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Hierbij heh ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te Meden
over het in hoofde dezes vermelde onderwerp.

Hieruit moge U "blijken dat de partij-voorzitter, -ïr. H.j. van
SIEEfriS het standpunt huldigt dat de PSP tegenover de CP§ een tegemoet
komende houding dient aan te nemen, doch dat enige van aijn medehe-
stuursleden te dien opzichte van een meer critieohe instelling hehhen
doen blijken. >
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Deze rubricering is

JE PSPgBESTWBSEEmM.aVER DE HOÜDIH&

YAiï DE P1HDIJ TSGÈHÓVIliR HET

Begin mei 1958 heeft de PSP-voprzitter, Ir. EfJ, v

een te Utrecht gehouden besloten 'vergadering in grote lijnen de door dé

PSP-vertegemroordigers in de gemeenteraden té yoêrëri politiek uiteen-

gezet.

Over dé houding van dé partij met "betrekking tot het internatiq--

nale ooramunisme ii®t hij aich alè volgt uit,

Aangézien 'de PSP het communisme els, systeem verwerpt,* zal zij

daartegen een priïicipiSle .stfjL-jd voeren-. ' Dit be i tekent eohtèr niet

PSP ee.n èöwel̂ aadige strijd tégen hét poÉëSihifflue .zal bevprdérên of

ren. De té voeMn strijd zal er eèh zijn vfin de geest.

In de loop vaja de ̂ vergadeiiiag .*erdr do'pr

gesteld Koe dé houding van de PSP dient, té zijn tégfnóvér dj (3Mj trier

vertegenwoordigers de PSP-raadsledén iii ,dé gemeenteraden óók zullen aan-

treffen.

*YBn SÏËMIS antwoordde hierop dat in alle openbare lichamen .valt .-" - - - - * - .-r - - . — -r ̂  * \ f '

waar te nemen dat voorstellen van communisten zonder meer, derhalve aon-r

der discussie of bestudering, worden afgestemd, blijkbaar alléén uit haJat

en angst o

Hij aphtte dit fout en verklaarde van mening te zijn dat de PSP,

slechts lettend oj> het algemene belang, zonder rancune goede CPTÏ-vop#3tel-

len aou kunhen steunen.

In zijn ó̂ gen iras de OPH nog altijd gen HeAerlandijg partij aan irie

hij op die grond dezelfde réchten Trilde toekennen als ajan ander'e partijen.

Het betoog van Tan BĤ aJIS -had niet de onverdeelde instemming van

de aanwezigen, zoals bleek uit de reacties van- «LL-

JUi . resp0 ondervoorzitter en lid van hst hoofdbestuur,,

Eerstgenoemde verklaarde de CPN aiet̂  als een Bederlandse partij te

beschouwen. Hij maande aan tot de grootste voorzichtigheid.
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Tooh wilde hij niet zover gaan om alle samenwerking af te wijzenf
2.i. was het wel mogelijk dat de PSP t,a.v. de militaire blokvorming,

zij het noodgedwongen, wel één lijn zou moeten trekken met de CPN.

Óók "XC- - liet een zeer kritisch geluid horen* De CPB-poli-

tiek anaiiseerde hij als handig en onduidelijk.

Hij wees in dit verband pp de van de Nederlandse Vredesraad uit-

gaande en door een aantal particulieren overgenomen petitie tegen dé ra-

kefbasea.

Hij had de indruk dat dit een koekje van pommunistisch deeg was, en

waarschuwde de PSP ervoor daar niet in te happen<>

Zijns inziens diende de PSP niet aan te draven achter CPNfdnjLtia-

tieven, omdat de ware bedoeling daarvan dikwijls pas later bleek* 3>ë

PSP diende zelf initiatieven te nemen, 'MoohH; de CPN zich daarachter wil-

len stellen, ,dan was dit goed, doch een ^ègehövergestelde gaiig van zaken

achtie hij dubieus»

mei 1958.


