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De bestroïïing der 0orlogsmisdadigers
De huidige oorlog en de heele reeks « incidenten ) &àRhechtingen en interventies >> die er aan voora^f gingen, waren gekenmerkt door hun bloedige wreedheid, de miskenning
van àlle mensehelijke en kultureele waarden en de overtreding der internationale overeenkomsten en. verdragen. AJs
een witte draad loopt dit thema door'het oorlog'sgebeuren
en de voorbereidingen die eraan voorafgingen. Evenzoo waren het steeds dezelfde au[eurs die zich plichtig maakten
aan deze .euveldaden, nI.: het fascistisch gebroed, .dat de
heele wereld jaren lang de stuipen op het liJf heeft gejaagd

alvorens het, toen bijna aI zijn doelsteilingen verwezenlijkt
waren, open spel speelde en de vernietiging nastreefde van
de demokratische wereld, onder het bedrieglijke mom van

het anti-kominenternpakt.
Het beestachtige karaktel van het nazisme kwarn weldra
geheel tot uiting toen het den tweeden wereldoorlog ontKetende. De nieuwe taktiek bestond in het terroriseelen en

ontzeru\/en der burgerlijke bevolking, door'doeiiooze, wilde
en onverbiddelijke bombardementen en mitraillades, ten
einde regeering en leger van den tegenstrever zooveel mogelijk te beinvloeden en de lveersiandskracht ervan te on
dermijnen. Coventry, Londen, Amsterdam, Warschau, Belgrado, zijn namen die voor imrner op hel Gerechtshof der
geschiedenis een vlammende aanklacht zullen vormel tegen
de fasci.stische barbarij. Het monster zou spoedig: a.lie rehords van sadisme en lvreedheid breken, en de triestige beruchtherd der Vandalen doen verbleeken. Moord, brand en
roof, ware:r. wetenschappelijk georganiseerd, stelselmatig
toegepast en tot een systeem opgebouwd. De vreedzarne

burgerlijke bevolking u'erd stelselmatig uitgeroeid door
middel van gaswagens of door massaterechtstellingen,
waarbij noch vrouwen, noch kinderen, noch grijsaards wefden ontzien; oflvel werden zíj langzaall:l doodgemarteld ':n
verhongerd in de thans wegens hun luguberheid wereldvel'maarde kampen van Maidanek, Buchenwald, Auschwitz,
e.a.. Zoo werden in Kiev 52.000 burgers geslacht, in Odessa
30.000, in Charkov 14.000, Minsk 12.000, Kamenets-Podolsk
8.500, Iíertsj 7.000, Stalobin 6.500, Vitebsk 6.000, Lvov
6.000, Taganrog 1i.000, Marioepol 3.0iJ0, Feodosia 1.000, enz..

Hiermede niet tevreden, legden zij de bevolk^ng een waar
slavenjuk op of ontvoerden ze als goedkoopen handenarbeid
voor cle krakende Duitsche oorlogsmachine; de nationale
kuituur van de docr hen onderjukte volkeren werd vernietigt en hu:r dorpen en steden platgebrand, zij werden het
slachtoffer van beestachtige wr'eedheden en schandelijke
vernederingen, de krijgsgevangenen, de zieken en de zwakken werden meedoogenloos uitgeroeid. ZíeCaàr het epos der
karnibalen-ethika, waarvan de bloedige balans wel nooit
volledig zal kunnen opg:emaakt worden.

***.

Aldus,

in plaats van een gewone oorlog,

pasten de hitle-

rianen veeleer gangsterpraktijken toe, die voor doel hadden,
de uitroeiing van heele :raties die de Duitsche fascisten den
weg versperden bij hun.wurgenden greep naar de wereld-

macht.

\

De bende oorlogsmisdadigers, die zich den naam van
Duitsche reg'eering aaneigende, viel op trouwelooze wijze
de Sovjet-Unie aan en vertrapte cle internationale overeen'

komsten en de vereischten der menschelijke rvaardigheid
met de voeten. Deze rDoversregeering die slechts de wet van
het geweld en cle macht erkenCe, kon enkel luisteren naar
Oe siijdenOe stem van het wrekende zwaard, dat'cle vrijheidslievende volkeren aangordden voor de verdediging hunner bedreigde rechten eu vrijheden.

Het eerste officieele antwoord op de gangsterpraktijkcn
van de nazis kwam op 1? December 1942, toen de geallieerde regeeringen beloofden dat de misdaden tegen de Joden
beg'aan, zouden gestraft lvorden. Er was echter geen politieke of moreele reden vocrhanden waarom de misdàCen bedreven op andere slachtoffers van de nazis, ilet zouden gestraft worclen. Immers, de wereld kon zich dra rekenschap

r

geven dat . op de beestachtige Jodenvervolgingen spoedig
de stelselmatige uitroeiïng volgde .van heele volkeren, gansche naties. Op

I Juni 1943,

tijdens de eer§te zittirg van

de

Londensche Internationale Komrnissie voor de bestraffing
der oorlogsmisdadigers, sprak deze zich als volgt uit: «De
hoofden van de As-staten die borlogsmisdaden of misdaden
van gemeen recht hebben geduld of bevolen op het grondgebied van de Vereenigde Naties of op hun nationale orderclanen, zullen gevonnist rvorden en gestrafL door een Hof
en niet door een pclitiek lichaam ». Dit Internationaal Hof,
wordt meer en meer een noodzaak. Op 1 November 1943,
tijdens de konferentie te Moskou, Verklaarden de drie
Grootmachten: de U.S.S.R., de V.S.A. en Engeland, in naam
van aI de vereenigde Naties in een memorandum over de
Duitsche '*'reedheden, o.a. het volgende: << De Duitsche of-

ficieren en manschappen, alsmede de leden van de nazipartij
die verantwoordelijk waren voor, of een toestemmend aan-

in bovengenoemde wreedheden, slachen terechtstellingen, zullen teruggezonden worden

deel hebben genornen

tfulg'en

zíj hun afzichtelijke misdaden bedreven, ten einde er te worden gevonnist in overeenstemming met de wetten dezer bevrijde streken ».
Ook werd besloten, dat de groot'e oorlogskrimineelen, wier
misdaden niet geografisch kunnen gesitueerd worden, t.t.z.
dat zij beclreveri werden in verschrllende la^nden, of tegen
de menschheid in haar geheel, << zouden gevonnist worden
door een gezamenlijke beslissirg van de Geallieerde Regeeringen ».
Op de Konferentie van Ja1ta, begin Februari 1945, kwamen de grootej Drie overeen om het Duitsche militalisme
en het nazisme te vernietigen en derwijze te handeler dat
naar de plaatse:r waar

<<

Duitschland nooit meer den vrede der wereld kan storen.
Wij z.jn er toe besloten a.Ile gewapende Duitsche strijdkrachten te ontwaperen en te ontbinden: definitieve ontbinding' van den algerneenen Duitsche legerstaf, ...... >> En verder: << Dagvaardiging voor het gerecht van alle oorlogsmisdadig'ers; snelle bestraffi,ng en doeltreffende vergoeding ir
natura van de door de Duitschers aangerichte vernielingen'..
'Wij weten hoe de Sovjet-Unie al de jaren van den Natio>>

nalen Oorlog een onverbiddelijke en snelle gerechtigheid toepaste op al de corlogsmisdadigers die haar in de handen
vielen. Getuige daarvan de processen van Krasnodar, Char-

kov, Odessa, Kiev, Minsk, €.a.
Zoo greep het proces van Krasnodar plaats van 14 tot 17
Juli 1943, amper enkele maanden na de bevrijdi:rg van de
stad en het grondgebied. Ongeveer 9.000 bulgers werden er
door de faseisten op beestachtige wijze vermoord. Tijdens
het proces werd de schuld van 14 Duitsche officieren en
11 verraders vastgesteld.
Eenige maanden later, van 15 tot 18 December 1943, juist
nadat de drie Grcotmachten, op 1 November 1943, hun gedenkwaardig memorandum over de fascistische wreedheden
hadden uitgegeven, greep het proces van Charkov plaats,
waarop 1 Russisch verrader en 3 Duitsche misdadigers hun

gerechte straf hoorden uitspreken,
uog in vollen gang was.

Ilia Ehienburg, de gekende

schreef hierover he1 volgende

dit terwíjl de oorlog

Russische dagbladschriiver,

in het dagblad « De Roode

Ster >:

<< Langen tijd heb ik naar dil uur uitgezien. Ik wachtte
ernaar op de wegen van Franhrijk, waar de Hitlel'ianen de
vluchtelingen neermaaiden. Ik wachtte ernaar toen ik te
Istrà en te Volokolamsk stond en de rool<ende puinen en
galgen in oogenschouw nam. Ik wachtte ernaar in de dorpen van Wit-Rusland en in de rverwoeste steden van de

Óekraina. Ik verbeidde met ongeduld het oogenblik waarop
de woorden « het Hof komt >> zouden weerklinken. Vandaag
heb ik deze woorden gehoord.
>>

Het lvas te Charkov.

Dezelfde expeditieve gerechtigheid werd waargenomen ;n
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de landeu die een demokratische vernieuwing ondergingen.
Het was dan ook vol walg en ontzetting dat de wereld
en wa&r het volk medeze-ggenschap verkreeg.
kennis nam van het 'lerbluffende bericht dat een AmeriEen van de eerste daden der voorloopige Pcolsche regee- kaansch generaal de hand drukte van een Goering en
ring was het berechten dei ,oorlogsmisdadigers die .zich een tàfel ging zitten dineeren met een monster aaí
dat
schuldig maakten aal wreedheden in het kamp v-an Maida- openlijk de scldaten aanspo'orde tot moord en doodslag met
nek bij Lubiin.
de woorden: <<Vermoordt al degeneïI die tegen ons zijn,
In Bulgarije en Roemenië ondergingen de kollaborateurs moordt, moordt, g'ij draagt er toch de verantwoordelijkheid
en oorlogsmisdadigers hetzelfde lot. Tot zelfs in Italië, dat niet voor, ik ben het, moordt dus >> (maarschalk Statin in
na een lang slavenjuk aktief meewerkte met d€ geallieerden zijn verslag van 6 November 1941).
voor de herovering zijner demokratische vrijheden, waaide
En was er niet de reg'eering'Doenitz, die haar bestaan te
een frissche wind van gerechtigheid.
danken had aan een klein, onbekend zendstation. De inter-

***

Nu de oorlog, tenminste in Europa, geëinctigd is, stelt zich
venzelfsprekend het vraagstuk van de bestraffing der ooriogsmisdadigerc, die nu praktisch op g'enade en ongenade

in handen der Verbondenen zijn overgeleverd. Het komt er
nu op aan hen op te sporen en onverbiddel,ijk te straffen.

Een rechtvaardiger en een duurzamen vrede zouden immers
niet denkbaar zijn, zonder dat gerechtigheid geschiedt.
Trouwens de lessen van het verleden waren te welsprekend en te duur betaald, opdat de demokratische volkeren
niet dubbel waakzaarr. zouden zijn.
Het .s niet zonder redenen dat scmmige menschen scep-

tisch staan tegenover de organisatie van den

nieuwen

wereldvrede, onrclat zij zich het mislukte experiment van
Versaiiles herinneren.

Toen ook was de Duitsche Keizer \Miltem en'zijn bond-

genooten, in hoofdstuk 7 (Sankties) van het Verdrag van
Versailies, verantwoordelijk gesteld voor de overtreding van

het internationaal recht en moraal, krachtens hetwelk hij
ln art. 227 als oorlogsmisdadiger werd bestempeld. De
Nederlandsche regeering weigerde echter, op 15 Januari
1919, zijn uitlevering, en de Verbondenen, die half Europa

op de knieën hadden gekregen, konden het middel .niet vinden om de Nederiandsche regeering tot betere inzichten te
krijgen. Erg'er nog, toen de Fransche staatsman Millerand,
op 3 tr"ebruari 1920, krachtens art. 228 van het Verdrag van
Versailles, aan baron Lersner, de Duitsche vertegenwoordiger te Par,ijs, de uitlevering vroeg' van 890 personen, die
op de lijst der oorlogsmisdadigers stcnden, (waaro:rder:
die thans weer
Hindenburg, Ludendorf, Mackensen
- ouderdom
adIrrijgsgevangen is op meer dan 90-jarigen
-,
mii'aal Tirp,.tz en de vroegere rijkskanselier Bethman-Hollweg),.veigerde hij vlakaf dcze nota over te maker aan íle
Duitsche regeèring, zoogezegd omdat het in tegenstrijd was
n'ret dc nationale ecr e» '"i'aardigheid, terwljl hij tevens rle

geallieerden trachte

af te schtikken met het

spook der

sociale en folitieke verwikkelingen.

Tenslctte werd het Verdrag'van Versailles tot een vodje
pap-er herleid toen de geallieerden aan Duitschland toelieten
zelf een rechtbank op te richten te Leipzig, voor het vonnissen der oorlogsmlsdadigers. Deze rechtbank ontaardde in
een zuiver komediespel, daar oorlogsmisdadigers zooals genèraal S'renger en onderofficier Heinen, die gewonde tr'ransche krijgsgevangenen hadden vermocrd en mishandeld, onderscheidelijk

tot 5 en 10 maanden gevang werden

veroor-.

deeld.

Een tweecie maal dezelfde fout bc.gaan door een misdadige
toegevenclheid aan den dag te leggen, zou gelijk staan met
de voorwaarden te scheppen voor een derde revanche, een
Iog v1'eeselijkeren oorlog.
Sommige Eíebeurtenissen u'it den laatsten

tijd, zijn

onge-

tukkiglijk van aard om een gewettigd wantrcLlwen

te

rvekken.

Hoe komt het dat de namen van Hitler, Goering, Rosenberg ea Hess (daar Goebbels en Ilimmler dood zijn, stelt
zich de kwe.stie n;et meer voor hen) e.a. niet voorkomen op
de lijst dei oorlogsmisdadigers die te Londen werd opge-

maalit ? Zij hebben misschien wel rechtstreeks niemand ver'moJrd of gehoipen aan de lijkenverbrand.ng te Maidanek
of Auschwitz, doch zij zij;r ontegensprel(elijk en algemeen
aànvaard als zedelijk verantwocrdelijken, ai§ de schuldigen
voor'de beestachtigheden die tijdens dezen oorlog werde:l
beclreven en die deel uitmaakten van een systeem en een

politieke liin.

nationale reaktie tegenover de erkenning der regeering van
Flensburg door de geallieerden was zoo spontaan als gewettigd. De heer Sumner \{ells verklaarde zrelfs dat de geallieerden het Duitsche opperbevel nooit hadden mogen toelaten, al was het maar gedurende een uur, het bestuur tvaar

te nemen.
De malaise die deze incidenten veroorza3kten, wordt no5;
verergerd door de gebeurtenissen in Spanje en Argentinië.
§panje weigert Laval en DegfeUe uit te leveren aan hun
onderscheidelijke regeeringen. Men moet toegeven dat er
een gevaarlijke analogie bestaat tusschen de huidige weigering van Spanje en deze van de Nederlandsche regeering in
19f-9, toen zij weigerde dén keizer uit te levere:r.
'Spanje wordt tevens een toevlucht en een broeinest van
fascistische elementen uit alle landen. Men schat er het
aantal nazis op ong:eveer 30.000.
En is Franco zelye g:een oorlogsmisdadiger die den dood
van honderdduizenden zijner landgenooten op het gelveten
heeft?
Zu.llen de geallieerden, tegen alle regelen der logika in,
toelaten dat het fascisme, na het in zijn hol te hebÉen ver_

slagen, zich elders weer zal herstellen van zijn wonden ?
De toestand in Argentinië is er Íiet beter op. Dit land is
bij uitstek de << Bank >> geworden van het Duitiche kapitaal;
mgn schat dat de nazis er 750 miljoen dollar hebben belegd,
die waarschijnlijk zullen moeten d.ienen om een nieuwen
beestenboel voor te bereiden en te financieeren. En evenals
de zoogezegde oorlogsverldaring van Argentinië een tak_
tische zet is, die moet beletten dat de geallieerden de nazifondsen öpeischen, zoo is de zoogezegde interneering van
de nazi-agenten in Arg'entinië enkel berekend op hetzelfde

doel, t.t.z. de uitlevering'der nazis bèletten.
De bittere les van den oorlog heeft uitgewezen dat men
met fascisten, zelfs al zijn het dan verkapte ofwel valsche
demokraten, niet onderhandelt. De eenige manier om met
hen te spreken is de taal va"rr het zwaard,. Zob de vijand
zich niet .overgeeft moet hij uitgeroeid worden. Evenmin
mag hem de tijd geg:.:nd worden zich op nieuwe stellingen
temg te trekken en sommige neutrale » landen a.ls paard
<<

van Troje te gebruiken.

De vrije volkeren van de heele wereld, die in hun
oorlog en door een vernederende bezetting, eischen een
vleesch en bloed hebben geleden door de fascistische roovers-

grondige zuivering'en een gerechte bestraffing van de aanstichters van den oorlog en van de krimineelen.
Het verdict over deze asocia"le elem,enten moet de wettelijke en moreele grondslag vorrnen voor de nieuwe gemeenschap der natiën en volkeren, wier verstandhouding des te
stabieler en hechter zal zijrr naarmate de troebele fa"scistische elementen zullen verwijderd worden door een gerech-

te

bestraffing.

Doch het vraagstuk houdt niet op bij de bestraffing der
oollogsmisdadigers. Het euvel zit dieper. Het einde van den
oorlos valt inderdaad niet wiskundig samen met het einde van den strijd. Evenmin kunnen rechters en juristen de
wortel van het kwaad uitroeien. Een machtige opvoedende
taak valt thars te beurt aan de politieke leiders, ekonomisten, leeraars, filosofen, priesters, schrijvers en kunstenaans,
om den strijd aan te binden tegen het geestelijk, moreel en
sociaal verval, teweeggdbracht door het fascisme.
feder heeft dus het zijne bij te dragen om, wars van a^lle
juridische spitsvondigheden en abstrakte bespiegelingen, een
betere en rechtvaardiger wereld te helpen opbouwen.

v. D. B. L.
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door VAN DE!
sportorganisatie. Uit den naam van sommige sportklubs
kan men aldus vaak afleiden tot welke tak der bedrijvigir-"i-l hun leden behcoren: a.ldus de sportvereenigingen van
Torpedo, Dynamo, Lokomotief, Sovjetvleugelen (Luchtvaart)
enz...

Dynamo is een van de oudste klubs. Hij werd gesticht rn
1923, en heeft thans vertakkingen i:r meer dan 400 distrik-

ten.

Kindelen hebben hun eigen.sportorganisaties, die op na-

tionaal plan georganiseerd worden. De sportopvoeding begint reeds op schcol, waar de Iichamelijke opvoeding' verplichtend leervak is. Aan de jeugd (de moeders en vaders
der toekomst; wordt bijzondere aandacht verleend. De leeraars in de lichamelijke opvoeding krijgen een zeet zorgvuldige opleiding onder a^lle oogpunten, zoodat tte jeugd,
benevens een degeiijke geestelijke en moreele opvoeding, een
passencle en niet minder belangrijke physieks ontwikkeling
krijgt ondr deil vorm van lichamelijke opvoeding en spor,r.

A. Kanal;í, rekordman uan de U. S. §. R., bij

een Derresprong.

Vóór de Revolutie van 1917 was de sport in de SovjetUnie iets ongekénds voor de breede maÀsa van het volk.
Z:j wet'd dan ook enkel beoefend door de rijken en in de

Het Al-Unie Komitee voor Sport en Lichamelijke Opvoeding, dat onderverdeeling'en heeft in al de republieken,
oefent toezicht uit over de sportaktiviteit, het waakt tevens
over de ontwikkeling der organisaties en werkt plannen ait
voor de toekomst, Het is verantwoording van zijn werk
verschuldigd aan de Sovjetregeering.
Het is tevens langs deze belangrijke organisatie dat finan-

tijd de sportbedrijvigheid belemmerde. De Kommunistische
partij, de Vakvereenigingen en de Kocperatieven hebben

cieele hulp wordt verstrekt aan de sportorganisaties. In
1939 rverd ongeveer 351.500.000 roebels besteed voor het
aanleggen van stadions, sportvelden, enz., waarvan niet minder dan 331.500.000 roebel afkomstig waren van den Staat.
Deze som groeide in 1940 tot een half miljard roebel. De
vakvereenigingen hebben speciaal voor taak te waken over
de bestendige vorderingen van de sportaktiviteit der Sovjetwerkers. Bijna ieder groote fabriek of werkhuis heeft, ln
samenwerking' met derr plaatselijken Sovj'et, zijn eiBen ste.dion aangelegd. Over heel de Unie zijn thans ongeveer 650
stadions, met een kapaciteit gaande van een paar duizend

derunie'

toeschouwers,

militaire en

-vloot-instituten.
Toen de Sovjets de macht in handen tramen kwam hierjn

spoedig verandering, hoewel de burgeroorlog nog langen

toen machtig veel bijgedragen om de sport en de lichamelijke opvoeding populair te nraken en uit te breiden. In \92223 begon deze beweging: vasten vorm te krijgen, door de
oprichting van een Oppersten Raad voor de Lichamelijre
Opvoedirrg, trie zijn vertakkingen had in aJ de republieken

***

Sport in de Sovjet-Unie is niet te vereenzelvigen met oe
sport zooals wij ze hier veelal kennen, in haar dubbele

uiuing: professionalisme en liefhebberschap. De sport kan
er niet uitsluitend beoefend worden met het doel in zijn
onderhoucl te voorzien. Integendeel, zelfs de grootste kam-

zijn allen eenvoudige werkmenscheir, die zich na hun werkuren onledig houden met
hun lievelingssport, niet om de materieele voordeelen die
zi1 hieruit zouden kunnen halen, doch wel voor hun gezonCpioenetl van de Sovjet-Unie,

heid. ]\Ien vertrekt dus van ee:l heel ander standpunt: de
sport vr'ordt in de Sovjet-Unie zoo maar niet aanzien als
een middel om zich te vermaken, waarbij enkele personen
werden toegejuicht en opgezweept door een massa die zich
afzijdig ho.rdt van elke aktieve sportbedrijvigheid, doch
veeleer als een noqdzakelijkheid, een middel voor de alzijdige ontwihkeling van de physische, psychische en moreele
mogelijkheden, om de weerstand tegen ziekte en vermoeienis op te drijven, het te keer gaan van beroepsmisvormingen, en t.en slotte dan ook als ontspanningsmiddel, waarbij het aangename aan het nuttige wordt gepaard,
De innerlijke bouw der
is rrootdzakelijl(
"*lro."rrr""tie!
gegrondvest op de vakvereenigingen.
Daar de arbeiders
eener zelfde fabriek of werkhuis allen deel uitmaken van
denzelfden vakbond, n-ebben zij hierdoor ook huÍr eig:en

I{:t

zal

tot 90.000 (hst Moskousche Dy:ramostadion).
nieuwe in opbouw zijnde Moskousche Ismailova Stadion
L00.000 toeschouwers kunnen bevatten. Er zijn 8.000

velden voor voetbal, volleybal, basketbal, rugby, enz.,

20

velodrooms en 342 zwembekkens en roeigelegenheden.
De groots stadions, zooals van Dynamo, zijn ingericht voor alle scorte:r sportbedrijvigheid. Deze groote
klubs beschikken over een organisatie die tot in de
puntjes is uitgerust. De athleten worden bijgestaan
door een heele staf eerste-klas helpers: masseurs en
masseuset, dokters en verpleegsters, alsmede de mo-

dernste toestellen en uitrustingen voor de oefening.

In den laatsten tijd hoorden we vaak over de verbluffenCe prestaties van de Sovjet-sportmannen en
-vrouwen, terwijl een 20-tal jaren terrg de naam van
deze Sovjetsportliefhebbers een zeldzaamheid was
tusschen de namen van de sportliefhebbers van ander"e
landen. Ifoe een dergelijke opgang te verklaren?
Dit is vooral te danken aan het wetenschappelijk
onderricht dat aan de basis ligt van het stelsel. Aangezien dit onderricht algemeen is, bereikt het de massa in haar'geheel en is de opkomst der talrijke uitblinkers te verklaren.
De arbeiders worden getraind in de sport en de
lichameliJke opvoeding door bevoegde en goed onderArr4eensch
legde mannen en vrouwen die hierwoor een speciale De
mian,
chauffe
opleiding hebben gekregen in colleges, die uitsluitend wereldkampíoe
voor drt soort onderricht werden in-het leven geroepen.
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sportorganisatie. Uit den naam van sommige sportklubs
kan men aldus vaak afleiden tot welke tak -der Ëedrijvig_
lr-.i-l hun leden behooren: a.Idus de sportvereenigingen-vàn
To rpedo, Dynamo, Lokomotief, Sovj etvieugelen (t ich"tvaarti

Deze colleg'es zijn ten getàte van vijf, nl. te Mosl
Leningrad, Kiëv, Charkov en Tbilissi. El studecren tl

ong'eveer 3.000 mannen en vrouwen. De leergangen bedra

4 tot 5 jaren en behelzen praktisch en theoretisch on
richt: de praktische oefeninger en leergangen w'ot
aangevuld door onderrichl in ontleedkunde (anatomi..)

enz...

Dynamo is een van de oudste klubs. Hij werd gesticht ,n
1923, en heeft thans vertakkingen i:r mee-r dan 400 distrik_

levensleer (physiologie), die onmisbaàr z'.jn om niet te

ten.

vailen in het gevaarlijke empirisme.
In 1939 en in 1940 legden 180 studenten hun examer
in het Slalininstituut te Moskou. Onmiddeliijk na het (
men werden hun verantwoordelijke posten toegewezen r
alle deelen van het land. Dit is dan ook het eenig:e « pro
sionalisme » op sportgebied dat in de Sovjet-Unre is tor
laten, behalve dan de athleten in cirkussen, e.a.
Er zijn cok nog'scholen voor minder bevoegde leera
De leergangen duren daar 2 jaren. Hel getal dezer schr
bedraagt 25. Deze scholen venrullen een niet minder

Kinderen hebben hun eigen.sportorganisaties, die op
tionaal plan georganiseerd woràen. Die sportopvoedin! na_
begint reeds op schcol, waar de lichameliji<e opvoeding-ver_
plichtend leelvak is. Aan de jeugd (de -moeders en vaders
der toekomst) wordt bijzondere àandacht verleend. De lee_
raars in de lichamelijke o-pvoeding krijgen eerr zeer zorg_
vuldlge opleiding onder a.lle-.oog.punten] zood,at de jeugï,
benevens een degeiijke geestetijke en moreele opvoedln-g, jen
passende en niet minder. belangrijke physiek6 bntwik[óting
l(rijgt ondr dea vorm van lichamelijke -opvoeding

langrijke taak: zij voorzien in den voorloopigen mangel
onderlegde leerklachten, want het aantal personen dat
in de §ovjet-Unie aan sportaktiviteit overgeeft, bedra
niet minder dan 10.000.000! Gen wonder dat er in de gn
sportorganisaties zcoals Dynamo, Spartak, in de koopers
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Het Al-Unie Komitee ,""1 !n"rt en Lichametijke Opvoeding, dat onderverdeelingen heeft in aI de rèpublièken,
oefent toezicht uit over de sportaktiviteit, het waakt tevens
over de ontwikkeling der org.anisaties en werkt plannen ait
voor de toekomst. Het is verantwoording van zijn werk

I

ve, vakbondschool-, en universiteitsorganisaties, alsmed(

het Roode Leger, de Luchtmach, en de Roode Vloot

verschuldigd aan de Sovjetregeering.
H-et is tevens langs deze belangrijke organisatie dat fin&n.

-oestendige

vraag naar geschoolde leeraars is.
Benevens een technisch-wetenschappeiijke opleiding,
staat er e..n bestendig ei1 nauwgezet geneeskundig toezi
Deze beide faktoren zijn onmisbaar voor een gezonde s'
tieve belveging, zonder dewelke zíj haar maatschappel
en opvoedende rol verliest en veeleer het tegenovergest
bereikt va,r hetgeen men beoogt.

cieele hulp wordt verstrekt aan de sportorganisaties. In
1939 rverd ong'eveer 8b1.500.000 roebeli bestied voor het
aanleggen vaa stadions, sportvelden, enz., waa;rvan niet minder dan 331.500.000 roebel afhomstig waren van den Staat.
Deze som groeide in 1940 tot een half miljard roebel. De
vakvereenigingen hebben speciaal voor taak te waken over
de bestendige vorderingen van de sportaktiviteit der Sovjet_
werkers. Bijna ieder groote fabriek of werkhuis heefti rn
samenwerking met de,r plaatselijken Sovj'et, zijn eigen ste_
.dion aangelegd. Over heel de Unie zijn thans ongeveer
6b0
stadions, met een kapaciteit gaande van een paàr duizencl
toqschourvers, tot 90.000 (hot Moskousche Dy:ràmostadion).
ll.:t nieuwe in opbouw zijnde Moskousche Ismailova Stadion
zal 100.000 toeschouwers kunnen bevatten. Er zijn g.000
velden voor voetbal, volleybal, basketbal, rugby, enz., 20

De vruchten van deze inspanningen hebben niet op
laten wachten. De Sovjet-Unie die aI heel wat rekoldl
ders herbergt, is op weg een natie van kampioenen te r
den. Reeds is Zij hqudster van meer dan 50 wereldrek<
Vcorai op het gebied van gewichtheffen blinken de Sor
sporters uit. Niet minder dan 26 van de 35 wereldrek

zijn hiervan in hun bezit! Er zijn 25.000 liefhebbers
deze sport, die hoofdzakelijk wordt beoefend in Azert
zjan, Georgië en Armenii, (Ambartsoemian, deze San
uit de zwaargewichtklasse, een eenvoudig chauffeur,
Armeent is wereldkampioerl.
In 1940 trok Nikolal Sjatov, een lichtgewicht, !

velodrooms en 342 zwembekkens en roeigelegenheden.
De groots stadions, zooals van Dynamo, zijn ingericht voor alle scortel sportbedrijvigheid. Deze groóte
klubs beschikken over een.organisatie die tot in de
puntjes is uitgerust. De athleten worden bijgestaan
door een heele staf eerste-klas helpers: nlasseurs en
masseusex, dokters en verpleegsters, alsmede de mo_
derrrste toestellen en uitrus*ting.en voor cle oefening.

In den laatsten tijd hoorden we vaak ovet' de verbluffenCe prestaties van de Sovjet-sportmannen en
-vrouwen, terwijl een 20-tal jaren terug de naam van
deze Sovjetsportliefhebbers een zeldzaamheid w&s
tusschen de namen van de sportliefhebbers van andere
landen. Ifoe een dergelijke opgang te verklaren?
Dit is vooral te danken aan het wetenschappelijk
onderricht dat aan de basis ligt van het stelsel. Àangezien dit onderricht alg.emeen is, bereikt het de mas_
sa in haar'geheel en is de opkomst der talrijke uitblinkers te verklaren.
De arbeiders worden getraind in de sport en de
IichameliJke opvoeding door bevoegde en goed onderlegde mannen en vrouwen die hiervoor een speciale
opleiding hebben gekregen in colleges, die uitsluitend
voor dit soort onderricht werden in.het leven geroepen.

kg. met beide armen, waardoor het rekord van Ch
een Egyptenaar, met 1 kg. werd verbeterd. Grt
Ncvak, een rniddengewicht, trok met twee handcn

derde Olyrnpische beweging) 121,5 kg., wa:
Towny's rekord met 3/4 kg. werd verbe
Marroejikan, een lichte zwaargewicht, trok met
hand 95,750 kg., en verbeterde zijn eigen rekord

2,5 kg.

Onder de zwemmers, vernoemen we de were
kende Leonid Mesjkov en Semion Boitsjenko.

laatste legde de 100 m. streekzwemmen af in 1'06'
en de 200 m. in 2'33"7. Mesjok deed de 4O0 m. in 5'
en de 500 in 7'11"5,210.
Nina Doeebadze, wierp op 21-jarigen ouderdor

De Art4eensche reus Ambarlsoe-

miun, ehauffeur-mecanicien en...
wereldkampioen gewichthef f en
(zw

cq g ewí chf slclasse).

schijf 49,54 m., waardoor zij wereldrekordhou
der vrcuwen is.
A. Poegasjevski tiep in 1940, te Moskou, de 15(
in 3 m, 54,2 sek., als wanneer het Olympisct
wereldrekord van .rack
Íl'47"8 sek. bedr
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Voetbal i,s zeer populair in de Sovjet-Unie. Er
1 miljoen spelers geregistreerd, Jaarlijks bets
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Deze colleges zijn ten geàte van vijf, nl. te Moskott,
Le:ringrad, Kiëv, Charkov en Tbilissi. Ei' studeoren thans
ongeveer 3.000 mannen en vrouwen. De leergangen bedragen
4 tot 5 jaren en behelzen praktisch en theoretisch onder'richt: de praktische oefeninger en leergangen worden

aangevuld door onderricht in ontleedkunde (anatomie) en
legensleer (physiologie), die onmisbaar z'jn om niet te ver-

vailen in het gevaarlijke empirisme.
In 1939 en iir 1940 legden 180 studenten hun examen af

in het Stalininstituut te Mosl<ou. OnmiddeUijk na het exa-

men werden hun verantu'oordelijl<e posten toegewezen over
alle deelen van het land. Dit is ctan ook het eenige « professionalisme » op sportgebied dat in de Sovjet-IJnte is toegelaten, behalve dan de ath.Ieten in cirkussen, e.a.
El zijn cok nog scholen voor minder bevoegde leeraars.
I)e leergangen duren daar 2 jaren. Het getal dezer scholen
bedraag't 25. Deze scholen vervullen een niet minder belangrijke taak: zij voorzien in clen voorloopigen mangel aa,n
onderlegde ieerklachten, want het aantal personen dat zich
in de Sovjet-IInie aan sportaktiviteit overgeeft, bedraagi
niet minder dan 10.000.000! Gen wonder dat er in de groote
sportorganisaties zcoals Dynamo, Spartak, in de kooperatieve, vakbondschool-, eir universiteitsorganisaties, alsmede in
het Roode Leger, de Luchtmacht en de Roode Vloot een
bestendige vraag naar geschoolde leeraars is.
Benevens een technisch-wetenschappelijke opleiding, bestaat er een bestenclig eit nauwgezet geneeskundig toezicht.
Deze beide faktoren zijn onmisbaar voor een Sezonde sportieve berveging, zonder dewelke zij haar maatschappelijke
en opvoedende rol verliest en veeleer het tegenovergestelde
bereikt va-n hetgeen men beoogt.

De vruchten van deze inspanningen hebben niet op zich
laten wachten. De Sovjet-Unie die aI heel wat rekordhouders herbergt, is op weg een natie van kampioenen te wor-

is zij houdster van meer dan 50 wereldrekords'
Í/coral op het gebied van gervichtheffen blinken de Sovjetsporters uit. Niet minder dan 26 van de 35 wereldrekoids
zijn hiervan in hun bezitl Er zijn 25.000 liefhebbers van
deze spor'r, die hoofdzakeiilk wordt beoefend in Azerbardzjan, Georgië en Armenié, (Ambartsoemian, deze Samson
uit de zwaargewichtklasse, een eenvoudig chauffeur, een
den. Reeds

Alrreen, is wereldkàmPioe:r.
In 1940 trok Nikolai Sjatov, een lichtgewicht,

117,5

kg. met beida armen, waarcloor het rekord van Chams,
een Egyptenaar, met 1 kg. werd verbeterd. Gregori
Ncvak, een rniddengewicht, trok met twee handen (de
derde Olyrnpische berveging) 127,5 kg., waarbij

meer dan 4.000 ploegen verschillende bekers en tornooien.
Rugby werd eerst officieel ingevoerd en betwist in 1936.
Lawn-tennis is aardig op u,eg om in de Sovjet-Unie een
wprkelijk volksch esport te worden. Er zijn tal van spelers

van wereldklasse in de Sovjet-Unie.
Boksen heeft reeds lang burgerrechL verkregen, vooral
in het Roode Leger en de Roode Vloot, Gekende figuren zijn
de zwaarg'ewicht Korelev en Nikolai Michailev. Marcel Thil,
de sympathieke Fransche middengewicht, en gewezen wereldkampioen, was instrukteur van de << edele sport >> in de
Sovjet-Unie (Dynamo-klub).

Wielrijden is <bk zeer populair g:eworden. De crack

Odes.sa, Ribaltsjenko, legde
94 u. 4'58".

in

in

1938, de 2.500

va.n

km. af in

hr licht-athletiek zijn de gebroeders Znamenski (5 km.
14'06", de 10 km. ií 30'35"2) en Ozolin, een dwerg van

1,55 m. die 4,46 m. springt met de polsstok, de uitblinker§.
Jaarlijks nemen meer dan 15.000 loopers deel aan Vorosjilov-cross.

Verder worden ook nog beoefend door duizenden liefheb-

bers: zwenrmen (zeer populair), roeien, zeilen, worsteler
(catch-as-catch-can

en

Grieksch-Romeinsoh), schermen,

Onder de zwemmers, vernoemen we de wereldbekende Leonid Mesjkov en Semion Boitsjenko. Deze

**:::
De Sovjets hebben ook hun onderscheidingen voor

laatste legde de 100 m. streekzwemmen af in 1'06"8 s.,
en cle 200 m. in 2'33"7. Mesjol( deed de 400 m. in 5'33"6
en de 500 in 7'11"5,210.
Nina Doerbadze, wierp op 21-jarigen ouderdom rle
schijf 49,54 m., waardoor zlj wereldrekordhoudster

der vrcuwen is.

A. Poegasjevski liep in

in 3 m,
gewichthelf en
).

de

Ivlarroejikan, een lichte zwaargewicht, trok met één
hand 95,750 kg., en verbeterde zijn eigen rekord met
2,5 kg.

icà Ísklasse

Sittitsl:aja, een der beste uronruelijke athleten oan
U. S. S. R., bíj het kogclstooten.

scherpschieten, motorrijden, bergklirnmen, e.a.
Paardenkoersen trekken ook nog veel volk. Weddenschappen zijn toegelaten, dcch enkel bij middel van een totalisator. De winsten worden gebruikl voor de verbetering van de
sportorganisatie en der werkvoorwaarden.

Towny's rekord met 3/4 kg. werd verbeterd.

reus Atnbarlsoc:-mecanícíen en -.-

Z,

1940,

te Moskou, de

1500 m.

54,2 sek., als wanneer het Olympisch- en
wereldrekortl van .Iack ï.ovelock, Íl'47"8 sek. bedraagt
Voetbal is zeer populair in de Sovjet-Unie. Er zijn
.1 miljoen spelers geregistreerd, Jaarlijks betwisten

de

sport. Een der meest bedongen en begeerde titels is"de titel
van << Ervaren Meester in de Sport >>. Enkel de uitblinkers,
zooals Boitsjenko, Doenbadze, Ozokin, Mesjkov, bekwàmen
haar, evenals de loopers Znamenski g'ebroeders, George
Popov, een gewichtheffer van de bantamklasse. fn het geheel zijn er zoo ong'eveer een honderdtal titeldragers in de
Sovjet-Urie.
Een mlnder eervolle doch niettemin zeer begeerde titel:
« Klaar voor Arbeid en Verdediging >> wordt verkregen nadat aan zekere minimumprestaties werd voldaan. Hij wordt
echter in, twee verschillende graden toegekend. Ongeveer
ö miljoen (!) Sovietburg:ers en -burg:eressen zijn dragerq

DE SOVJET.UNIE.
va,n den

titel laagste graad, terwijl

10.000 hragers

zijn van

den hoogeren graad. De proef omvat standaardtests, nl.
voor de lagere proef : Ioopen, snelwandelen, springen, zwemmen, skiën, schaatsen, granaatwerpen, scherpschieten, fiet-

sen, enz., en voor de hoogere proef : bergklimmen, gewichtheffen, boksen, worstelen, parachutespringen, skisprong, 5
km. loopen, e.a. moeilijke proeven.
Voor de kinderen worden ook onderscheidingen toegekend.
Eén miljoen zijn houders ervan.
Door deze prceven moedigt men de Sovjetsporters aan
een algemeen standaardpeil voor de sportvenvezenlijkingen

te

bereiken, waardoor de gevaarlijke eenzijdigheid en

de

over-specialisatie wordt vermeden. Wat natuurlijk niet belet dat ieder zijn eigen lievelingssport beoefent waarin hij
uitblinkt, getuige daarvan het steeds stijgende aantal titeldragers in' de Sovjet-Unie.
De alzijdige sportbeoefenixg heeft ook voor gevclg dat de
doorsnee-sportman in de Sovjet-Unie een veel g'rootere en
duurzamere Iichamelijke ontwikkeling bereikt dan bij ons.
Kennen wij niet allen beste l<ampioenen in een bepaalde tak
det sport die tctaal oakundig zijn in een andere tak; hun
ver"rvezenlijkingen zijn dan ook doorgaans het resultaat van
een vet' doorgedreven training en over-speciaiisatie cn niet

het gevolg van zuiver physieke verworve.nheder; het djn
ook deze soort kampioenen die meestal gespeend zijn vàn
een mooien, harmonischen lichaamsbouw, en die doorgaans
ten offer vallen aa^n hartverwijding, slagaCerbreuk of vrcegtijdige sleet en ouderdom.
::: {: !:.

'

De Sovjetsport verschilt dus in wezen grondig van deze in
rle andere lander. AJIe professionalisme en eenzijdigheid is
er uit den booze, het voorbeeld indachtig van de oude Romeinsche en Grieksche kultuur, wier ondergang merkwaardigerwijze gepaard ging me1 deze uitwassen der sport.

De sportbeweging in de Sovjét-Unle is gegrondvest op
streng wetenschappelijke basissen, het is geen sport om de
sport of uit winstbejag, of ter voldoening' van het primitieve
en helaas ncg opgeld makende << panem et circenses » («brood
en spelen>>) der Romeiaen, maar wel een edel streven
naar schoonheid en volmaaktheid dat zijn uitdrukking vindt
in het spreekwoord: << Een gezonde geest in een gezond
lichaam

».

Door clezc soliede en gezonde levensbeschouwing

is

de

Sovjetsport dan ook geroepen om in de toekomst onver:mijdelijk een overwegende rol te spelen op het gebied der
sportverwezenlijkingen.

a/aÈrwtÈtítlaíríró,r+ffiílYl

De §ovjet-gewichtwerkers

De Sovjet-gewichtwerkers zijn nu houders van 26 op 35
wereldrekords!
Alhoewel rvij sinds de oorlogsgebeurtenissen niet over
volledige cijfers en gegevens beschikken, kunnen we onze
iezers,àan àe hand vàn materiaal van kort voor den oorlo!,
volgende inlichtilBen bezorgen :
De merkrvaardigste gewichtwerker is ongetwijfeld het
pluimgewicht Georges Popov, van Kiëv, houder van 5 wereldrekords, nI. 1,, in de drie Olympische bewegingen totaliseerde }:,íj 322 kg. 500; 2u trekken mei trvee armen: 106,L00
kg.; 3o sch:ruderen en werpen met tlvee armen: 136 kg.;
4o trekken met linkerarm: 77,5 kg.; 5o met rechterarm:
?7 kg.
fn tweede stelling volgt Vtadimir

Kriloí, van Moskou,
met 3 wereldrekords, nI.: 1o links trekken: 85,150 kg. als
lichtgewicht; en 2o 90,50 kg. qls midCengewicht; 3o 93,700
l<g. schouderen en werpen met linlterarm, als lichtgewicnt.
Dan volgt Nikolas Kosjelev, van Leningrad, met twee rekords: 1u schouderen en werpen met linkerarm: 102 kg. als
middengewicht, en 2o 103,100 kg. als halfzwaar.
Tenslotte het halfzwaargewicht Efim Chostinski, van
Kiëv, dle met de twee armen 122,500 kg. ontwikkelde; het
.Iichtgewicht i{lkolas Sjatov, van Leningrad, die met de
twee armen 113,400 kg. trekt; het halfzrvaarS:ewicht R.
Manoekian, van Erèva:1,. die 90,800 kg. trekt met linkerarm; het zwaargewichg Sergo AmbartsJemian (thans verscheidene malen wereldkampioen), van Erevan, die links
95,800 kg. trekt; het lichtgewicht A. Zjiziin, van Leningrad,
clie links 85,950 kg. schoudert, en werpt; en het halfzwaargewicht M. Sjsjov, van L::ningrad, die rechts 108,{00 kg.
schoudert en

werpt.

***

Bij, de kampioenschappen van de U.S.S.R.

in

1938, kon

men reeds de groote vorderingen en populal'iteit van deze
sport na8:aan
Het Sportkomiteit had voor dezen w-edstrijd 320 deelnemers uitgenoodigd, verdeeld in 41 ploegen.
Volgen{e uitslagen werden geboekt:
Pluimgewicht: Popov (Kiëv) 317,5 kg.; Kaianil< (Tbilis-

si):

310 kg.

l,ichtgewicht: Sjatov (Leniqgrad) 347 kg.; Mechamk

Truee ruereldrel;ordhoutlers geuichtheflen : Iinl;s hel hulfzruuurgeruícht Bo jl:o ( )loskott) ert t'ecltls lte! lítltlgeuticht
.ViÀo/,l«.s Sjakto (Leníngrad).

Op het hdiciige oogenblik staan de Sovjet-gerfiÀtwerkers
onbetwistbaar aan de spits va4 de internationale sportbedrijvigheid.

(Moskou) 335 kg.
I\Íiddengewicht: Milier (\{'it-Rusland) i 3ó2,1 k8'; KosjeleÍ (Leningrad): 345 kg.
Halfzwaargewicht : Chostinski (Kiëv) : 382,5 kt.; Bojko
(Moskou) 362,5 kg.
Zwaargewicht : Koesenko (Kiëv) 410 kg.; Petrov (Mos'

kou):

392,ö kg.
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[Ioe dé Duitschers kqpituleerden
iloor KOEREVAIISJ en SLAVIN
oorlogskorrespondenten van de

generaal Spaats, de vice-volkskommissaris van Buitenlaiid«

Izvestia

>>.

Deze merkwaardige dag begint op het vliegveld van Tem-

pelhof.

Er heerscht groote bedrijvigheid. Sovjetpiloten,

ve-

teranen van talrijke luchtgevechten, zijn startensgereed.
Te 13.50 uur hoort men het naderkomend geronk van
zware toestellen. Kort daarop landen zij. De vertegenwoordigerb van het Opperbevel van de Verbonden expeditio:rnaire strijdkrachten, groot-luchtmaarschalk Tedder, gevolgd
door generaal Spaats, bevelhebber van de strateg'ische luchtstrijdkrachten der Vereenigde Staten, en admiraal Barrow,
bevelhebber van de geallieerde zeestrijdkrachten ïn Europa,

verlaten de kabines.
Een ontroerend oogenblik: het eerste ontmoeten tusschen
de Verbondenen in Berlijn!
Na de optocht der eerewacht, spreekt groot-maarschalk
Tedder eenige woorden voor de mikrofoon:
« In de hoedanigheid van gevolmachtigd-afgevaardigde
val Eisenhower, ben ik zeei gelukkig de Sovjet-maarschalken en -generalen, arsmede de troepen van het Roode Leger
te groeten. fk ben bijzonder gelukkig dit te Berlijn te kunnen doel. Dank zij hun samenwerking, hebben de Verbondenen een geweldige taak kunnen verwezenlijken. Ik heb
de groote eer de warmste groeten over te maken aan onzen
Russischen Bondgenoot.

>>

Een vierde fransportvliegtuig strijkt neer. IIet brengt de
vertegenwoordiger's aan van het verslagen en verpletterde
Duitsche leger. Veldmaarschalk KeÍtl drukt zenuwachtig zijn
maarschalkstaf terwijl hrj als eerste aanschuift, gevolgd
door admiraal !'riedeburg en kolonel-generaal Stumpf.
Een auto voert de Duitschers dwars door Berlijn en richt
zlc}r naar het gebouw waar de overwönrren vijand de onvoorwaardelijke kapitulatie-akte van Duitschland moet teekenen. Eer in de Frankfurter Allee opgerichte triomfboog
is bekroond met de orde der Overwinning en het opschrift:
« Glorie aan het Roode Leger! » De auto die de Duitschers
vervoert, gaat juist nevens den triomboog. Voor hen is het
het zinnebeeld der schaamtevolle nederlaag.
Generaal de Lattre, eveneens per vliegtuig te Berlijn aangekomen, brengt een bezoek aan maarschalk Zjoekov om
hem, in naam van generaal de Gaulle, geluk te wenschen
met de overwinning. Hij legt er den nadruk op dat, dank
zij hun heldhaftigen strijd, het Roode Leger en het Russische volx hebben bijgedragen tot de bevrijding van Frank-

sche Zaken, Visjnevski, admiraal Barrow en generaal de
Lattre plaats. Talrijke generalen van he1 Roode Leger, die
hadden delgenomen aan den slag om Berlijn, waren aanwezíg.
Maarschalk Zjoekov richt zich ver.volgens

ring

tot

de vergade-

:

Mijne lleeren, hier zijn bijeengekomen, in opdracht
- het Opperbevel van het Roode Leger, maarschalk
van
van
de Sovjet-Unie, Zjoekov; adjunct van den den Opperbevelhebber en in opdracht
van het Opperbevel der Verbonden
.strijdkrachten,

.

groot-luchtmaarschalk Ted-.
der. Zijn insgelijks aanwezig: de kolonel-generaal van het
Amelikaansche leger, Spaats en de f,'ransche ge:reraal de

ei<peditionnaire

Lattre. Wij moeten hier de onvoorwaardelijke overgave der
Duitsche legerstrijdkrachten

in

ontvangst :remen.

Ik

stel

voor de zitting te openen en.de afgevaardigden van het
Duitsche opperbevel binnen te laten.
Gener'aal-veldrnaarschalk Keitl, admiraal-generaal Eriedeburg en kolonel-generaal Stumpf treden binren, vergezeld
door hun adjirdanten.
Maarschalk Zjoekov neemt opnieuw het woord:
Mijne lleeren, de kapitulatie-akte- moet thans onderteekend
worden. Ik vraag aan de vertegenwoordigers van
het. Duitsche opperbevei of zij in het bezit zijn der akte,
of zij er kennis van hebben genomen en of zij het er mee
eens zijn.

Gloot-luchimaarschalk Tedder

stell vervolgens dezelfde

vrag:e:l.

Ja, ik ben het er mee eens, lispelt Keitl, en hij overhandigt
aan maarschalk Zjoekov het dokument dat de handteekening draagt van admiraal Doenitz, waarbij hem, even.
als aan Fliedeburg, in naam van de:r opperbevelhebber der
zeestrijdkrachten, en aan Stumpf, in zijn hoedanigheid van
l,sriegenwoordiger del luchtstrijdkrachten, volmaeht wordt
overgedragen om de onvocrrvaardelijl<e kapitulatie-akte der
Duitsche iegerstrijdkrachten te orderteekenen.
Maarschalk Zjoekov noodigt de. afgevaardigden van het
Duitsphe opperbevel uit de tafel te naderen en de akte te
ondel'.eekenen. I.ia lezing ervan teekenen Keitl, Friedeburg
en Stumpf.
De al<te is geteekend. Eea exemplaar, opgesteld in drie
ialen, wo:'d6 overhandigd aan veldmaarscha-lk Keitl. Vervolg'ens zegt de maarschalk der Sovjet-Unie:
-- De Duitsche afvaardiging mag zich terugtrekken.

rijk.

De onderteekening der kapitulatie-akte vond Iaat in den
avond plaats in de groote, strenge zaal varr de school der
ganie. Er waren groote tafels aangebracht voor de deelnemeN. De zaal was versierd met de kleuren van de SovjetUnie, de Vereenigde Siaten, Groot-Brittannië en F-'rankrijk.
De maarschalk der Sovjet-Unie Zjoekov, groot-luchtmaarschalk Tedder en de andere vertegenwoordigers der Verbondenen namen plaats in fle zetels die bekroond waren met
paviljoenen in de nationale kleuren. Aan hun zijden namen
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IN BEZET DUITSCHí,AND

TE POTSDAM

De Sovjet-kolonel, bevelhebber der plaats, heeft al zijn
energie gewijd aan de taak van het allergrootste belang,
nl. de openbare diensten der stacl terug in te richten. De

riooleeringen, de'*'ater- en elektriciteitsbedeelingen zijn reeds
hersteld. Vele magazijnen werden terug geopend; de bakkcrs bakken brood; 2.000 Duitsche gel<wetsten worden in

ilet stedelijk hospitaal

verzorgd.
PetsCanr, een stad van 140.000 inworer.s

telt talrijke pa_
uit het vlr-

leizen cn historische monumenten, overblijfseli

Al deze kunst- of histotische schat.ten werdeR dadeonder bewaking en militaire bescherming der S.ovjets

.leden.

lijk

gesteld, ten einde ze in goeCen staat te bewaren. Dit'toont
op welsprekc;1ds §.ijze het verschil aan tusschen de bezeL
tingsmethoden van het Roode Leger e:r deze van de hitleriaansche overríeldigers clie stelselmatig alles dat deel uit-

maakte vail het nationaal gemeenebest der overrompelde
gewesten vernie'uigden, plunderden en meesl.eepten. In het
Paleis van Fr'ederik II, waar zich de l<amer van Voltaire

bevindu-, hebben de Sovjetbezoekers hnlde gebracht aan den

grooten F ranschen filosoof en schrijver'.

bË soViËt-iir,iiË

FLITSEN UIT
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[J. S, S. R.
LEVE IIrcT ROODE LEGEA,

Een antwoord van maarschalk Stalin
aan'den Engelschen dagbladschrijver Ralph Parker,

Ik heb een weinig ve.rtraging' met mijn antwoord, maar
dit is best te begrijpen \À'anne6r men rekening houdt met

Op 24 Mei had te Moskou een groote ontvangst plaats ter
eere van het Roode Leger. Deze ontvangst vond plaats rn
de Georgiëvski-2,àal. Al de groote leiders van het Roocte
Leger, de leden van het.Presidium van den Oppersten SovJet, de volkskommissarissen, de verantwoordelijke leden van
de Komnrunisti.sche Partil van de U.S.R.R., de hoofden uit
de nijverheid, de schrijvers, de geleerden en intellektueelen,
enz., namen er aan deel.

van den beruchten scheurmaker, generaal Okulicki, en aarl
den anderer kant de oprichting van de voorloopige Poolsche
regeering. Deze personen werden aangehouden krachtens
een wet, die de veiligheid verzekert der Sovjet-achterhoede
tegen een welkdanig vijandelijk optreden en die overeenstemt met de Britsche verdedigingsweL. De Sovjetsche mi-

verg'ezeld van Molotov, Beria, Kaganovitsj en Andrejev,
werd hij begroet door een donderende ovatie, waaraan geen
einde scheen te komen.
Molotov verzocht de maarschalken plaats te nemen aan
de eeretafel en kondigde aan dat de ontvangst was gegeven
door de regeering, ter eere van het Roode Leger en zijn
hoofden. Vervolgens deed hij een heidronk op maarschalk

DE LASTERAARS OP HUN PLAATS GEZET
Maarschalk Stalin heeft als volgl geantwoord op

een

vraag'van den Engelschen dagbladschrijver Ralph Parker,
betreffende de aanhouding van zekere Polen:
<<

mijn taJrijke verbintenissen. Eerst en vooral is er geen e:rkel verband tusschen de aanhouding aan den eenen ka:.rt
va.n zestien Polen in Polen zelf, die onder de leidi:rg stonden

litaire overheid g:ing over tot de aanhouding overeenkomstig
het akkoord dat getroffen werd tusschen Sovjetsche militaire overheid en de voorloopige Poolsche regeering.
» Ten tweede, het is onjuist te beweren dat de aangehouden Polen uitgenoodigd werden om besprekingen te voeren
met de Sovjet-Overheid. Deze gaat niet over of zal nooit
overgaan tot besprekingen meL hen die de wet betreffende
de bescherming van het Roode Leger overtreden,
» In de derde plaats'is het. onmogelijk de Poolsche regeering opnieuw te vormen, indien men niet de besluiten, die
op de Krimkonferentie genomen zijn, als basis neemt. Van
deze besluiten kan i:r het geheel niet worden afgeweken.
» Ten vierde ben ik van meening dat de Poolsche kwestie
kan worden opgelost door een overeenkomst tusschen de
Geallieerden, mits aan de volgende vooorwaarden wordt voldaan:

1. BiJ het opnieuw vormen van de Poolsche regeering, zal

men erkennen, dat deze de kern moet uitmaken van

de

aanstaande Poolsche regeering van nationaie eenheid, dit
was het geval in Joegcslavië bij de erkenning van den natio-

nalen Raad der bevrijding als kern van de gunifieeerde

Joegoslavische regeering;

2. De aldus opnieuw gevormde Poolsche regeering zal
vastbesloten zijn om met de Sovjet-Unie een vriendschappelijke politiek'te voeren en niet een politiek, die ten doel
heeft een soort verdedigingslinie te vormen, gericïlt tegex

de SovjelUnie;

3. De kwestie va.n het opnieuw vormen van de voorloopige
Poolsche regeering zal worden opgelosl met de medewerking

der Polen, die thans betrekkingen onderhouden met het
Pcolsche volk, en niet zonder hen.
>>

Hoogachtend.
»

[$"ï:Ii*"'lï '

Te Theodosië wefd het museum van de schilder Àivasovski heropend. Tijdens den oorlog werd dit museum ontruimd. Tharx, na herstelling der lokalen, werden reeds 162
schilderijen ten toon gesteld.
Te Vllnius werd een tentoonstelling geopend van 150 werken van Litausche schilders.
Te Len:trgrad È men druk bezig met den heropbouw van
het Arktisch Museum. Talrijke afdeelingen zullen vergroot
worden, rekening hcudende met de nieuwe aanwinsten dle
deel zullen uitmaken van het museum.
'

7a, Regentlaan, Brussel.

Drukkerij \\TELLENS-I'.{\', Ruys}rroeckstlaat,

135,

tsrussel.

Toen rond 20

uur maarschalk Stalin zijn intrede deed,

Stalin, de inspirator van de overwinning, en op de Partij
van Lenin-Stalin. Hij kondigde aan dat een afvaardg'ing
Poolsche mijnwerkers, die den geschenken-trein » (het betreft hier een trein vaÍr 1.400 ton kolen) vergezelde, aallgeboden a"an het Sovjetvolk, zich fur de zaal bevond, en hij
stelde voor een heildronk te doen ter eere van het demokra<<

tische Polen.
Nadat Molotov nog: een toast.had gedaan ter eere van

voorzitter Kalinin, nam Stalin het woord:

« Ik breng een heildronk op dengene die onze buitealandsche politiek leidt, Een goede buitenlandsche politiek vervangt dikwijls meerdere le8:ers aa.n het front, »
Molotov groette vervolgens de groote hoofden van het
Roode Leger em in de eerste plaats maar§Chalk Zjoekov,
een der voornaamste bewerkers van den zege. Verwolgens
groette hij om beurten: Koniëv, Rokossovski, Govorov, Malinowski, Tolboechin, Vassilevski, Bagramian, Meresjkov,
Jeremerko en de dekens vaÍ het Roode Leger: VorGsiilov,
Boedionni en Timosjenko. IÍij groet de Roode Vloot met de
n&men van Koezniëtzov en Issakov. Voronov, Novikov en
Golovanov werden beg:roet als leiderc van speciale wapels'
Het Komitee voor de Verdediging, \Maarvar Stalin het hoofd
was, en waarvan o.a. Beria en Kaganovitsj deel uitmaakten,
werd begroet om zijn voorbeeldig organisatiewerk met net
oog op de bevoorrading var het leger ten velde. Autonov
werd begÍeet als hoofd van den Generalen Staf.
Tegen het eiude van de plechtigheid, verklaarde Staiin:
<< Kameraden! Staat mij toe nog een heildronk te doen,
de laatste, eel heildronk op de gezondheid van het Sovjetvolk en in het bijzonder op de gezondheid van het Russiscne

volk,

Ik zeg varl het Ruisische volk,

omdat het de meest

bewondqrenswaardige natie is onder al de natiën van de
U.S.S.R. Het Russische volk is niet alleen de leidende
kracht te midden van al de volkeren van de U.S'S.R', docn
het bezit eveneens twee wondere hoedanighedert: intelligentie en geduld
Onze regeering heeft niet.weinig fouten begaan. In 194I
en in 1942 u'as de toestand wanhopig. Ons leger trok achtenrit. De vijand had de Oekraina, 'Wit-Rusland, tle Baltische
Staten en nog andere gebieden van ons vaderland overrompeld. Dit alles moest prijs gegeven worden, orudat er' niet
anders kon gehandeld worden.
Een ander volk zou tot de regeerilg gezegd hebben: « Gij
hebt aan onze verwachtingen niet beantwoord! Stap het af!
Wij zulldn een andere regeering kiezen die vrede zal sluiten
met de fascister, z.oodat we g:erust kunnen leven >>. Doch het

Russische volk heeft al het lijden, al de offers aanvaard.
Het geloofde in de rechtvaardigheid van de zaak onzer regeering. Het vertrouwen van het Russische volk was de beslissende kracht die toeliet het fascisme, de vijand der
menschheid, te verslaan. Dantk aan het Russische volk voor
dit vertrouwen. Op de gezondheid va,n het Russische volk! »

