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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NI
Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Amersfoort 30/3

90/200 weinig
enth,

Twello .. .31/3 25/60
Gem.'Voorst

enth.

—

Bijzonderheden
Filmvoorstelling

J.Haken

Vergadering

Beerta

1/4

80/~

D. Smook

Filmvoorstelling

Bellingwol de

2/4

35/-

G.Bodde

Filmvoorstelling

Wedder4/4
veer
Gein. Wedde

60/—

J.Siemons

Filmvoorstelling

Finsterwolde

5/4

40/~

ruatig , Tj.Haagama

Filmvoorstelling

Drieborg
7/4
Gern. Beerta

50/—

Tj «Haagsma

Filmvoorstelling

Finsterwolde

35/~

J„Siemons

Filmvoorstelling

J. Hak en

Vergadering

J. Haken

Vergadering

8/4

23/Hauler8/4
wijk
G0m.,0oststellingwerf

Holland9/4
seveld
Gera.Hoogeveen

23/50

opgev/.
rustig
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Leiden

11/4

100/320

rustig

H.Gortzak

Veendam

11/4

85/100

rustig

H.M.Niemeyer Pilmvoorêtel

Zaandam

11/4

28/100

rustig

M.Bakker

Vergadering

Zaandam

11/4

14/250

Filmvoorst.

rustig

J.Hoogoarspel
*~*
Chr,Smit

Verkiezings
ijergadering

Hoogezand 13/4

35/~

Rotterdam-15/4
Overschie

30/100

Vergadering

Filmvoorst.

GOILECTliJ? OVERZICHT

Vertoond werden de Russische film "Het Zwarte Goud", de
Hongaarse film "Bevrijde G-rond" en, de Roemeense, film "Het leven
triomf eert" c,
Te Overschie werd aan de verkiezingsbijeenkomst medewer,king verleend door de AoNoJVV» guitaargroep uit Rot ter dam-Zuid
en door de toneelgroep "De Spiegel'1, te Leiden door de "Jonge
G-arde" en te Zaandam door de "Zingende Zwervers"'> bestaande uit
twee mannen en^ een vrouw,
'
:
„
Gecolporteerd werd. met enige partij brochures o «a/"De.
v;eg naar socialistisch Nederland1'. Ook werden op enkele plaatsen
collectes gehouden voor "De Waarheid1' en het verkiezingsfonds van
d e C<.ï»No
• . ' • . . .
Op verschillende plaatsen waren in de zaal spandoeken aangebracht met de volgende leuzen*
"Eenheid van Socialisten en Communisten tegen de reactie;' (Leiden^
"Het kapitaal van De \7aarheid zijn de werker s" (Beiden)
W
"Voor de grondwet, vóór de Vrsde" (Leiden)
"Wij willen in vrede leven" (Leiden) •
"Tegen oorlog en fascisme" (Rotterdam)
"Nederland voor de Nederlanders, Amerika voor de Amerikanen11
(Zaandam)
Mede met het oog op dé o p ' B a n d e n sijnde verkiezingen werden de bezoekers van de bijeenkomsten opgewekt vooral de financiële basis van het partijor-n,vi "De Waarheid" te helpen verstevigen» Dit werd noodzakelijk geaoht, omdat doo£ het ontbrek'en van
eigen ra.dio-zendtij d de krant het enige middel is om de grote massa voor te lichten» Vooral nu er door het -verliea van .3000 abonné's financiële moeilijkheden dreigden te ontstaan wordt een grote
inspanning voor het o'pvoeren van de colportage met "De Waarheid"
noodzakelijk*
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Op de bekende wijze hekelde J.Haken de verbintenissen met
Amerika, het Atlantisch Pact en de defensie-inspanning en merkte
hierbij op, dat vooral de E.V.P. regelrecht aanstuurt op een bondgenoodschap met Amerika met als doel, "oorlog tegen de Sovjet Unie,
Sprekende ovar de in de komende herfst te houden grote militaire
oefeningen betoogde hij dat daardoor de spanning in Europa tot
berstens toe wordt opgejaagd en dat wij onze Hollandse jongens
misschien wel zien v er trekken, maar nog niet zien terugkomen.
Met het oog op de komende verkiezingen deed Haken een beroep
op de P.v.d.A., de C«H.U. en de V.V.D, om samen te werken en een
hecht blok te vormen, om daardoor te verhinderen, dat Rornaie ''Vol.gens plan" Minister-President zou worden.
H.GORTZAK betoogde, dat de werkloosheid gestegen is to,t
grote hoogte en dat duizenden ïïienssn snakken naar een eigen woning. Het is de bedoeling dat straks een "Romme"-regering gevormd
wordt, vervolgde hij. Niets zou die kliek liever zijn, dan ons, communisten, uit de kamer te smijten, maar ik geloof, dat Romme een
goede kans maakt er zelf uitigesmeten te worden. Volgens spreker
kunnen de zedelijkheidsapostelen urenlang praten over de gevaren
van gemengd zwemmen, maar werkelijke onzedelijke toestanden heersen- daar, waar gezinnen van twaalf personen in een kamer moeten
^slapen.
Naar aanleiding van de publicatie van het ontwerpbeginselprogramma der C.P.N, betoogde Marcus BAKKER dat, indien de arbeiders'van'A V/est-13'üi'tsTand erin zouden'slagen de Amerikaanse besetter
te verdrijven, ook de daarin beschreven socialistische staat in
Nederland voor de deur zal sta^u. Volgens spreker was de verwerkelijking van deze staat niet meer een-kwestie taan. jaren, maar
spoedig te verwachten. Spreker ?;ees erop dat "een socialistische
staat nog geen communistische staat was, doch slechts een overgangsvorm naar een communistische. Als de communisten aan de
macht komen zal de grondwet worden geëerbiedigd voor zover het door
de bevolking nodig wordt geacht. Elke v/et in deze staat zal door
de mensen vrijwillig in het leven v/orden geroepen, aldus sprëkei,
Op de vraag, hoe het komt dat in Rusland, dat toch een
communistische staat is, verschillende lenen worden be.ta.al.d,. zodat de ene arbeider.meer verdient dan de andere, antwoordde
BAKKER, dat dit juist is. De ene arbeider, werkt .ook veel harder
dan de andere en dit wordt in een socialistisch land ook betaald.
Volgens spreker waren er overal luie mensen ook in een socialistische staat. Het is er echter zo, dat ook de minst betaalde arbeider toch een loon ontvangt, waar hij behoorlijk van kan rondkomen. -Ook -Vrouwenarbeid komt in een socialistisohe staat voor,
spreker betoogde dat dit echter geheel vrijwillig is en dat de
arbeidende-vrouwen dan dezelfde rechten hebben als de mannen, ook
't zelfde loon.
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. Rotterdam

Helft

ALGIMM NED8BLMDS J1XJGD Y13RBOND
15/3 .

80/-*

29/3

80/100

- R.ïïalraven
vrij enth. G.Buvelot

P i lm: ;t'.7acht
op mij". Bal
na
Kol,jeugddag
Bal na

Vieringen

5/4

140/160-

-farmerveer

6/4

170/—

Schoonoord

6/4

104/500

Hoorn

12/4

'

•

—
rustig

• K.Hulst
D.Langendijk

cabaret, bal
na
Kol.jeugddag,
bal na
cabaret

30/100 rustig

H.Stelt

t

film ;'De Mièvoor"

Collectief Overzicht...--,_.t... • . , , , - . _

Verschillende sprekers, hekelden de Amerikaanse politiek,
die er op gericht zou zijn een nieuwe oorlog te ontketenen. In
een dagboek geschreven door een Amerikaanse generaal zou voorspeld zijn, dat in Juli 1952 een derde wereldoorlog zou ontbranden* V/ederom. werd Amerika beschuldigd van het gebruik van
bacteriologisohe wapenen in Korea.
Het beleid van de Nederlandse Regering vond bij de sprekers geen genade? Dr. Drees heette een handlanger van het Pentagon. De aanwezigen werden opgewekt deel te nemen aan het
A.N.J.V. Pinksterfestival, .waarop de jeugd zal demonstreren voor
de vrede.
I.v.m. de Koloniale Jeugddag werd gesproken over de onderdrukking van de jongeren in Indonesië en andere Oosterse landen.
Te Vormerveer werd medewerking verleend door een Krontjongorkest van 4 in nationaal costuum geklede Indonesiërs, een
boerenkapel,.' Symen met zijn krsupelrijmen en de A.ïï.J.V,-mondorgelclub uit Yförmerveer.
'
ARBSÏD^RS BOND VOOR CULTUUR
Dordrecht

5/4

90/185

matig

cabaret, bal na
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VREDESBEWEGING
32/50

—

S.J.Rutgers
Jhr.G.J.v,
Suchtelen

Amersfoort

28/3

Rottsrdam

31/3 700/950 rustig A.v.d.Broek

Haarlem

4/4

56/250

gematigd

•A. v* d., Broek.
M .B akker

Hilversum

4/4

15G/200

rustig

I)r,v„>Jiade Boa s
R, v» d. G-eer

Leiden

10/4

40/150

rustig

L„Boas

M.Bakker
Ds.v,Dalen

Collectief overzicht
De bacteriologisch^. : Q9J c \gt. ,d.ie...Amerika in Korea zou voeren,
vormde het hoofdpunt van de redevoeringen* Sprekers wekten op
tot protest tegen het gebruik van ziekteverwekkende strijdmid•dfïeni Te weinig Christenen luisterden naar de gcrddelijke geboden
"Gij zult niet doden" en "Gij zult Uw- ; naasten liefhebben". Gedurende Haar reis naar Amerika had de Koningin" bij President Truman
moeten protesteren tegen het gebruik van" de bacterie-boni, zo werd
gezegd» De president der V.S. had een jaar geleden overwogen :
om op Korea een atoombom te werpen, doch was hiervan teruggekomen;
dank zij het persoonlijk bezoek van de voormalige Engelse Minister-President Atlee aan Washington.
In verband met de Duitse herbewapening werd gewezen op ae
agressieve Duitse geest van de laatste eeuw„ In f e i t e zou thans
een nieuwe oorlog worden voorbereid tegen het vredelievende
Rusland. Men diende te voorkomen, dat Nederlandse mannen onder
bevelen gesteld worden van hen, die ons land in 1940 aanvielen.
Het Nederlandse, volk moest niets van Duitse soldaten hebben, zo
werd geaegd. Deze houding moet ondersteund worden. Door verzameling van handtekeningen moet men daarvan het bewijs leveren. Om
de Regering te doen weten, dat men het niet eens is met haar beleid, werd opgewekt tot medewerking aan de. van 4 - 1 0 Mei "a,s.
te houden landelijke vredesweed Ook de actie voor een vredéspèct tussen de Grote Vijf werd opnieuw in de aandacht aanbevolen.
De Regering moet er op gewezen worden, dat het bedrag uitgetrokken voor het werklozenvraagstuk onvoldoende was. Wel had zij,
om Amerika tevreden te stellen, reeds lV2 milliard uitgegeven
- 6-
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voor de defensie0
.
De onlangs te Moskou gehouden economische conferentie had,
zo zeide men, niets net'politiek te maken, doch beoogde op vreedzame wijze de handel tussen de deelnemende landen te bevorderen.
Deze bijeenkomst was voorbereid door de Titer e ld vrede B raad, waarbij Rusland en China de grootst mogelijke medewerking hadden
verleend. De Vredesbeweging "Se Derde 7eg!' zou nooit succes kunnen behalen, daar zij de grote partijen niet tot elkaar kon brengen. De ÏÏereldvredesraad echter had een basis gevonden waarop
overeenstemming kon worden bereikt; uitgaande van de overweging
dat:
1. verschillende sociale, economische en politieke stelsels in
' de wereld vreedzaam naast elkaar kunnen voortbestaan;
2. alle geschillen tussen naties door onderhandelen kunnen worden
geregeld;
3. interne geschillen,, alle interne vraagstukken van welke aard ^
ook alleen het volk van die natie aangaan»
"
De vredesbeweging was volgens de sprekers niet communistisch* Ieder die werkelijk de vrede v/il dienen, kan hieraan zijn
medewerking verlenen.
Betreffende een jonge dienstweigeraar, die aioh onder het
gehoor zou bevinden, verklaarde Ds, van Dalen:
"Ik aoht deze dienstweigeraar'"hoog ".en roep hem "toe: "Houd
moed en zet door" Verzet U tegen alle oorlogsdrijverij, tirannie,
Schutzha_ftwètten, ambtenarenverbod, hoge belastingen en andere
ongerechtigheden. Ik zou U als prediker toe wilden roepan: Vredesvrienden aller landen verenigt TJ".
Te Rotterdam werd oen motie aangenomen waarin de Regering
werd verzocht de Nederlandse troepen uit Korea terug te trekken
en bij de Amerikaanse. Regering te protesteren tegen het gebruik
van bacteriën als strijdmiddel.
In de vergaderingsaaien waren leuzen als s "Strijdt voor g
de Vrede", "Alles voor de Vrede" en "Tegen de. Amerikaanse baote- '
rienoorlog" aangebracht.

DIVSRSM
Den Haag

8/4

C.Enthoven
Broers
R.Haks

150/375

Piet van Staveren
tentoonstelling

A. ZeehandelaarGeugjes,
— 7 —

Tijdens
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Tijdens deze bijeenkomst werd een tentoonstelling geopend
over het ]= ven van.de bekende Piet van Staveren,, Deze tentoonstelling zal in diverse plaatsen in het land worden gebracht niet
het doel een herroeping van.hot vonnis te bewerkstelligen. De
sprekers beweerden., dat van Staveren in Leeuwarden dag in dag uit
moet omgaan met "Nazi- en S.S.-gespuis". Op zijn verjaardag
mocht hij geen post ontvangen en later vond hij een aan hem gerichte briefkaart op de "mesthoop".
De president van de Krijgsraad had bij zijn veroordeling
gezegd, dat een afschrikwekkend voorbeeld moest worden gesteld.
Deze v/oorden waren hem ingegeven door de Amerikanen,
'Het was, zo zeicle men, een schande, dat duizenden Nederlandse
soldaten in het najaar voor oefeningen naar Duitsland mossten
om daar door nazi-generaals te worden gecommandeerd.
Een brief werd voorgelezen, welke door van Staveren'in zijn oei
: zou 'zijn geschreven. Gelukkig v/nrsn er nog "contacten1* in Leeuwarden om correspondentie uit de'gevangenis mogelijk te maken, aldus
leen der sprekers,, De aanwezigen werden opgewekt-bij de a. s. kamerverkiezingen op de CfPcNt te s temmen0
Een motie werd aangenomen, waarin vrijlating van de Indonesische
dienstweigeraars wordt geëist,'
•De tentoonstelling bevatte o,m, krantenknipsels uit binnen-'en
.-buitenlandse, bladen, waarin de zaak van Van Staveren werd' behandeld,, Er waren foto's van Piet op diverse leeftijden, alsmede
\van vrijgelaten nazi-generaal s» .-•-• ; - ; ., ._,~v / ...;„.,. x,-.. ;•;,;•».-,
';;"
' In de zaal hingen leuzen als: "Piet:van Staveren moet vrij",
"Vrede en Vriendschap met het volk van Indonesië",
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, Enschede

VERENIGING "NEDERLAND-U. S» S,R."

5/4

Donkerbroek 5/4
Zaandam

65/350

opgew.

102/450 . ordel.

9/4 450/450

enth

Beverwijk

10/4

510/550

rustig

Purnierend

10/4

80/100

rustig

B.v.Ootegem

cabaret, bal
na

A,Banning
P.G.Visch
T.de Vries

"Ballet der
Lage Landen"
idem

onbekend

film: "Ver
van Moskou"

Het hoofdbestuurslid van de Vereniging "Nederland-USSR",
_ 8—
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Van Ootegem, betoogde, dat de afdeling Enschede in haar taak bij
de leden werf campagne was te kort geschoten. De 13.000 nieuwe
leden, die in het gehele land gewonnen waren, vormden hét bewijs,
dat - d e belangstelling voor de S»U. steeds groeiende was,
Te Donkerbroek, gaf VISCH een beschrijving van haar 25 jarig verblijf in Rusland vftór 1940» De arbeiders werden daar verzorgd van de wieg tot het graf. De S. U. zou, volgens haar, geen
oorlog wensen, omdat dit de werkende klasse niet ten goede kwam.,
A. BANNING- hield een redevoering van ongeveer gelijke strekking*
De feestavond te Zaandam stond in het teken van !'de maand van
-Vrede/en Vriendschap met de Sovjet Unie". De spreker uitte de
hoop, dat de eoonooiisc'he conferentie te Moskou een uitgebreide
handel mot Rusland ten gevolge zou' hebben. Hierdoor zou ook het
werklozen vraag 3 tuk worden opgelost.
Te Pur me r end deelde de spreker mede, dat nog deze maand drie
prijswinnaars van de ledenwerfcrimpasne naar de S.U« zouden vertrekken.
Er v/aren spandoeken aan;;sbracht .met leuzen als:
"Vrede en Vriendschap met de Sovjet Unie, "Voor uitbreiding Handelsbetrekkingen niet de S o v j e t Unie : ', "Voor uitbreiding culturele betrekkingen met de Sovjet Unie" en "Vriendschap met de
Sovjet Unie. Bevordert de 7/ereldvrede" .

NIEUÏÏE NEDERLANDSE FILMLIGA.'
Nijmegen

G-R O E P

4-A -

5/4

650/650

film: "Vriendshcappelijke
Match"
"Hst stille Velcl»
"Het witte Goud:'
"In naam van. hot
leven"

lauw

EMHEIDSVAKCENTHALE.

Woldendorp 22/3
G-em.Termunten)

97/—

B.Blokzijl

Prop.verg. 'v.d.
Plaatsel.GentraIe der ®,Y,Ö..
Appingedam
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Appingedam 22/3 12 O/—

B,Blokzijl

Feestverg. v.d.
P.O.-der E.V.C.

Haarlem

H,C,Hennevelt

Filmavond van de
B.L.Z.

2/4

175/300

HoBlekman

Veendam

5/4

85/500

ruist!;;

FrMeis

Toneelavond v. d..
P,C. 4er Ü.V.C.

Groningen

12/4

170/250

rustig

F„Meis

Feestavond v.d.
P.Co der U.V.C.

De sprekers-op de bovenvermelde vergaderingen veroordeelden de politiek van de Verenigde Staten>van Amerika, dé z„g. bacteriologische oorlogsvoering van Amerika in Korea, de-z.ge oorlo
o -j r. voorbereiding van de Nederlandse regering en de mede'daaruit c
voortgekomen werkloosheid in Nederland» De aanwezigen werden opgeroepen om door eenheid van actie stelling te nemen tegen de re'geringspolitiek.
Tfórklozenacties,
Volgens B.BLOKZIJIi, de landelijke voorzitter van de "HLV.O.
die op een feestvergadering te Appinj*edam sprak, had de werklozenactie in een der Friese g eme en ten grol; e consternatie veroorzaakt* '"De Burgermester trok wel 3 a 4 maal naar Den Haag niet
wetend wat hij beginnen moest, "Sr. werd bij Drees gevraagd hoe
of men daar meo aan moest, die op zijn beurt de grote baas over
de oceaan moest vragen'*»
Handel met de landen achter het ijzeren gordijn
TL
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'
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' l —l 11
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-
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De spreker op een feestversiering te Groningen, F.MBIS,
secretaris van het Hoofdbestuur van de A-.. B, T»-S. V.C., meende dat
"China geen koloniaal land meer is, maar een vrije staat en de
andere Indonesische landen vrij zijn", dat Amerika dientengevolge zijn overproductie niet meer kwijt kan en daarom maar wapens
maakt, die aan de volkeren in het 'Testen worden opgedrongen om
het Oosten te bestrijden,, En'dit'allemaal 'terwijl het Oosten zegt;
"Komt tot ons en ga handel met ons drijven 11 ,
Sovjet TJnie en defensie.
Ook in V/o l d en do r p (Gem.Termunten) sprak B.BLOICZIJL,. Hij
betoogde
- 10 -
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betoogde, dat de enorme uitgaven van de Nederlandse regering voor
de defensie overbodig war en o Rusland -bereidt geen aanval op het
'festen voor,,, naar ditzelfde Rusland ia wel voorbereid op een aanval uit het 'Vesten, Bij een mogelijke oorlog sullen de hedendaagse oorlogsvoorbereiders door een jong idealistisch Sovjet
leger teruggedrongen worden niet naar de Noordzee , maar in de
Noordzee.
'
Motie.
De aanwezigen op de B, V. C. -vergader ing te Wolden jlorp (Gem.Termunten) namen onder langdurig applaus een~nïöTTe~^anf
waarbij het defensiebeleid afgekeerd werd. Tevens verklaarde men
te zullen strijden tegen ha t huidige regiem om te komen tot een
oplossing van de werkloosheid c

G R O EP

4-C

Nijmegen

-

DIVERSEN*

27/3

85/300

meelevend
enttu
•"

Leiden

8/4-

Bmmer10/4
Compascuum
(Gem.Bramen)

•••'-,••••.

C-Jierbers
Openb.verg, v.h,
C c JJ c Al de r s Comité van ïïerkG-oPeeters
lozen en DUW• • - ' • • • -v : . • • - , : .arb,e,ider,s_

52/75

rustig
Zede Bruin Leids Wer.klonen..-..."..• - .
comité

25/60

lauw .'
I»de; Blauw Voorlopig actie'•'••'. . .:".-'
comité van werklozen

Op de vergadering van werklozen en D,U«T'L-arbeiders te
Nijmegen sprak als eerste inleider GoHERB'TïiS, Deze betoogde, dat
200.000 werklozen ook in de toekomst buiten het arbeidsproces
worden gezet.. De fabrikanten stopten hun opslagplaatsen vol met
goederen en hoopten op een oorlog, zodat ze dan dikke winsten
zouden kunnen maken» Tenslotte moest zijns inziens het comité
van Werklozen en D.U.'f.-arbeiders de eia stellen, dat de arbeiders niet meer twee maal 15 of 20 km, hoefden te fietsen, maar
dat zij net als vroeger weer met autobussen van en naar het werk
vervoerd zullen worden0 Bovendien moest het rouleersysteem voor
de D.U.W.-arbeiders ongedaan gemaakt worden»
C.L,ALD"üHS, een bestuurslid van de E»V,C.? noemde de Westerse
bewapeningspolitiek de oorzaak van de werkloosheid en de alechte
toestand van de D^U-W^-arbeiderst, Het gemeenteraadslid van de
C.T.N.
- 11 -
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G.ï\PEETER3, verklaarde, dat hij er b i j zijn collega's in ds gemeenteraad op had aangedrongen om iets te doen ter verbetering
van de toestand der werklozen en D.U«W.-arbeiders, maar steeds
had hij voor dovemansoren gesproken. De gemeenteraad hield er
naar zijn overtuiging geen eigen mening meer op na en liet zich
de wet voorschrijven door de magnaten in Den Haag.
De voorzitter van het werklozencomité in Iiej.den , K.de
BEtJIN verklaarde, dat het conite zich v e r z e t t e tegen enkele bepalingen v a n ' d e flieuwe werkloosheidswet, omdat de huidige werklozen
•daardoor van de voordelen van deze wet worden uitgesloten. Hij
deelde mede, dat een deputatie van- het Leidse comité tea^men met
deputaties van andere c o m i t é ' s een petitie, getekend door tienduizenden, zal aanbieden waarin geëist wordt, dat de huidige werklozen ook in de nieuwe regeling zullen worden opgenomen.
De gedelegeerde naar de werklozen-conferentie in Groningen I.de BLAUW voerde hst woord op een bijeenkomst van het voorlopig werklozenactie-comité te Emmer-G omp asc uum (Gem.Emmen). Naar
zijn oordeel was de conferentie in Groningen geen communistische
stunt geweest. De bijeenkomst zou evenmin van de E.V.C, uitgegaan
•zijn. Indien higi bemerkte, dat er van bepaalde zijde misbruik van
deze comité's zou w&rden gemaakt, dan trad hij er onmiddellijk
uit. -.
•
Hij: bë'to:ogde, dat er werk genoeg was, ook in de gemeente Emmen»
Een groot onrecht was naar het oordeel van spreker, dat personen
'.b-eneden de leeftijd van 19 jaar, die geen kostwinner zijn, in het
geheel geen ondersteuning genieten. Op de vraag of het te ErmnerCom'pascuum niet mogelijk was om zelf werkobjecten ter hand te
nemen, antwoordde De BLAUW 3at Qitï één.punt tfaa, dat ee'rst nog
eens nader moest worden bekeken»
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Debatvergadering Algemene Nederlandse Vredesactie-Communistische
Partij van Nederland,
•
Aalsmeer

28/3

20/50

rustig'

A. Jongkind

Sprekende,voor de A.N.V.A. (Yferkgroep Radicaal Pacifisme)
wees A« JONGKIND er in zijn betoog op dat niet alleen het kapitalisme het militairisme nodig had, maar dat ook iedere andere
partij van welk kleur of natie ook die naar macht streeft dit
mi l i tai r i Gtne
- 1 2 '
~
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militair isme nodig heeft. Volgens spreker wordt,die oorlog behalve
door het kapitalisme en de naar macht stcevende partijen ook door
de overbevolking naderbij gebracht. Spreker vond iemand die geen
enkel wapen ter hand wil nemen een flinke persoon, doch keurde hst
af dat men het wapen neerlegt nadat men reeds de krijgstucht h e e f t
aanvaard? dit vond hij laf.
P.M.LANS'SR (C.P.N.) wees op het verschil in karakter tussen
het kapitalistische- en het Russische militairisme. Volgens s p r e k - r
ligt de oorzaak van de oorlogsdreiging in de wereld bij hot kapitalisme, dat het communisme onder de voet wil lopen. Daarom h e e f t
de Sovjet Unie een groot militair apparaat op de been gebracht. Zij
zal daar echter alleen gebruik van maken bij de verdediging van de
"Oosterse" cultuur wanneer hst kapitalisme daarop een aanval mocht
ondernemen. Spreker wees er op dat het actieve verzet tegen de militaire acties in 'Indonesië steeds v a n - d e aij.de van de kameraden
van de Sovjet is gekomen. Hij noemda Piet van Staveren een held
die tijdens zijn verblijf in Indonesië is overgelopen om tegen het (
kapitalisme,tegen zijn eigen vaderland, te atrijden» Spreker stelde
Piet van Staveren aan "alle kameraden van de Sovjet" ten-voorbeeld.
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