meer. IIet maakt deel
irit van de Russische Federatieve Socialistische Sorjetrepubliek.

In het begin der X\rIIn eouw drongen Kozakken
in Boeriatië binnen, meenende er goud te zullen vinden. Deze hoop werd echter teleurgesteld on de
veroveraàrs beperkten er zich toe den Boeriaten een
schatting op te leggen oncler tlen vorm van pelsen'
ÀlclLrs kon de Boeriat-gemeenschap zich tamelijk

cI r'an rle Arlrninistratie.

De pelterijen- en huidenhandel bleef voor de Russische Regeering het bijzontlerste voordeel dat Boe-

riatië kon opleveren. Daarom werclen de beste en
rijkste landstreken aan de kollaboreerende noionen
gegeven, en u'erd er aldus automatisch een proletariaat geschapen, dat zijn armzalige pelsen en
huiden kon verkoopen voor een kleinigheid of wat
vodka.

\ran aangel:aste opvoeding was er voor de jonge
)Iongolen geen splaak. De eenigste scholen waren
Russische scholen, waarin alleen de Russische taal
gebruikt en onderrvezen werd, en die evenals zoo-

zrelfstandig ontwikkelen.
De Boeriaten vormen een tak van het }longoolsche

vele andere dwangmiddelen tot russificeering moesten
dienen. De Boeddhistische scholen rvaren naar Thibetaansch model ingericht en gaven bijgevolg geen

geliiklnooend rnet die der lfongolen van Buiten-

oorlog u,erd het ondelwijs lichtjes verbeterd, maar

ras en hun kultureele struktuur is dan ook vrij

praktisch onderrvijs. Sinds de

Il ongolië.

- Op het oogenblik iler Russische inmenging hacl cle
sociale organisatie het feodaal stadium bereikt, en
aldus afbreuk gedaan aan de meer volksche geaard-

heid cler Boeriaten, wier ruitersbenden vroeger
onder het gezàg van verkozen hoofden stonden. Uit
ciezen had zich een erfelijke aristokratie ontrvikkeid,

die, om }raar macht, te sterken, steun zocht bij de
Russen. De lloeriat-vorsten (noionen) trachtten zich
eveneens te verrijken door Russische handelaars
naar hun land te lokken. De Russen van hun zijde
orkenden deze vorsíen en bevestigden hiermeile het
Ieodaal regieme.

AIle noionen echter gingen dezen weg niet

í

Russisch-Japansche

ffi

ïrl,i!

'ii:ii:t!t!

op.

Steunend op de trouw van hun stamgenooten, bonden sommigen den strijd aan tegen de Russen en

hun

handlangers.

Vele opstanden braken aldus uit. De Russen hadtlen inmiddels sterke boerennederzettingen in Boeriat.ië opgericht en deze versterkt door noachtige garnizoenen, De opstandige stammen werden dan ook
stoeds verslagen. Zíi weken uit naar Mongolië, maar
keerden algaurv naar Boeriatië terug, daar de tyrannie der lÍongoolsche Chans veruit de Russische verdrukking overtrof.
De strijd ontbrandde spoedig opnieuw. Niet alleen ,lt
noionen stondeir aan het hoofd der krijgsonclernemin- ,,
gen. De nàar1r van Bogasjei, een eenvoudige }Íon- '
gool, die rond L690 een harde en suksesvolle strijd .'',
voerde is elkcn Boeriaat een duurbaren naam geble- .
1'en.

Doch de tsaristisehe overheersching volgcle op de
Russische inmenging en met haar kwam de autokra-

tisclre administratie, vol Groot-Russisch

l[. Toeroechanooa, afgeuaatdígde oan den Oppersten
chauvinisme, Soujet uan de Boeria:Í-Mongoolsche .4. §. §. R.
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en kolen zoodat er zich op-zeer korten
nijverheden hebben ontwikkeld.

tijd

gewoldigo

De hoofdstad, Oelan-Oede, (vroeger verchnje_
^
O_edinsk),
kende een buitengervone-ontrvikkeling.
\:óór de revolutie was het een klein clistriktscentrunr.

In

1923 bedroeg de bevolking 22.000 zielen: in 1925:
28.900, doch in 1939 telde zij reeds I2g.000 inwoners.

--

IIet is thans een groot industrieel en kultureel

cen_

trurn ges,orden, bene.r,ens .ie helangrijkste spoorweg_
velbin<ling in Oostelijk Siberiir.
De veeteelt is nochtans voor de Boeriaten een

cler bijzondreste akti.r,iteiten gebleven. Een stelselma_

tig

cloorgevoerde kollektivisalie heeft

niet al]een

de

hoedanigheid der dieren verhoogd, maar heeft,tevens

het sterftec;jfer, $at vooral tijdens den winter
was,

hoog

sterk doen dalen.
Sinds 1923 is de veestapel bijna verclubbeld. Aan
clen voor.avond van ilen ooilog bózaten de koflel<tieve
veellr.eekerijen en stoeteriien 882.700 stuks vee)

120.000 paar.den, 424.N0 schapen en geiten en 20.00ó
varkens. Sindsdien u.er.den màatregelàn genomen om

de__produktiviteit nog
'W'at.

f)21r-i,at-),Ionloolsche aktrice, beroep uaarDan geen

entiele httrer seregenooten uóór igtT zou
tlroomen hebben.

du"ruen

nog irr 1917 lyaren de weinige Boeriat_scholen slechts
toegankelijk voor de kinderÀn der edelen.
.Vanzelfsprekend' werd er aan de volksgezondheiil
niet gedacht. Twee derden der kinderen Jtierven in
hu_n eerste jaar. Rond 19lZ waren in sommise dis_
trikten tob 45 Vo der bevolking door syphillii aan_
geta st.

Onnoodig hieraan toe te voegen dat de nijverheid er
volledig ongekend was. De houding vao het tsarisme
tegenover de Boeriaten kan samengevat worden in
cle woorden van den Minister van O-orlog, I(oeropatliin, gericht tot Boeriaten, die hem -ifaEii"e i" Ir""
toestard vroegen : << Gij kunt ons niets vrJgen. Gíj
kunt ons slechts ootmoedig en genadig
r.
"""rZ"L""
kyqm _den burgeroorlog. De Boeriaten
veree_
,D.a,n
nrgden zrch 7n paríisanenbenden en begonnen een
harden strijd tegen de Ja_pansche i"turteïiio""ist".o,
vooral rondom het Baikal-meer. De Booriaten_guer_
I(rasnoïarsli. In 1g20 werd de Soviët-macht in Boe_
Krasnoïarsk. In 1920 werd de Sovjet-macht in Boe_
riaíië gevestigd. Vergeton wij niot dat Stalin naar
tsoeriatië verbannen werd: de Boeriaten hadtlen aldus
een. leermeester gekregen, die hen aangewezen had
rvelke hun toekomst zou zijn.
fn voorgaande bijdragen hebben wii den opbloeí van
vele .Sovjet-republieken beschreven. Hetzelfde gaat
zich hier' herhalen.
In ]Iei 1923 rverd Boeriatië met een .grondlvet
begiftigd en werd aldus een autonome staatl met al

rle rvaar.borgen daaraan verbonclen
en kultureele groei.

ir,rrk" ukorLo-i."lru

Yooreerst werd een spoorwegnet aangelegd als on_
misbare voorwaarde tot de* i"a.,rtfr"ii.?iJ' ,,u,o
het lancl. Fa.brieken voor-lokomotl""""
r.nateriaal die ongeveer 1000 lokomotie.,,e,
""-rpoo.*"g_
à 15.000

sPo9r'u'egwagons

gelrcht.

pas jaar produceeren, rverden

op_

Boeratië beschikt over de rijkste rvolframlagen der
Ifet erts ber.at nagenoeg T0 % zuivJre ivol_

r.rereld.

fram. Het is dan ook begrijpelJk dat de

Soviet_r.e_

geering de intensieve uitba[,ing - ervun geplaniiie"rcl
heeft, Trouwens, hun belang ii oog uiilrmat" toegenomen sinds het uitbreken ,ur, à":, ooriog.
De republiek is ook zesr rijk aau koper,
fizer, goud

te verhoogei.

de eigenlijke landbouw betreft, de

bezaaide

oppervlakte is thans meer dan drie maal grooter dan
twint_ig jaar geleden. De graanoogst is ïet 50 7o
opgedreven. De kollektivisatie der lanclbouwers is
nagenoeg geëindigcl. Zii
_worden kr.achtig geholpen
cloor de Sovjet-regeering clie
acht machinà-_ En tra,k_
torenstations, met rneeí dan 1200 traktoren, ter hun_

ner beschikking stelde.
De kultureele ontrrikkeling van het volk voigt het
rythme-van de gunstiger materialistische ontiikke_
ling. J85 scholen met 85.545 leerlingen, dat is 100 %
der kinderen, geven laqer onderu,ïj.,'ter.*iji g"Oo_
1ig ni9g1'g scholen in gebluik worclËn s*o;"o .rroo,

het rniddelbaar onderricht. Welhaast ,í1 h"t school_
stelsel der Russische Republiek (tot 1g jaar)-volledig
inqevoerd zijn.
De schouwburgen, waar muzikale en dramatische
§erken cler. kunstenaa.rs worden opgevoerd, genieten
rvalme_ belangstelling evenals de R-ussischó -r"horrv_
t)urg) de trvee kolchozen_theaters, het philhar.monisch
orkest en het

poppenspeltheater.

Elke streek heeft haar eigen clagbladen die de
rneest verschillende aspekten der jo-ernalistiek om_
yatten.
Boeriat-lÍongolië bezit nu eigen clokters, rechts_
$"l:g:dgl,
.+aatkundigen. De Bo"eriat", o"iàn* tlrn
DecrlJvtghetd uit op alle gebieden van het moderne
leven-

r.olk

de Boeriaten op

_"-l,lfhankelijk.
-staan
gerllien
^^-4§^I.,1:
gronctslag
met de andere
Àziatische
-à;;

v.olken. Evenals hen nemen

Sovjet^_

=;;;_
zij deel ,r"
dutendo o-pbourv van hun uig""
"up"bil"t "J'*L.t".,
aldus mede, als volwaardig"" Sou;Ët-b".g"*
,"" a"
versteviging van het Sovjetstelsel """ a""-àpËni*
uu.,
hun groot, vaderlancl.
H. W,
Opuoering Dan het sÍul
Bair > in de Boeriat-Mon-

«

1oolsche Staatsschouroburg,
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Het meisje Yan Oelah-O€de
door OLGA RUSSANOVA.
Een teeder meisje met zwarte, licht schuine oogen,
een frisch gelaat met donkere Mongoolsche gelaatstrekken, bereidde een aanvalsplan voor clen strijcl.
Ze beproefde het kanon en de machinegeweren. Ilaar
onderzoek geëindigd schreef zij met vaste hand'op
de bommenwiegen : << Jeanne d'Arc wreekt den dood

van haar vriend

>>.

Dit Boeriat-n[ongoolsch meisje, dat een schouderstuk met den graad van sergeant op haar uniform
droeg, rvekte mijn nieuwsgierigheid, en ik wenschte
het doel te kennen van dit vreemde opschrift. Rij.
het frontvolk wordt er gemakkelijk kennis gemaakt
en eenige minuten later ,waten we in een gesprek
gewikkeld. Ze zegde mij haar naam : Lioebov Dantojeva. Dat is bij zichzelf genoeg om u aan te toonen
hoe de zaken veranderd zijn in Boeriat-Mongolië »,
lachte zij. fn mijn oogen een vraag lezende vervolgdc zij : Volgens een oude, afkeerwekkende Boeriat<<

<<

ge'w'oonte, moest, men aan de kinderen onuitspreek-

bare namen geven, opdat de dood zou afgeschrikt
rvorden en hen niet meenemet. Ziet, ge, vóór het
Sovjet-tijdperk rvas de tol van den dood bij

de

rromadenherders zeer hoog. De Boeriat-Mongolen
hadden geen schrijftaal. Ik kan do eenige Boeriats

van de oude genèratie die een bijzondere opvoeding
Ik denk dat het zijn:'
een clokter, een paar leeraars en een iandbouwkundige. Indien ik geboren was in 1904 in plaats van
genoten op mijn vingers tellen.

in 7925, vervoJgde Dantojeva, zou mijn vaqler mij
misschien van deze onuitspreekbare namen gegeven
hebben, maar .dank zij de Sovjet-Regeering verkeerde hij in de mogelijkheid ingenieur te worden. Lang
radat hij vohvassen was haalde hij aan de NijverheidsAcademie van de Sovjet-Unie ziju bekwaamheidsbrevet. Mijn vader is een ontwikkeld nan, zeer geleerd en met een voorliefde voor de muziek. Doch
\r-anneer hij.liecleten zingt in zijn moedertaal is het
het droevigste ter wereld om te aanhooren: steeds
rlezelfde eentonige wijs met trvee of drie altijd herlraalde wootden.

nlijn volk heeft veel mooie legenden en heldentlichten, maar bijna niemand kende ze, uitgenomen
,len ouden'bard.

Heden leeren de kinderen over hun nationale hel-

zij leeren over de helden van andere volkeren, over Dmitri Donskoi, Robin I{ood, en Jeanne
d'Arc.
Het meisje ging in haar zak en toonde mij een
foto. Het beeld van een Russische majoor, een ma,n
van jaren reeds, keek mij aan.
- « Hijzij.gaf mij clen bijnaarn van Jeanne d'Arc >>,
vertelde
clen zooals

« Hij was mijn schoolleeraar
- << Maar waarom << Jeanne d'Arc >> ?, vroeg ik.
Wel, wanneer de ooriog uitbrak was ik in mijn
jaar in het nloskousche Vliegtuiginstituut »,
eerste
antwoorde zij. Ik voelde dat mijn plaats was bij
>>.

<<

<<

de verdedigers van het land die mijn volk vrijheid en
geluk gaven, Mijn leeraar overtuigde mij dat ik nootiig rvas in de achterlinies, en het Kommissariaat van
Oorlog verbood mij naar het front te gaan. Maar ik
vond het middel om onderricht te nemen als lverktuigkundige, en ik trad toe tot een luchtregiment,
als licl van het grondpersoneel. Achtien maanden

geleden werd ik ernstig gekwetst aan mijn been,
en wanneer ik het hospitaal verliet ontmoette ik

terug mijn

leeraar.

fn het begin van den oorlog was hij naar het
front vertrokken als vrijwilliger. Ilij werd niet lang

geleden gedood >>.
Ik clraaide de foto om en las het opschrift: << \roor
de kleine Jeanne d'Arc, van haar vriend >>. En toen
verstond ik wiens dood het kleine meisje van OelanOerle wreken wilde.
Ik herinner mij miin ontmoeting met-Lioedov Dantojeva, op eene onlangs gehouden bijeenkomst van
Iiunstliefhebbers op touw gezet door de studenten
van de handels- en spoorwegschool van Moskou. Er
rvaren Georgiërs, Boeriaten, Armeniërs, Àzerbaidzja-

nen en Oezbeken onder de akteurs. De Boer.iat-1\Ion-

golen verschenen op de planken van den schouwburg Bolsjoi, in « Jecher >>, een oude volksdans die
thuis gewoonlijk gegeven werd in gr.oepen van 300

of

50O menschen.

Jazikova, een toekomstig spoorwegingenieur zong
het Boeriat-iled << Chara Noer >> (Zwarte }Íeer). Xlaria
Boetoerchanova, een toekomstig draaier, droeg voor

en

danste.

(Uit « Soviet War

News ».)
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De ters[e Nationale VeCIadering der B. §. V.
Op Zondag 29

April I.1. greep te Brussel de

eerste

nationale vergadering van de Belgisch-Sovjetsche

Vereeniging plaats.
Volgende gewesten namerr er aan deel : Bergen,
Luik, Charleroi, Doornik, Nanren, Andenne, Brussel, Mechelen, Antwerpen, Leuven, Gent, Ninove;

teru,ijl cle afgevaardigden van Limburg, Luxemburg
en La Louvière niet op tijil konden komen en zich
veron tschuldigden.

Gedurende deze bijeenkomst hebben

de

aandach-

tige militanten zich een goed gedacht kunrien vor-

men van de beoogde doeleinden en de middelen die in
het werk moeten gesteld rvorden om ze te bereiken.
Deze doeleinden bestaan niet eenvoudigweg in het
ophemelen van een ander land ten nadeele van het
onze I doch, integendeel ons land in kennis te brengen met de wereld, clie zich sinds 1917 ontwikkelcl
Éeeft in het Oosten'van Europa, en den vrede te ver-

sterken door inniger vrienclschapsbanden te

smed.en

net deze Macht, die 1/6 r,an de wereld

vertegen-

woordigt.
In dezen helschen baaierd die Europa en de wereld ondersteboven werpt, verheft de U. S. S. R.
zich als een der stevige poien waarheen de beang-

stigde wereld een toevlucht zoekt om bescherming.
Niet alleenlijk heeft de U. S. S. R. oqs verbaasd

door haar sterk ieger en de iloor haar

behaalde

S.R,., dat de vrede van morgen zal

verzekerd

overwinningeni doch ook door haar bloeiende demokratische ontrvikkeling, door de stevigheid harer
kuituur, ekonomie en haar politiek en sociaal leven.
Zoo haar rol in den oorlog belangrijk was, deze
in vredestijd zal even belangrijk zijn. Het is in de
mate dat de wereld zal begrijpen dat niets groots
of duurzaam kan tot stand komen zonder de U. S.
worden.

Wij kleine landen, ten zeerste gehecht aan de
groote c{emokratische overleveringen, wij zullen on-

8
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z. hulp vorls€toa aeu deuso rsrelal alio ui-t ilea
en wij zullori"ook onze vrieudschap
chaos ierrijet,
verzekeren aar. deze groote Natie die den vrede
wil, die rle andere landen eerbiedigt en die in haar

schàot een moderne, stevige en vooruitstrevende de-

tnokratie heeft tot stand gebracht. De openbare

'meening in ons land volgt dezea weg. En het is

hieraan dat onze ro1 al haar belang en omvang

ontleent.

Onze organisatie, niettegenstaande de mooie be-

loften die zij ia zich sluit, heeft hulp en

steun

noodig. De Ëedrijvigheid van trveo groote- federaties weril door den oorlog onderbroken. Luik en
Antwerpen hebbeu hun werking niet kunnen ontplooien-zooals zij het wel gertenscht zouden hebben'

bit b"l"t echter niet dat rondom de groote steden
8, 10 tot 20 welvarende plaatselijke groepen werden
gevormcl.

Op het gebied van de aanwerving, tlie

gaa[ met cló aktiviteit, is het gebleken dat

samene-en der

te zoeken is in de vornring ian- gioepen. Deze is vooral in gebruik in de
verruimd komitee zich onledig
Borirage, írr"
"",
èn waar permanenties
de aanwerving
troudt ïet
worden opgericht in de dorPen.
Niet alleenlijk moeten groepen gevormd wotden,
Èeste propagandamethoden

maal ze moeten ook leefbaar gemaakt en versterkt
worden. Het leven van een groep hangt af van
twee elementeu : do waarde der kaders en de aktiviteiten die men vormt.
Gedurende langen tijd nog, zullen de gewestelijke
bijeenkomsten moeten dienen tot de vorming van
kaders : administratieve en kultureele opbouw.

De aanwervings- en propagandamethoden moeten
het voorrverp uitmaken van besprekingen en gedachtenwisselingen tusschen de plaatselijke afgevaardigden, evenals de studiekringen zullen moeten dienen tot de vorming van gewestelijke konferenties'
De honferentiehouders uit het centrum worden
voortaan bijgestaan door gewestelijke konferentiehouders die zekere buitengewoon beiangrijke vraagstukken hebben ingestirdeerd.
Zoo gauu. de betrekkingen rnet de U. S. S. R.
terug normaal worden, zullen rvij over een uitge-

breidere dokumentatie heschikken en meer

ge-

BtJ het tor perse ga^an berelkt ons het vorheugende nieuws van de kapitulatie van
Berlijn ! !
Levo hot heldhaftig Roode Leger en zijn
opperbovolhebbon Maarschalk §ta,lin.

van Leuingrad », vatr Sjostakovitsj,
terwijl rle Borinage de uitvoering voorbereidt van
kantaten en volkszangen, met de hulp v&n een ge« Symphonie

kend koor.
Wij hopen één of meer gchouwburgstukken tor
beschikking te stellen van de dramatische liefhebberskringen.
Onze Antwerpsche vrienden'gaan een tentoonstelling inrichten, ilie zij volgaótne in bruikleen zullen
afstaan aan de andere afdeelingpn in het land.
Konferenties werden gehouden over een meer gespecialiseerd gebied, nl. over de vergassing der ko-

Ien, in bevoegde'kringen of daar waar men zich
over de kolenkwestie bijzonder interesseert I hetzelfde voor wat de organisatie iler geneeskunde betreft in de U. S. S. R.

Onze uitgaven nemen uitbreiding ; niet alleen
bezit de B S. V. haren eigen nationalen boekhandel te Brussel, doch de gewestelijke komitees hebben er alle belang bij een huis met boekhandel te
bezitten, en in de toekomst ook een leeszaal.
In cle mate van het mogelijke moeten wij de verwezenlijking nastreven van ons doel : in iedere
belangrijke stad een huis van de B. S. V. Het gelukkig initiatief van Charelroi, dat erin gelukte
een twintigtal openbare boekerijen de « Sovjetgrondwet » te doen aankoopen, verdient vooral aanbeveling.

IJet zal wel niemand verwonderen dat wij bij
Let nastreven dezer grootsche ontwerpen het ge-'
makkelijk eens zijn geworden over de verdeeling
der bijdragen, de uitdeeling der gewesten, over de
ondernemingsgroepen en kultureele bedrijvigheden,
over de noodzakelijkheid om onze aktirtiteit in het
Vlaarnsche landsgedeelte te versterken.
Het Nationaal Komiteo zal een i<alehder publiceeren met te herdenken data. Het zal aan de federa,ties onderling de initiatieven en het werk van ieder

specialiseerde konferentiehouders knnnen àan\ryerven.
Het meeste sukses werd ongetwijfeld behaald nret

hunner, vee[vuldiger meedeelen, en om te beginnen zullefl wij samen, van den eenen kant vrrn het

noodige hulp om er voor te zorgen dat in ieflere

Vergeten wij nooit dat de B. S. \:. voor doel
heeft de vriendschapsbanden tusschen c1e twee lan-

het afrollen.van Sovjet-films. Het nationaal komitee
zal een filmbedeeling organiseeren met de film « De
Regenboog >>, die te Brussel een overweltligenden
bijval kende. De afgevaardigden beloofden al de

land tot den anderen, de inname van Berlijn vieren I
Rond dergelijke gebeurgenissen kunnen .wij gansch
rle bevolking van het land verzamelen.

stad den film het noodige sukses wordt verzekerd.
Op het gebied van filmprojekties stonden Luik
en Andenne aan den kop.
Wij hebben niet alleenlijk behoefte aan geld voor
de aktiviteit van de B. S. \r., maar wij hebben ook
geld noodig voor het Komitee voor IIulp aan de
ex-Sovjet-I{rijgsgevangenen, ten einde hun het noodzakelijke beetje confort te bezorgen en de mogelijk-

clen t'e vermenigvuld^igen en

heden van kultureel leven.
Uit dit oogpunt gezien moet de innige samenwerking tusschen de B. S. V. en het K. H. S. K. worden versterkt.
Op het, gebied der kultureele aktiviteiten hebben
Brussel en Luik reeds een auditie gegeven van de
De B. S. V.

AF'DEELING ANTWERPDN
richt op 6 Mei a.s., te 10 u. 's morgens, in

zaal < Majestic », een krnemavoorstelling
met de Sovje'-film :
« De lVeg rra,ar het Leven
>».

de

rn

te versterken. Zij moeten dus uitgebreid worden (en in dien zin feliciteeren wij de gewestelijke komitee's die besloten
hebben de aanwerving te organiseeren op basis van
den wedijver), breeder en open voor al degenen die
rechtzinnig de toenadering der twee landen rven-,
/
schen te dienen..
steeds meer aan
Onze Komitees beantwoorden
'Wij

willen een groot land,
ons doel en onzen geest.
een groote beschaving, een groot vredesideaal, die
de bewondering var de wereld en onze rnedeburgers
hebben gewonnen, beter leeren kennsn.
De nationale vergadering van de B. S. V. ís Zonriag uiteengegàan zoo mogelijk nog mecr overtuigd
van de grootheid harer taak. Dat ieder liil ziin
taak met toewijding en geestdrift moge vervullen.
Wij hebben elkaar tot wederziens gewt'nscht. Welclra zullen wij elkaar weer ontmoeten, iijker aan
ontlervinding en vorderingen.
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