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DÈ sovrÈr-uiltÉ

Deg der
Roode Vloot
Twee oceane4 en talrijke zeeën bespoelen de kusten van
he1 onmetelijke Sovjetland aan alle zijden, van het barre
Noorden tot het verzengde Ztid,en, van het verre Oosten
tot het nabije Westen.

Machtige stroomen als dè Volga, de Jenissei, de Amoer,
doorploegen als aders het onmef,elijke land, in alle rich_

ting'en.

Reeds van oudsher heeft het Russische volk de zee iief
..gehad. Onversaagde zeelieden, als Davidov, Sedov, pojarkov,

.

,

-, "- .ri;q,_..

en anderen, hebben het hunne bijgedragen tot de ontdek_
kingen en opzoekingen.
Het was het scheppend genie van een peter de Groote,
de tsaar die zijn tijdgenooten ver vooruit was, die de eerste
Russische oorlogsvloot deed bouwen. Met den slag deden
cle Rus.sische matrozen zich opmerken door hun moed en
uaardigheid, toen zij op hun nieuwe schepen de Zweedscne
r'loot te Gangoet versloegen. Later, te Tehesme, te Navarin,
te Sinope en vooral tijdens de heldhaftige verdediging van
Sevastopol, waaraan Leon Tolstoi onvergetelijke bladzijden
heeït gewijd, hebben zij zíc}n met onvergankelijke roem

overdekt. Zelfs tijdens den RussischJapanschen Oorlog

(1904-1905), en a.lhoewel ze werden aangevoerd door onbekwame adÈriralen, hebben de Russis,che matrozerr talrijke
bewijzen van vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid

8'e8'even.

Ook tijdens den oorlog 1914-18 hebben

zij talrijke

bewij-

zen geleverd van hun hooge . gevechtswaarde en, in verhouding met de omstandigheden, van. hun goede zeemanshoedanigheden.

In

1917, tijdens de Revolutie, luidde het geschut van den

Avrora » het begin in van een nieuw tijdperk in
de geschiedenis der menschheid. De roode matrozen, samen
met de Roode Wachten van het toenmalige arbeiders- en
boerenleger, streden, getrouw aan huh glorierijke traditie,
op alle wateren en alle fronten tegen de interventen en de
Witten, Met slecht gewapende schepen en niet voltallige
bemanning' rekenden zij pf met de modern uitgeruste vijandelijke oorlogsbodems,
Een groot gedeelte van de vloof, moes! bij de tijdelijke
bezetting der interyentielegers en van de Witten, tot zinken
worden gebracht om te beletten dat zij in handen van de:l
vijand zou vallen.
Op het einde van den burgerobrlog bleef er de Sovjetregeering nog amper drie verouderde slagschepen, vier

kruiser

Ëen Roode ilatroos ntoel

in

de eerste pla«ls l;unnen zutemmen.

<<

kruisers, een twintigtal. destroyers, een dozijn onderzeeërs,
en een aantal kleinere booten over. De gevechtswaarde van
deze vlool was praktisch nul, daar

aI het materiaal ver_

ouderd of versleten was en kwalitatief niet meer voldeecl
aan de vereischten van den mcdernen zee-oorlog.
Met den Sovjet-Stpat was een Staat van een heelemaal
nieuw type geboren. Het zelfbeschikkingsrecht d€r volkeren
Iag ten grondslag aan zijn buitenlandsche politiek, en g.etrouw aan dit beginsel, kende hij geen koloniale bezittingen
en geen imperialistische doeleinden. Zijn vloot was da:r ooll
de maJerieele uitdrukking van deze politiek. De vlootstrijd_
krachten waren opgebouwd en uitg.erust met het oog op de
verdediging en niet op den aanval. Vanaf 1g21, toen de
interventie en den burgeroorlog volleclig geëindigd was, en
toen alle krachten voor het eerst konden gewijd worden
aan den vredelievenden opbouw, werden de inspairningen op

het gebied van scheepsbouw gekoncertreerd op

onderzëeërs

en kleine, snelle torpedobooten, die in geweldig aantal wer_
den gebouwd

Met . de 'verwezenlijking der vijfjarenplsnnen werd

de

Sovjet-Unie begiftigd met een moderne uitrusting op industrieel gebied, lvaardoor cle rnogelijkheid open kwam om tle
Roode Vloot t.e inodernizeelen.

De vet'dedigingsster.kte van de onmretelijke kusflijn der

Sonjet-onderzeeb leestelijt; getooid
op tlen rlug der Rootle 1'làot.

Sovjet-Unie werd beduidend verhoogd door het boywen in
reeks van kleine eenheden eh door de moderne uitrustiag
van de bestaande. De vier bestaande vloten, deze van het
Verre Oosten, de Uszee, de Zwarte Zee en van.de Baltische
Zee, werden aanzienlijk versterkt. Vooral na het bouwen
van het kanaal tusschen de Witte Zee en de Baltische Zee
werd de lJszee-vloot aanmerkelijk uitgebreid, daar het mo_

D.E SOVJET.UNIE
gelijk werd zeeschepen uit de Etaltische Zee over te brengen
naar de Witte Zee.

Tegen het einde van 1934, toen de fascistische landen zich
openlijk vooroereidden op den oorlog, kwam de Sovjet-Unie
tot het inzicht dat haar politiek inzake scheepsbouw de
verkeerde richting uitging..Onmidctellijk werd het roer omgeworpen. Tijdens de vijfjarenplannen had de industrie een
tot dan toe ongekende uitbreiding gekregen en waren tal
van scheepswerven gebouwd waar schepen van eender welke
kategorie konden op stapel gezet worden.
Tijdens den Spaanschen burgeroorlog werd hierop het
praktisch bewijs geleverd, daar de Sovjet-Unie niet lrri
was haar s,chepen, die materiaal zonden naar de
-machte
Spaarsche republikeinsche Regeering, te doen begeieiden
door eenheden van de oorlogsvloot.
De bouw van de nieuwe vloot werd daarom nog versterkt
evenals de scholing der toekomstige bemanning.

gesteld

3

uit vrijwilligers onder de jaarlijksch

opgeroepen

rekruten.

Yöór 22 Juni 1941 werden jaarlijks anderhalf miljóen ma:r
ingelijfd bij de vloot. Evenals in het landleger, beschikt de
Roode MatÍoos over volle politieke rechten,
maken deel uit van den Oppersten Sovjet.

tal van hunner

Terwijl de diensttijd in het leger op twee jaren werd

vastgesteld, ondergaan de strijdkractrten van de Roode
Vloot, vijf jaar training.
Dat er ondanks dezen langen diensttijd, jaarlijks vrijwilIigers moesten geweigerd worden, bewijst' dat de Roode
Vloot zeer geliefd en populair i§,
De leiding van de Vloot wordt verzekerd door het Kom-

missariaat van de Vloot, aan welks hoofd admiraal M.
Koeznetsov staat, die vroeger een gewoon zeeman was en
die op het oogenblik der fascistische invasie amper 39 jaar

oud was. Hij is afkomstig uit een arme boerenfamilie uit
het dorp Medvedevka, uit de provincie Vologda. In 1919,

toen den burgeroorlog en de interventie volop woedden, gaf
hij zich aan als vrijwilliger en werd ingelijfd bij de Noor-

lelijke Duna-flottilje.
In 1921 werd Koeznetsov naar de F roeuze Marineschool
gestuurd, waar hij zijn graden haalde. In 1935 werd hij vereercl met de orde van de Roode Ster en een jaar later met
de Orde van de Roode Vaan en de Orde van Lenin, Kgrt
daarop werd hij bevorderd tot bevelhebber van de Vloot in
O,ceaan. In 1938 werd hij verkoz,en tot den
den Stillen
-sovjet
van de U.S.S.R. en in 1939 tot lid van het
Oppersten
Centraal Komitee der Kommunistische Partij' Bij de vorming van het Kommissariaat van de Vloot werd hij tot
Volkskommissaris benoemd en bij het uitbreken der vijandelijktieden, in 1941, tot opperbevelhebber van alle zee§triid-

krachten'

1'erntaal: na lnal;-

In 1936 begonnen de groote oceaanschepen van stapel te
Ioopen. Als eerste de kruiser << I{irov )), van 8.000 ton, gewapend met kanonnet 7.1", weldra gevolgd door het zusterschip « Koejbisjev » en. de « Ordzjonikidze ». Sindsdién
werd het rythme van den scheepsbouw tot aan de oorlogsgebeurtenissen bestendig opgedreven, alhoewel de gegevens
niet openbaar werden gemaakt.

x* r
Het Kommissariaat voor de Vloot houdt zich ook bezig

met het netelige en ingewikkelde vraagstuk va:r de uitrusting en het bouwen eener machtige Vloot-artillerie en luchl
strijdkrachten, alsrhede met de training en de opleiding: van
personeel en

bevelhebbers.

(ver»otg op blz,

6.1

De kruiser Kirov )) heeft zijn sporen verdient in den
oorlog tegen X'inland. Hij is voorzien van de modernste
<<

verdragenoe kanonnen, in zooverre dat het geschut der
Finsche kustbatterijen steeds- tekort kwam.

***

Jaren geleden, tijdens de eerste zitting van den Oppersten
Sovjet van de U.S.S.R., verklaarde O. V. l\tolotov:
« \ilij hebben nu onze vier vloten: de Baltische-, de Zwarte
Zee-, de lJszee- en de Stille Oceaanvloot. Wat niet weinig
is voor een land, denk ik, vooral wanneer onze vloot recht-

streeksche betrekkingen onderhoud met zekere oceanen.
Doch wij zijn enkel sinds eenige iaren in staat ernstige
scheepsbouwwerken uit te voeren, en de Baltische-, de
Zwarle Zee-, de IJszee- en de Stille Oceaanvloot begonnen
te groeien met een rythme waardig voor een Grootmacht
als de Sovjet-Unie. Zij worden thans snel. versterkt door
nieuwe eenheden, voor het huidig oogenblik nog van het
Ideinere soort, doch wanneer zekere nu in opbouw zijnde
en wij zullen trachten
scheepswerven gereed zullen zijn
zullen wij veel
ze zoo gauw mogelijk gereed te hebben
- eenheden ».
sne[er cnze vloot uÍtbreiden met machtige
De gebeurtenissen hebben uitgewezen dat de Sovjet-Unie
juist had gezien. Naarmate de fascistische agitatie in de
verschillende staten toenam, antwoordde de Soviet-Unie
met de eenige voor de fascisten begrijpelijke taal: de verhooging van haar weerbaarheid, ten einde de, ten koste van
zooveel bloed veroverde demokratische macht, te verdedigen
tegen den vloedgolf van hel opkomende fascisme,

Het personeel van de Roode Vloot is uitsiuitend samen-

Ook

Sooiet-

»rouruen ziin
goede matro'
zen en kommandanten,
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Jozef Stalin,

door Professor I

I

heelemaal

ten dienste van

het vaderland. De Russische

tijrlens

ii;n

Professor P, BRIEN
ftursus in de Vrije Uníoersiteit te Brussel.

In ons numm@r van 29 alunl hamdelalen ws over dezen
godenkwaardigen verjaerda& tot welr{er gelegenheid geleerdon ult do geheele wereld na,ar Moskou zij,n gegaan om
hulde to brerrgen 4an hun Sovjet-kollega,s.
De Belgische wetenschappplijke werold wae vertegenwoordigd door llf. Paul ,Brién, do doorluchtige profeésor
voor llierlijkè Biologio, Voörzitter van do tr.akulro.t voor
Wotenschappen van do Vrije Universiteit van Birrssel, en
onder-voorzittor varn hot lnstituut voor Iloogere stualies.
Wij ztjn zoo'gelukklg híeronder de levende -getutgenissen
en indrut<ken te puohoeeren die professor Brlen van zljn
vorblijf to Moskou heoft meegebracht.
**t

Akademie voor Wetenschappen heeft steeds onder zijn
leden schittefende geleerden
gekend. Doch het socialis'
tisch regime, geboren uj§.{p
Revolutie van 1917, hedt:dË

mogelijkheid g e o p e n d om
vruchtbaarder en uitgebrei-

der

onderzoekingen
'De

uit

ilnel, te nemen aan ile

uitmaken'en die door haar
worden geleid, inspireeren
zich óp de'behoeften des

Het weze voor e
De Vrije Universiteit van Br
aan het verlangen een zinnebeel(

volks en houden zrj ziehvoo:ral bezig met de oplossing van

harer erkentelíjkheid aan de \
krachten, hun rijkdommen en hr
om den vijand te verslaan en'l
geven, ten tijde dat Ch. FRERIC

dellijk na den vreeselijken oorlog die de Sovjet-Unie

vallen, heoDen in het geheel geen invloed gehad op de zachtheid en bemrnnelijkheid van het Russische volk, en- haar

verwelkomrnt was even hartelijk als mild.

Zij

hebben

evenmin de onweerstaanbare ekonomische, wetenschappeLjke en arhstiehe onrwlkkeling kunnen tegenhouden van

drt onmetelrjke land met zijn onuitputtelijke reserves aan
zedehjke en physreke hulpbronnen, De luisrerrijke plechtigheden voof derr 22O" verJaardag van de Akademie voor
WeLenschappén, vonden praats van 15 tot 30 Juni, zoowel
te Moskou ats te Lerungr.ad, ln tegenwoordigheid van 1.200
deernerners. De tr'ranscne, Amenkaansche en Engelsche
aftevaardigden waren zeer talrijk en samengesteld uit Ce

mees! vool'aanstaande wetenscflapsmenschen dezer drie
Veroonden Narres. Het merendeel der vrije landen hadden
ten andere hun vertegenwoordigers gezonden, die zicll
mengden met deze van aI de Socralistische §ovjetrepubtieken, zoowel uit Europa als Azië, om hulde te brengèn aan
de Sovjetwetenschap. Deze hulde ging enkele dagen vooraf
aan deze die op 24 Juni zou gericht worden aan het glorie_
riJlre Roode Leger, door een grootsche parade vóór het
Kremlin, het graf van Lenin, en voor dengene die zijn gids

was fujdens de beproeving, maarschalk Stalin, omringd door

zijn generalen en de leden der Sovjetregeering.
Vanaf het einde der vijandelijkheden, hield de U.S.S.R.
er dus aan de overwinning te vieren àocr zoowel eer te

betuigen aan de wetenschap als aan het Roode Leger, wiens
roerende heldhaftigheid gesteund werd door den hardnek_
kigen arbeid in de laboratoria. Het Sovjelvernuft stond

lwrilenkíng oan d,en
tsoor Wetensbh,appen oan il,e U.B.S.R,, irk

epitage aao moarsch,alk Btal,ín heeft ooet
Ëier ool,gt ile Neil,erl.anilsche oerfulï
het iliploma :

genieten

verduren had. Evenwel, de onmetelijke offers die de Unie
der §ocralistische SovjelRepublieken heeft tebracht, haar
inspannrngen om de ovérwinning te bèreiken, het prestige
en de macht die haar docr deze totale overwinnrng te. beurt

Het is protessor Paul Brten, il,ie zicl

het sociale leven zelf. De
talrijke en merkwaardlge
laboratoria die er van deel

vraag§tukken die aan deze

re

Ch,wrchil,l, oan generaal, De Glaul,l,e en ao

te
voeren.
Akademie voor
\il'etenschappen maakt voortaan integraal deel uit van

In antwoord op de beminnelijke uitnoodiging die tot haar
werd gericht, heeft de Universiteit van Brussel mij de eer
aangedaarr. haar te vertegenwoorditen bij de herdenking
van den 220" verjaardag van de ekademie voor Welen..
schappen van de U.S.S.R, en in haar naam aan de schiL
terende Russische wetenschappelijke instelling de hulde te
brengen harer bewondering.
Mr;n zendrng was wel neel aangenaam te vervullen. De
gelegenheid werd mij geboden om Moskou en Leningrad
na een tusschenpoos van 10 jaren terug te zien, dit onmid-

JOZEr. STALIN, Doctor Honoris (
te Brussel.
Na de betsriJiling Dan het l,anil, il,oor
beheerraail ,rsan ile Vrije Unitsersiteit te .
il,e Btaatshoofiten iler groote oerbond,en )
c.san Doctor Honoris Causa aan Ttresid

behoeften onmiddellijk konden voldoen. Zij oriënteert

en koiirdineert de studies
die putten in de noodzakelijkheden des levens, die een
zekere aantrekkingskracht
en een wetenschappelijke
waarde hebben.
De wetenschapsrnenschen

Raad der Universiteit en J. F. Cl
tor, heeft bevorderd tot

Doctor honori

Maarschalk

in de U.S.S.R. over

de meest tegemoetkomende
faciliteiten biJ den arbeid,
en vooral een achting, die

Jc

Voorzitter van den Raad van Vo

men in de andere landen niet
kent. De namen dergenen die
het meest de Sovjetgedachte
hebhen geëerd, zijn zoo goed
door het volk gekend aJs de.

ze der beroemde

De

g'eneralen.

wetenschapsmenschen
hebben weliswaar geen pu-

bliciteit noodig, 'doch deze
vloeit voort uit het belang
dat de massa der arbeiders
stelt in de wetenschap. De

Zij kondigt deze onder
nà ze te hebben aangekon

kunstèn werden steeds met
fierheid en geweldigen bijval
in Rusland aang'eleerd en nochtans, de wetenschap

ligt er
ten grondslag aan de opvoeding. De SovJet-Unie is opgebouwd
op wetenschappelijken grondslag. Àldus begrijpt men de
plechtigheid waarÍnee den 220" verjaaidag werd gevierd van
de Akademie voor 'Wetenschappen, dle de meest bevoegde geleerden van de U.S.S.R. groepeert. Deze herdenking beeft
nochtans een andere beteekenis. De wetenschap is inderdaed
noodzakelijkerwijs internationaal. Zij behoort toe aan alle
vclkeren, aan alle tijden. Slechts de methode, de geest, de

vruchtbaarheid waarmee zij in iedere na,tie aang'ekweekt
wordt is natlonaal. Evenwel werder d e geleerden en hun onderscheidenlijkelanden van elkaar geïsoleerd.'t Oogenblikis
gekomen om «ie noodige kontakten terug op te nemen. De
eer valt aan de Unie der Socialistische §ovjetrepublieker te
beurt, om als eerste het initiatief te hebben genomen om

de wetenschapsmenschen van alle ras

ln ieder natle,

dle

,Er-uNtE

DE gOÏ

Jozef Stalin, Doctor Hon(
í,an deVriie [Jniversr
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ten dienste van
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het vaderland. De Russische
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leden schittefende geleerden
gekend. Doch het socialis.
tisch regime, geboren uit.dP
Revolutie van 191?, fre*t. dg
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voortaan integraal deel uit van

het sociale leven zelf. De
talrijke en merkwaardige
laboratoria die er van deel

uitmaken'en die door haar
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behoeften onmiddellijk konden voldoen. Zij oriënteert

en koiirdineert de studies
die putten in de noodzakeIijkheden des levens, die een
zekere aantrekkingskracht
en een wetenschappelijke
waarde hebben.
De wetenschapsmenschen

in de U.S.§.R. over
de meest tegemoetkomende
faciliteiten bij den arbeid,
en vooral een achting', die
genieten

men in de andere landen niet
kent. De namen dergenen die
het meest de Sovjetgedachte
hebben geëerd, zijn zoo goed
door het volk gekend a.ls de.
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De
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wetenschapsmenschen

hebben weliswaar geen pu-

bliciteit noodig, 'doch deze
vloeit voort uit het belang
dat de massa der arbeiders
stelt in de weterxchap. De

JOZEF STALfN, Doctor Honoris Causa van de Vrije Universiteit
te Brussel.
Na d,e beoriJiling oan het lanil, iloor il,e geal,l,iéerd,e troepen, heeft ile
beheerraail, t;an ile Vriie Ilnhsersiteít ie Brussel h,utite toillen brengen aan
ile Bto,atsh,ooÍilen il,er groote oerboniten Naties en heelt ilen titel tserl,eenil
tsan Doctor Honoris Cduso, aan presiilent Roosetsel,t, aan M. Winston
Cllurchill, aan generdal De Gaul,le en aan maarschalk ,tozef Stalin.
Het is professor Paul, Brien, il,ie zich, naar Mosko* heelt begeoen om

ileel te nernen aan il,e h,erilenking oan il,en 290\ Verjaard,ag oan ite Akademde
tsoor Wetensbhappen oan ile U.,S,§..R., ilic h,et ilipl,oma en ile tradítionneele

epitdge aan maarschalk Stalin heelt ooerh,and,igit,
Hi,er oolgt il,e Neil,erlanilsch,e oertal,lng oa4 ilen l,atijnschen tekst Dan

Het weze voor een seluk !
De Vrije Universiteit van Bruss"el, ten einde te voldoen
lran het verlangen een zinnebeeldige getuigenis te verleenen
harer erkentelijkheid aan de Vereenigde Naties die hun
krachten, hun rijkdommen en hun arbeid hebben vereenigd
om den vijand ti verslaan en'België de wijheid terug ie
g'even, ten tijde dat Ch. FRERICHS Voorzittei 'was van den
Raad der Universiteit en J. F. COX, gewoon professor, Rektor, heeft bevorderd tot

Maarschalk Iozef Stal i ne
Voorzitter van den Raad van Volkskommissarissen der Sovjetrepublieken, een zeer sterk, moedig en volhardend man, die,
terwiil seweldise Duitsche lesers Ziin onsewapend vaderland haàden ovËrrompeld en göplund"erd, nöoit heeft gewanhoopt aan den zege, hardnekkig weerstand bood aan den
vijand, en, na de wapens te hebben gesmeed en eveneens
wapens te hebben gekregen van zijn verbondenen, ten einde
de vrijheid van allen te verzekeren, in een geweldigen elan de
'tÀ,reede' Duitschers van zijn grondgebied heeft verjaagd.
Zij kondigt deze onderscheiding aan, en,
na ze te hebben aangekondigd, proklameerf ze.

beurt, om als eerste het initiatief te hebben genomen om
de wetenschapsmensehen van alle ras lrr ieder natie, die

zijn door

eenzelfd€

ideaal van recht en waar.
heid, bijeen te brergen om
na. den g'eesel van den ocrlog, die internationale weten-

schappelijke uitwisselinger
te hebben herstefd. De 220'

verjaardag van de Akademie
voor \il'etenschappen van d(
U.S.S.R. was de gelegenheid

om onder het bèscherm.
van deze hooge

heerschap

vergadering, een werkelijii
internationaal wetenschap.
pelijk kongres te org'anisee
ren. Vrienden, uit alle lander
bijeengekomen, vonder el.
kaai terug te Moskou, t(
Leningrad, na jaien schei.

ding en beproevingen. Kolle.
ga's die elkaar slechG ken.

den door hun werken

kregen de gelegenheid elkaar

te

ontmoeter.

Duur'bare

vriendschapsbanden werder
aangeknoopt. Be halv e dl
plechtige zittinfen, waren er

nog de bijeenkomsten der
verschillende sekties, waa!

Doctor honoris causa

kunsten werden steeds met
fierheid en geweldigen .bijval
in Rusland aangeleerd en nochtans, de wetenschap ligt er
ten grondslag aan de opvoeding. De Sovjet-Unie is opgebouwd
op wetenschappelijken grondslag. Aldus begrijpt men de
plechtigheid waarnee den 220" verjaardag werd gevierd van
de Akademie voor 'Wetenschappen, die de meest bevoegde geleerden van de U.S.S.R. groepeert. Deze herdenking heeft
nochtans een andere beteekenis. De wetenschap is inderdaed
noodzakelijkerwijs internationaal. Zij behoort toe aan alle
vclkeren, aan alle tijden. Slechts de methode, de geest, de
vruchtbaarheid waarmee zij in iedere natie aangekweekt
wordt is natlonaal. Evenwel werder d e geleerden en hun onderscheidenlijkelanden van elkaar geïsoleerd.'t Oogenblik is
gekomen om rie noodige kontakten terug op te nemen. De
eer valt aan de Unie der Socialistische Sovjetrepub[eken te
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de macht der SovjelUrue
Het is moeilijk hier te her
inneren al wat met geduld
volharding en genie wen
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kunde, Natuurkunde, lYis

kunde, Àgronomie, enz... He

zal volstaan te wijzer
in het domein dat mij het meest eigen is, op de talrijk

en belangrijke werken van parasitologie, génétiek, super
ovulatie bij de zoogdieren, werken die, alhoewel van grro
theoretisch belang zijn, van onmiddellijke toepassinl
vocr het bevorderen van kultuur en kweek. De zuiver weteE
schappelijke opzoekingen zijn er niet minder aan de eer
Ik denk namelijk aan de indrukwekkende verzamelinge:
paleontologische insekten, de stegocéphalerl de theromerf
kruipdieren, bijeeng:egaard in de peréenne bekkens van d
Duna me1 zooveel methode als passie. Het is op gebied va
scheikunde en natuurkunde dat de wetenschap in d
U.S.S.R. zich noehtans met .de meeste oorspronkelijkhei
en vruchtbaarheid schijnt te manifesteeren.
Op het einde van dit kongres, dat voor de eerste mar

op eenzelfde plaats zooveel vreemde geleerden bijeenbrachl
had ieder afgevaardigde voorstellen in te dienen over d
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praktische kultureele uitwisselingen met de U.S.S.R.. Ik
ben van oordeel dat er eenheid zou moeten zijn in de wer_
schen voor de uitwisseling der ontel'bare publikaties in de
U.S.S.R., alsook voor deze der professoren en vorschers,
die voor het meerendeel onbekend zijn bij ons.
Men kan zich bovendien rekenschap geven van het belang

dat onze aardkundigen, mineralogisten, paleontologen, naturalisten en anthropologische biologisten zouden stellen in
de mogelijkheid om .aan de ontelbare weterschappelijke

zendingen deel te nemen, die door de.Akademie voor Weten_
schappen over het geweldige grondgebied der Sovjet-Unie

worden georganiseerd.
Van nu af aan, echter, kunren wij de Akaclemie voor
\tr'etenschappen van de U.S.S.R. niet genoeg bedanken voor
het onthaal dat zij de vreemde geleerden bracht. Al hun
wenschen werden voorkomen, zij waren te gast op kunst-

voorstellingen geïnspireerd door de mooie en oude Russische.
beschaving, zij onthulden in de laboratoria, in de schouwburgen, musea, in de heldhaftige steden, het geheim.van de
grootheid der Sovjet-Unie; de vlucht van een vernuftig en
sterk volk, stevig gehecht aan het poiitiek regime dat zoo
nauwkeurig wist te beantwoorden aan zíjn hoedanigheden,
aan de verzuchtingen van zijn hoog patriotisme, aan zijn
ideaal van arbeid er vrede.
België is goed gekend in de U.S.S.R.. Het was voor mij
nochtans een aangename verassing te kunnen vaststellen
hoe de Sovjetjeugd zich inspireert op het onsterfelijke rverk
van onzen groöten nationalep schrijver Charles Decoster,

De legende van Tijl Uilenspiegel
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ln bezet Berliin
(Door een Sovjet-oorlogskorrespondent.)

De kanonnade heeft opgehouden. Men ziet geen bommenwerpers en geen vlammenwerpers meer. Alleen gape:roe
puinen, g,ebouwen, auto's, kanonnen en tanks herinneren
nog aan.de gevechten. Bij tusschenpoozen keert een stroom
Berlijrers naar hun haardsteden terug. Amper drie dagen
geleden waren de straten nog vol krijgsgevangenen. Thans

stroomt de stad over van burgers. Aan de kruising der
straten bemerkt men de ordonnansen die het verkeer regede Kaukasus.
in de Biologie, als in S'chei- len: zij zijn met de troepen van de Krim, van gekomen.
Zij
kunde, Natuurkunde, Wis- van de Volga en van Moskou, naar Berlijn
kunde, Agronomie, enz... IJet zuraaien vlagjes om de stroom der rijtuigen te regelen. Àan
' zal volstaan te wijzen, de Brandenburgerpoort regelt een meisje van Sevastopol het
in het domein dat mij het meest eigen is, op de tatri3'Xe verkeer. Zíj }reeft. haar funktie reeds waargenomen 'te
en bels.ngrijke werken van parasitologie, génétiek, super- Minsk, Dresden, Pozrran; vandaag' staat zij in het hart van
ovulatie bij de zoogdieren, werken die, alhoewel van gicot Berlijn. Bijeengetroept aan den rand var het gaanpad, slaan
theoretisch belang ziln, van onmiddellijke toepassing honderden Berlijners aandachtig hàar bewegingen gade.
vocr het bevorderen van kultuur en kweek. De zuiverweten. Overal in de straten, pijlen met opschriften: naar de Frigschappelijke opzoekingen zijn er niet minder aan de eer. drichstrasse, etz... Zij duiden den opmarsch aan van onze
Ik denk namelijk aan de indrukwekkende verzamelingen zegevierende troepen naar het hart van Berlijn, naar het
paleontologische insekten, de stegocéphaleq de theromerfe g'ebouw, waar zeet hoog, de vlag der overw.inning wappert.
kruipdieren, bijeengegaard in de peréenne bekkens van de Auto's met infanteristen, vliegeniers, artilleurs, tankistel,
Duna me1 zooveel methode als passie. Het is op gebied van strpomen'hier bijeen.
scheikunde en natuurkunde dat de wetcnschap in de
Soldaten en officieren herianeren zich de lijf-aanJijfU.S.S.R. zich noehtans met .de meeste oorspronkelijkheid
gevechten nog die zich onlangs voor de muren van den
en vmchtbaarheid schijnt te manifesteeren.
Reichstag afspeelden. Opschriften vermelden: « Wij zijn van
Op het einde van dit kongres, dat voor de eerste maal de Volga, wij zijn van Stalingrad, wij zijn van Zjitomir en
op eenzelfde plaats zooveel vreemde geleerden bijeenbracht, wiJ zijn te Berlijn omdat de Duitschers het Kremlin wilden
had ieder afgevaardigde voorstellen in te dienen over de betreden. »
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DE SOV'ET.UNIE

Dag der RoodeYloot
(l'eruolg oan blz.3.)

Tijdens den nationalen oorlog hebben veel matrszen zich
ontpopl als echte helden. Hun prachtig werk in de Baltische
Zee en bij de verdediging van Leningrad heeft veel bijgedragen om te beletten dat de stad in handen viel van de
fascistische barbaren en later om het beïeg ervan op te
helpen.

Ontelbare vlootstrijdkrachten .namen deel aan het gevazrrvervoer over de Voiga van voedsel, munitie en uitwijkelingen, tijdens de dönkere dagen van Stalin§rad,
In de dagen van Sevastopol en Odessa hebben àj zich
bedekt met onster{elijke glorie. Het is vooral bij de verdediging dezer steden dat het enorme belang van de nauwe
samenwerking tusschen Roode Leger en de Roode Moot tot
triting is gekomen. Zonder deze koördinatie van het Roode
Leger mef de kust-artillerie, het luchtafweergeschut, .de
schepen, de hulp-eenheden die landingen in het achterland
van den vijand uitvoerden, zou men niet tot zulke schitterende resultaten zijn gekomen. Van 30 Oktober 1941 tot
3 Juli L942 heeft de Roode Vloot Sevastopol weten te verdedrgen tegen in aantal overmachtige vijandelijke lanilstrijdkrachten, een nieuwigheid in de militaire geschiqdenis,
daar een navale basis zooa"ls Sevastopol, in de eerste plaats
is uitgerust om de 'zijandelijke vloot te bestrijden.
Te Kertsj werden: de eerste heldhaftige en suksesvolle
offensieve amphibie-operaties uitgevoerd die leidden tat de
herovering van de Krim.

Iijk

De toestand was toen zoo kritisch geworden,voor. de
Duitschers, dat zij den hoofd-admiraal der Duitschs vloot,
Doenitz (die later Hitler zou opvolgen), persoonlijk naar de
Krim zonden om den toestand te redden. A1 zijn pogingen
waren echter vruchteloos. Het Roode Leger, in samenwerking met de Roode Vloot, had een reeks offensieve operatie5
ingezet, waarbij deze laatste zich vooral onderscheidde door
de veroveling van de vijandetijke havens Konstanza, Subina,
Brailov, Ga"latz, In de Baltis'che Zee werd Leningrad onxzet
en de kampag:ne voor de bevrijding der Baltische republieken ingezet waaraan de Roode Vloot aktief medehielp. In
het hooge Noorden hielp zij mede aan het buiten strijd
stellen van Finland en de bevrijding van Noorwegen.
Op den Donau hielp zij mede aan den veldtocht tegen
Hongarije en de bevrijding van lVeenen.
Tenslotte hielp de Roode Vloot bij de bevrijding van het
Deensche eiland Bornhclm, opera e die de kapitulatie van
Duitschland voorafging.
Onder de figuren die zich tijdens den oorlog onderscheidden, veïnoemen wij: Derde-rangskapitein Oevarov, tweede-

rangskapitein E. N. Zjoekov, garde-kapitein van tweeden
rang Jarosjenko, admiraa"l F. S. Markov, hulp-onderzeekommandant Arvanov, matroos Ivan Osklna, kanonnier
Nikolai Stesjtsjenko, radio-operator Victor Ragid, officier

Boasigin, vice-admiraal Loenin, die de «TlrpiLz » buiten gevecht stelde, enz...
Om zich een gedacht te g:even van de geestesgesteldheid
i:r de Roode Vloot, ziehier wat de << Times >> op 26 Juli 1942,
bij een verslag over de verdedigiag van Sevastopol, schreef:
« Terwijl de politieke bevelhebber van kapitein Alexander's
35" batterij op Malachov Koergan de bemanning rond zich
schaarde, sprak hij volgende woorden:
« Ik weef dat ieder uwer liever strijdt in het verwoedste
zeegevechL dan aan de kust door duikbommenwerpers .te
worden bestookt. Doch de Duitschers hebben ons verplicht
aan de kust te vechten. Twee-en-tachtig jaar g'eleden bevool
een Russisch admiraal zijn mannen hun schepen te §abordeeren in deze baai van Sevastopol. Deze bevelen werden
gehoorzaamd en de kanoínen aan de kust gebracht om de
stad te verdedigen, zooals vandaag onze kanonnen. Vier-entwintig jaar geleden bevool Lenin dat wij onze.schepen te
deze bevelen werden
Novorossisk zouden doen zinken
gehoorzaamd. Verleden jaar bevool- Stalin ons den Dnjeprdam op te blazen, en wij deden het. Nu moeten wij sterven.
\ilij'moetén sterven voor degenen die eens naar Sevastopol
zullen terugkeeren; wij moeten sterven voor degenen die
eens een anderen Dnjepr-dam zullen heropbouwen' \ryij
moeten sterven voor degenen die voort zullen vechten op
zee,

» De mannen ontblootten het hoofd, stonden een wijle
doodstil en dan zweerden zij den duren eed'te sterven of

overwinnen. Zij keerden naar hun kanonnen terug; zii
droegen onder hun bloezen de gestreepte zeemanstrui, en
rond hun matrozenpetten droegen zij linten met de namen
hunner schepen, Eenige dagen later waren zij ingesloten
en duizenden bommen vielen op Malathov KoergarL zij
vochten tot de laatste granaat was afgeschoten, waarna zij
zich met hun kanonnen in de lucht deden vliegen. Nooit
waaide de witte vlag over Sevastopol!
Aldus hebbeil de Roode Matrozen gevochten en ge§torven
voor hunne en, vergeten wij het niet, ook voor onze vrijheid'
voor een rechtvaardiger en beter wer€ld.
zij die den heldendood stierven te Sevastopol en elde1s,.
hebben hun offer niet. vergeefsch gebracht. Te Stalingrad'
werden zij gewroken, De Sovjetvlag u'apperg weer over
Sevastopol, Odes§a, Leniagrad, en de nieuwe Dnjepr-dam
is in opbouw, ditmaal definitief. iIn zoo te Berlijn de vlag
der ovèrwinning werd geptant, dan'is het voor een groot
deel te danken aan het feit dat noch te Leningrad, noch te
Odessa, noch te Sevastopol, noch te Stalingratl ooit de
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Leest oolgende ueele het aerslag t)an het
2" Natíonaal Kongres oan de BelgischSoa jetsche V ereeniging.
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De Sovjet-film « De Regenboog » wordt van 20 tot

Juli in de

volgende zalen vertoond :
« Palace
Analerlecht
<< Palace »
Merksem.
Lulk.
« -Cinéac ».
Hasselt. - << Caméo ».
Ouale Gotl
« Allsops ».
Ifoei.
».
- <( I(ursaal
Paturage, - « l[oclerne »,
Kappellen.
« Palace »,
« Théo ».
Schooren.
Kontich.
« Trianon ».
>>

De Roode Vloot beschikt ouer haar eigen luchtmacht,
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Een geschiedenis Yan

het

Orotsion-Yolk

De l«leinste Nationallteit van de lJ. S. §.

R.

door VLADIMIR BULGAKOV

Tien jaar geleden kwam Nikolai Sidorov, een schoolmee§ter, in §ovjerskaia Gavan aa:r, eene kleine sLad gelegen rn
het Verre Oos[en van de U.S'S.R., aan de kust van de
Tataar-s[raa,t, ongeveer 800 km. ten Noorden van Vladivostok.
Sidorov was van zoo ver niet gekomen om avonturen te
zoeken. Als leertrng aan de hoogeschool had hij er altiid
van gedroomd schoolmeester te worden in een afgelegen
provÀcre, waar de nood aan goed opgevoede en kultureel
onderlegde menschen buitengewoon groot was.
loen rui cte geleS,ennero Kreeg naar' oe <<'larga» te gàan
om ln eer! Oror.slon-kamp te onderwijzen, nam hij dit voorstel graag aan. -Érj hact geen scnrik voor de lastiSe voorwaaluen van nef leven ln oeze argelegene plaaLs of voor
den tangen afstand welke hem van de groote kultuur-cen[ra

zou ver'\MrJderen. LIij wrst dat zrjn werk vruchren zou op-

brengen en hem voor atle geleden ontberingen schadeloos

Langzamerhand bracht Sidorov andere nieuwigheden in,
Na de lessen keerde hij met de hulp van de kinderen een
stuk land om, strooide meststoffen en teelde groenten, In
den'zomer leverde dit stuk land een goede ocgst aan groenten op, doch de kinderen weigerden ze te eten.

Sidorov onderwees niet alleen de kinderen inaar ook

Hij kreeg

EEN KOSTSCHOOL WORDT GDOPDND
I,iaar een school bourven was niet genoeg. De kinderen
leefoen gelijk hun ouders. Zij s.tiepen op den grond, kenden
het gebruik nieL van zeep en handdoek, rnes of vork' Men
moest hun beschaaÍde gewoonten aanleeren. Bijgevolg liet
de schoolmeester een tweede houten gebcuw oprichten, een
kostschool, waar alle Orotsjon-Ieerlingen te zàmera zouden
leven.

Na een paar maanden was de kostschool in orde. Schrijn-

uit de stàd om de meubels te maken,
Bedden, schotels, kleederen en al het noodite materiaal
werden in Sovjetskaia Gavan besteld.
werkers xwamen

De kleine Orotsjons verhuisden naar de kostschool

.

GRASHUTTEN ALS ZOMERHUIZEN
Op zijn raad begonnen de Orotsjo:rs houten hutten voor
te bouwen. Maar tot nu toe bliiven de grashutten
nog steeds nevens óe houten huizen staan. De oude Orotsjons wonèr tijdens den zomer nog altijd in de grashutten.
Tien jaar zijn voorbiigegaan sinds Srclorov in het oeskaOroL^sjon-Kamp aankwam, Zijn tienjarig verduldig werk, dai
zic)n zelf

zijn vrouw met hem

deelde, heeft vruchten opgebracht.
Vandaag zou niemand het kamp meer erkennen. tr)en nieuv"e
nederzetting was ortstaan, mel houten huizen, gasthuis,
stoombad, klub en postkantoor. Vele Orotsjons bezitten een
radio en luisteren naar Mosk.ou, dat 11.000 km. ver ligt.

Gen enkele Orotsjon is nog ongeletterd. De lagere school
is nu eer zevenk-lassige school geworden. Er zijn verschil-

lende andere onderwijzers, die Sidorov bijstaan. trlen hunner,
een Olotsjon-vrouw, Daria Namoeuka, is een vroegere leerIinge van Sidorov.
De Orotsjons ontva:rgen dagbladen en schreven brieven

naar hun landgenooten dre in het Roode Leger waren en
die op de slagvelden van Europa vochten teg'en de nazis.
NiÈolai Sidorov houdt veel van deze kleire nationaliteit,
die zich de beschaving zoo snel heeft eigen gemaakt. Men
heeft hem onlangs een plaats in een disLriktschool aangeboden, doch hij weigerde en verklaarde dat'ttij de Orotsjons
nooit zou verlaten.
De Sovjetregeering heeft het onbaatzuchtige werk van
dezen Ruisischen onderwijzer zeer naar. waarde geschat.
Niet lang g'eleden Werd hij met de Lenin-crde beloqnd.

De Orotsjon-kinderen'gaan met hun vaders iagen en viszij geen schrik hadden voor wilde dieren,
waren zij ontzet toen de schoolmeester een koe in het
kamp bracht. Zij hadden een dergelijk dier nooit tevoren
gezien. De koe scheen hun gevaarlijker dan een beer. Het
duurde eenigen tijd alvorens Sidorov hun er toe l<on bren-
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leerden allengskens hun vroegere gewoonten af. Onder de
geduictige leidmg van den schoolmeester, leerden di }eoe zli
zich met een handdoek moesten afdrogen. Tenslotte hielden
zLj op midden in de nacht uit hun bed te kruipen en zich
op den vloer te teggen, naa.r ouder gewoonte.
De kinderen leerden ondertusschen hun penhouders en
potlooden goed te houden, recht te zitten op hun banken
en op te staan aI5 de schoolmeester hun een vraag stelde.
Zij ontpopten zich als goede leerlingen en binnen betrekkelijk'kortén tijd konden zii lezen en schrijven. Het werd
inderdaad moeilijk hun van de boeken te scheiden.
Het woord << Orotsjon >> beteekent: « damhertkweekef >)

gen koemelk

Zii

Orotsjons,

De Orotsjons volmen waarschiinliik de kleinste nationa-

Volgens de officieele statistieken
- hunner in het Verre Oosten. I)eze
leven er nog slechts 600
verachterde menschen behieiden hun half wilde- gewoonten
to! in deze laaLste jarerl. Jagen en visschen waren hun
voornaarNte bezigheden, en zij leefden in tenten en hutten,
Geen hunner kon lezen of schrijven.
Het Oeska-Orotsjenskaia-kamp, gelegen in de bergen van
de wildernis der Zee-provincie, werd de vaste verbhjfplaats
van den jongen onderwijzer. Voorts bezocht hij alle tenten
en hutten, schreef namen en ouderdom der. kinderen op en
verlíaarde de ouders dat hij hun kinderen schrijven en lezen
zou leeren. De OroLsjons namen dit idee graag aan en
trrelpen hem eèn schocl te bouwen. Het was het eerste
houLen gebouw in he! kamp.

een groot gezag over de Orotsjons.

scjrouwden hem als ee:r man die alles wist en alles kon.
Werkeiijk kende Sidorov veel. Hij had een anLwoord klaar
op iedere vraag en gaf altijd goeden raad. In't begin, toen
er geen dokter in 't kamp was, verpleegde hii zelf de zieke

stellen.

liteit van de U.§.S.R.

de

groote menschen. Zoodfa de kinderen met nun lessen gedaa't
hadden kwamen oe moeders en vaders op dezelfde banken
om lezen en schrijven aan te leere:r. Sidorov vond het vèel
moeilijker om de volwassenen te onderwijzen, maar hii was
verduldig en het kleinste sukses moedigde hem aan.
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onkosten
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tlit de Sovi*tpers

DE POOLSCHE REAI(TIE OIVIMASKERI)
(Krana,la Zviézlla)
De reaktionnaire kliek Poolsche uitwijkelingen biedt door
haar voortdu.rende drijverijen een gtoot gevaar voor de
goede. verstandhouding .tusschen de groote demokratische
naties. §eeds lang vóór den oorlog hebben hun intrigues
de internationale atmosfeer vergittigd. Gedurende gansch
den oorlog, en vandaag nog, volharden zij in hun noodtottige
aktie, die zij nog ongestreft blijven voortzetten. Dez,e mis-

dadige reaktionnairen zijrr de meest hatelijke en valsche
vijanden van alle demokratie en bijzondérlijk van de SovjetUnie.

De wereld heeft o,nlangs vernomen dat er in Schotlanà
koncentratiekampen bestaan, Deze kampen werden opgerichL door de uitgeweken Poolsche regeeriag, en de zich in
West - Europa bevindende Polen, dre beschuldigd worden van de << misdaad » te sympathiseeren met de demokratische Poolsche regeering te Warschau, worden er in
opgesloten en zelfs vermoord. Het bestaan zelÍ d,ezer kampen werpt een karakteristiek licht op de zedèn en de geestesgestertenis van degenen die hun dulden en die een wel
bepaald doel nastreven.
Het proces te Moskou, dat op dit oogenblik de 16 Poolsche
persoraliteiten vonnisL die op heeterdaad werden betrapt
bij hun pro-fascistische drijverijen, volgens de o:lderrichtingen van de Poolsche regeering te Londen, geeft ons een
beeld van de Poolsche reaktie in al haar afschuwelijkheid.

Had de beruchte generaal Bor-Komarowski, na duizenden

zijner landgenooten te Warschau in den dcod te hebben
gejaagd, geen onderhandehngen aangeknoopt met de HitÈrlanèn, met hel oog op de organisatie van den gemeeru
schappelijken strijd tegen de U.S.S.R.? Had de beschuldigde
Okulitzki niet beke:rd dat zijn organisatie het achterland
saboteerde van het Roode Leger, hetzelfde leger dat Polen
van het nazijuk bevrijdde?

Het. proces te Moskou toont ons in zijn volle daglicht al
cle misdaden dezer schoeljes. Al deze Poolsche reaktionnaiten zijn niets anders dan een bende avonturiers en provokateurs, die tot alles in staat zijn. Zij willen van Polen
een springplank maken voor. een nieuwer oorlog. Het Paolsche volk en zijn demokratische regeering weigeren iets te
zien te hebben met de pseudo-vertegenwomdigers te Londen,
die nog slechts zichzelf vertegenwoordigen, t.t.z. de terugkeer naar de zrvarte bladzijden uit de geschiedenis van
Polen,

Er is in de huidige beschaafde wereld geen plaats meer
voor cleze ondertluimsche politiekers en m@rdenaats, Zii
zijn en blijven de vrienden van het barbaarxche fascisme,
zoowel in tijd van oorlog, als van vrede!
DE OVEREENKOMSTEN VAN JALTA
ïVORDEN OMGEZET IN DE WERKDLIJKIIEII)
Lenitzki vvijdt in de Sovjetpers een artikel aan de ver-

klaring der vier mogendheden betreffende de bezetti:lg

vaJI

Duitschland. Hij is van meening dat de besluiten rechtstreeks voortvloeien uit de overeenkomsten van Jalta, en

clat zij de konsekratie zijn van de onvocrwaardelijke

overgave.
Vy'at vooral van belang is, is dat de fouten die in 1918
rverclen begaan en die aan de Duitsche inperialisten toelieten

het hooÍd te verheffen, niet meer worden herhaald. Inderclaac, in 1918 zijn de Duitsche reg:eering en den Generalen
Staf na den rvapenstilstand blijven voortbestaan, terwijl er
thars noch Duitsche regeering, noch Generalen Staf, zullen
<;verblijvcrr. Geheel het land zal bézet worden door de verl-ronderr

troep3n en lleheerd worden door een intergeallieerde

Kcmmissie.

re-

De verklaring der vier Mogendheden is de uitdrukking
van de eenheid der Verbondenen,
De erfgenamen van Goebbels, die maar steeds wedden

liiiiillllllii,
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op een uiteenvallen der Coalitie, hebben er eeru, te meer
hun geld bij ingeschoten.
Onder de taken va:r de militalre overheden in Duitschland,
komt in de eerste plaats voor de volledige ontwapening van
de Wehrmaaht en de aanhouding der nazileiders en oorlogsmisdadigers.

Het Duitsche grondgebied van 1938, t,t,z, zotder OostenTbjecho-Slovakije, Danzig en Memel, zal ln vier zones
worden verdeeld die elk zullen bezet worden door de

rijk,

U.S.S.R., de Vereenigde Staten, Groot-Brittannië en Frank-

rijk. De streek van Groot-BerliJn zLl.bezet worden door de
troepen der vier mogendheden. De afbakening der bezeL
tingszones is ter studie. In ieder geval ?,al een gedeelte van
de Sovjet-zone, die tijdelijk bezet is door de EngelschAmerikaansche troepen, korteUngs worden vervangen door
een Sovjet-bezetting.
Tenslotte is de volledige ontwapening van het imperiatisme en de ontbinding van het nazl§me, een werkelijkheid.
DE KIYDSTIE DDR I(OLONIEEN
(Pravrfa)

Het doel van den huid.igen oorlog tegen

Duitschland,

Italië en Japan is een einde te maken aan alle aanvallen

en

overheersching, en.hij brengt op scherpe wijze het koloniaal

vraag'stuk op den voorgrond. Sinds de nederlaag van het
Hitleriaa:rsche Duitschland en het fas'cistische Italië, en de
ineenstorting vaà de nieuwe orde in Europa, heeft de dorst

raar vrijheid onder de volkeren, en bijzonderlijk onder de
koloniale volkeren, nog toegenomell

Vandaag zijn het niet enkel de koloniale mogendheden
die belang stellen in het statuut der kolonieën. Voor de
eerste maal heeft de U.S.S,R. het recht verworven om in
deze kwesties tusschèn te komen. Haar standpunt hierin is
reed5 sedert langen tijd bepaald, overeenkomstig de beginselen van Lenin en Stalin, die vrijheid en onefhankelijkheid
voor alle volkeren ei,schen evenals het zelfbeschikkingsrecht

der volkeren

De Vereenigde Staten stellen ilrsgelijks belang in deze
kwestie, doch hun standpunt is niet hetzelfde als dit van de
koloniale mogeÏrdheden, aangezien zij over geen groote koloniale bezittingen beschikken.
Het vraagstuk van het bestel der kolonieën werd reeds
opgeworpen in 1943, te Moskou, tijdeng de konferentie van
de ministers van Buitenlandsche Zaken der vler groote
mogendheden, Er werd voorgesteld de volledige onafhanke-

lijkheid der koloniale volkeren als het doel der Verenigde
Naties te beschouwen, Dit voarstel heeft de volledige instemming bekomen vanwege de Sovjelafvaardiging, en de
Amerikanen hebben het gunstig onthaald, terwijl de Engelschen voorbehoud maakten.

Het vraagstuk werd te San-Francisco terug op het tapijt
gebracht, doch ditmaal ging het niet om alle koloniale
landen, doch slechts om enkele. Dit vloeit voort uit het feit
dat de standpunten der groote mogendheden betrefende dit
dat de standpunten der groote mogerdheden betreffende dit
vertrekt van het standpunt dat iedere natie volledig onaf'
hankelijk. is en dat dit recht haar door allen toegekend
wordt. Engeland, een groote koloniale mogendheid, heeft er
integendeel alle bela"ng bij het. voogdij§cha.p
over haar overzeesche bezittingen,

te

behouden

Wat de Vereenigde Staten betreft, die slechts weinig
kolonieën bezitten en die veeleer afzetgebieden zoeken voor
hun uitvoer, deze hebben alle. belang bij een politiek van de
<< open deur >>, zonder dat zij eenig belang hechten aan de
eigènliJke onafhankelijkheid van de onder voogdiJ geplaatste
tanOen. Natuurlijk hebben de Vereenigdq Staten er bélang
bij sommige strategische basissen te bezitten, o.a. irx de
streken van den Stillen Oceaan.
De laatste tijd echter, schijnen de Vereenigde §taten meer
eir meer het Britsche standpunt, inzake de koloniale kwestie, bij te treden'

