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Betr.: Commissoriaal advies aan het PSP-hoofdbestuur omtrent de "linkse groep".
Ten vervolge op mijn schrijven dd. 1 februari 1960 nr.
52^.197 heb ik de eer Uwe Excellentie hierbij een nader rapport
aan te bieden omtrent de recente ontwikkeling van de daarin vermelde controverse in de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP),
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COMMISSORIAAL ADVIES AAN HET PSP-nGCFDEESTUUK ÜHI^ENT DE "LIIulSE
ÜKGEP".

Berichten betreffende de Pacifistisch Socialistische Partij
(PSP) wettigen de veronderstelling dat het hoofdbestuur van deze partij zich heeft beraden over het treffen van maatregelen tegen de ^artijleden, die samenwerking wensen met de Socialistische V. erker s Fartij (SWP).
Bekend was reeds dat het hoofdbestuur afwijzend stond tegenover de oprichting van een werkgroep uit SWP, SDC en PSP.
Ken uit drie vooraanstaande partijleden bestaande commissie,
onder leiding van de voorzitter van de Adviesraad Dr. C, MüüixDEftBüS,
heeft nu onlangs op verzoek van de PSP-voorzitter Prof. Dr. J. de
GRAAF een onderhoud gehad met D.J. BAKTE1SMAN, een der voormannen
van de zgn. "linkse groep" in de partij.
Toen de commissie hem de tegen de samenwerking tussen een groep
PSP-leden met de SV«P gerezen bezwaren kenbaar maakte, v,ees BAKTELËMAK
op het verschil tussen zgn. zoetwater-pacifisten en marxistische realisten in de PSP. Deze laatsten zouden z.i. wel eens een onverv.acnt
sterke minderheid kunnen blijken te zijn.
In haar rapport hieromtrent stelt de commissie o.rn. dat het
funest is dat zich een partij in de partij ontwikkelt en dat BAKTELSMAN en consorten, ondanks de afwijzende houding van bestuur en congres, blijven vasthouden aan samenwerking met de SWP op alle ^ur.ten
die het uitdragen van de marxistische gedachte Kunnen Devorderen.
De commissie concludeert dat de partij al geruime tijd geïnfiltreerd blijkt te zijn en dat bovendien gebleken is dat het nieuws
uit het partijleven langs "diplomatieke" kanalen andere mogendheden
bereikt.
(Opmerking: Met deze laatste passage wordt bedoeld dat de Joegoslavische Legatie van SVïP-zijde een verslag had ontvangen van het op 19/
20 december 1959 gehouden PSP-congres).
De commissie heeft tenslotte het hoofdbestuur aanoevolen zijn
standpunt aldus te bepalen, dat de linkse groep in de partij zich of
distancieert van de SV.P of door het oestuur voor de

volledige conse-

quenties wordt geplaatst, nl. uittreden uit de partij.
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