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PS PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ

De Pacifistisch SocialistischePartij werd in januari 1957 op-

gericht door een groep pacifistisch gezinde socialisten toen kun

pogingen om als lid van de PvdA hun pacifisme te kunnen Uitdragen

«aren mislukt (met name toen hun eis o» een pacifist op een verkies-

bare plaats te zetten voor de Kamer, niet was ingewilligd).

De leden van de nieuwe partij kwamen hoofdzakelijk voort uit

Derde Weg, Kerk en Vrede, Anva en diverse federalistische vereni-

gingen, terwijl enige tijd na de oprichting een groot aantal bestuur-

ders en leden van de ontbonden Socialistische Unie de gelederen kwam

tersterken.

Door de Partij werd reeds in maart 1958 deelgenomen aan de

Verkiezingen voor de Provinciale Staten, uitsluitend in de Provincie

Noordholland. Men had in PSP-kringen geen grote verwachtingen vaa

het resultaat doch besloot toch deel te nemen als ten soort oefening

in het Voeren van een verkiezingscampagne met het oog op de kamerver-

kiezingen in 1959* Bet resultaat was echter alleszins bevredigende

35.051 stemmen (3,2 %) wat 2 PSP zetels opleverde. Men achtte het dan

ook verantwoord ia 2% gemeenten deel te nemen aan de twee maanden

latw? gehouden gemeenteraadsverkiezingen, welke d* PSP met 55*125

stemmen (3,8 %} ia 13 gemeenteraden bracht met 17 zetels.

Als men zich er rekenschap van geeft dat de PSP ia de verkie-

zingsperiode 1958 ongeveer 1000 leden telde moet men aannemen dat de

PSP-leiding kon constateren dat het programma van 4e PSP bij het

kiezersvolk was aangeslagen.

Toch heerste «r ia het bestuur geen unanimiteit over de wense-

lijkheid tot deelneming aan de Kamerverkiezingen in 1959* Afgezien

van het feit, dat men niet over voldoende competente kandidaten be-

schikte, waren sommigen van oordeel dat ds gewijzigde politiek» koers

van de PvdA (o.a. ia het Nieuw-Quinea-beleid) meer en meer ia PSP

richting ging, zodat beter met een gemeenschappelijk» PvdA-PSP-lijst

zou kunnen worden uitgekomen.

Toen tenslotte toch werd besloten dat de PSP in alle kieskrin-

gen zou deelnemen, rezen nog moeilijkheden over de volgorde op de

groslijst. Deze moeilijkheden vloeiden voort uit d« controverse

waarmede de PSP bij voortduring te kampen had vanwege haar dualistisch»

doelstellingen: pacifisme en socialisme. (Het was in dit geval vooral

de afd. Amsterdam die zich verzette tegen het feit dat Lankhorst als
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lijsttrekker fungeerde. Afgezien van andere bezwaren achtte men
hem niet "links" genoeg»)

P* verkiezingen brachten 2 P&P-ers ia d» Kamer (mïim

110,000 stemmen, i,8*t %}. De oppositie tegen Lankhorst werd ma

zijn verkiesing voortgeaet met o. a. als resultaat dat Hij - hoewel

lijsttrekker * geen fra<acti«hroorzitter wtri.

D* eclatante successen bij d» verkiezingen in 1962 voor d*

Staten «n gemeenteraden liggen nog vers ia het geheugen. De PSP

had "de vind mee" daar in de periode waarin de verkiezingen vie-

len, algemene bezorgdheid heerste over een mogelijk gewapend
conflict om Nieuw-Guinea en met betrekking tot de atoombewape-

ningswedloop. Vel* kiezers zagen dan ook in het uitbrengen van

hun Btera op de PSP -zo mag worden verondersteld * een mogelijk»

h ei d em aan deze gevaren te ontkomen.

Bij d» Statenverkiezing*» verwierf d* PSP 141.̂ 68 stemmen (3 30

en er deden 13 PSP-statenleden hun intrede» De gemeenteraadsver-

kiezingen £ maanden later leverden 50.292 «temmen meer op

(171.760, 2,8 #), neerkomende op' 7? zetel* in 55 gemeenten.

Voor dé komende kamer verkiesingen rekent men in hoger»

PSP-regionen op £ 5 zetels. Ovet het algemeen verwacht m«» t/eht*r
geen (noemenswaardig») verhoging fan het B temmen tal in deze krin-

gen «n zal men voldaan zijn zich op het in 1962 behaalde stemmen-
aantal te kunnen handhaven. (Men ia waarschijnlijk realistisch ge-

noeg over de oorzaken die in 1962 zulk een beduidend aantal PSP-*

stemmen te weeg brachten.)

Met betrekking tot de organisatie van d* PSP moge hieronder
een overzicht volgen van de voornaamste organen en besturen.

a* Hiërarchisch is het "goaggea" het belangrijkst; dit komt lx per
jaar in algemene vergadering bijeen o. a. voor bestuursverkiezing.

b* Ban volgt de Partidgaa^ welk* ia '59 werd ingesteld en waarin in
principe *tQ personen zitting hebben. De leden worden voor

2 jaar gekozen* tussentijdse vacatures worden niet aangevuld.

De Partijraad ziet zich kwesties voorgelegd waarin niet door

huishoudelijk reglement of statuten wordt voorzien en treedt

op als in het partijbestuur de stemmen staken. Partijraad en
Partijbestuur beslissen gezamenlijk over candidatenlijst«n.
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o. Hat Partijbestuur bestaat uit 1? leden en wordt door het congres
gekozen. Uit zijn midden wordt een dagelijks bestuur gevormd em
het kiest commissie» van advies. Er bestaan thans 9 van dergelij-
ke commissies voor verschillende onderwerpen, variërend van

Internationale Zaken tot dierenbescherming»
d. Vervolgens de Gewestelijke Besturen» Sinds kort is er in elke

provincie een, dus 11*
«• De Afdelingsbesturen (op ? mei '62, &k in getal).

Het aantal leden liep van + 400 bij d» oprichting op tot + 800

eind 1957t 1500 in apyil 1958j 2̂ 25 in april 1959| 2621 in juli
1960j 2991 in maart 1962 terwijl de Statenverkiezingen in die

maand een grote ledentoename tengevolge had (er waren er 3300 ia
april)* Thans moet het aantal leden geschat worden om de **Q€iO te
liggen.

Personen:

De Partijraad telt momenteel 35 lede»
17 pacifisten* 13 socialisten, 13.die tot beide richtingen kunnen,

worden gerekend én k wier instelling niet bekend is.

Het Partijbestuur aiei er thans als volgt uit*

voorzitter
vice voorz.
alg, secr.

pol. secr*

penningm.

propagandist
Hoofdred.

Bevrijding

leden

2e secr.

P. A» Burggraaf

dr. L.E.W. van Albada

H* Brandethorst

A.J. Bruggeman
L.P. du Bois

8. van der Heide

H* Bovenkerk

J. Brandsen

mej. M.C.J. Snethlagft

ir. «?.3). Hoepelmaa

drs* B. van der Lek
W.H.P. Mtyer
W. de Wolf

K.J.W. Hensen

M. van Pelt

J.E. Tegt

J. van Veen-pWoeldera

(zowel soc. als pao»)

(pac. richting)
(soc. richting)
( « „ >

(pae. richting)
(soc. richting)

(zowel soc. als pac.)

(soc. richting)

(soc, «* )

(soc. H )
(pac. richting)

(soc. richting)

(zowel soc. als pao.)

(soc. richting)
(H « )

(zowel soc. als pao.)
(soc. richting)
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ïjt ds Kamer hebben momenteel voor de PSP zit t ing t H.J, Lankhorat
«a O» Noordenbos. Deie laatste is in 19&2 In de plaats gekomen van

de overleden ds. N. van der Veen. Tegen Lankhorst» die na van der
Veena dood als fractievoorzitter optrad «n ook voor de komende ver-
kiezingen wederom als lijsttrekker fungeert, Sijn onlangs opnieuw

bezwaren gerezen, ditmaal ook van de zijde van het Partijbestuur.
He» verwijt hem te slap te eijn opgetreden bij de aanvallen die hij

te verduren Had in een televisie-debat tussen 6 lij staan voerders*
Het Partijbestuur heeft dan ook besloten aan de Partijraad voor te

stellen voor de volgende zittingsperiode van de Kamer W.H. P. Heyer

alé fractievoorzitter aam te wijsea <no» 3 op de groslijst).
Meyer is afkomstig uit de Socialistische Unie, waarin hij de functie
van voorzitter van het partijbestuur heeft bekleed.

Bij is tevens lid geweest van de Ned. Vredesraad, doch hefft
daarvoor bedankt uit protest tegen het feit dat de NVfi niet pro-
testeerde tegen de executie van Nagy en Maleter in Hongarije*

Verhouding tot de

Reeds v66r de z.g. Bruggroep zich consolideerde in d* SWP

waren er contacten met d* PSP en gingen aan beide zijden stemmen
op over de wenselijkheid van samengaan. Een uitvloeisel hiervan

was dé oprichting - half 1959 » *an een voorbereidingseomitê tot
vorming van een werkgroep uit SWP, PSP en SDC (het Sociaal Demo-

cratisch Centrum van leden van de Partij van de Arbeid, di» een

meer linkse koers Iran de PvdA voorstonden). Het hoofdbestuur
van de PSP wenste (in tegenstelling tot dat van de beide andere
organisaties) deze werkgroep niet officieel te erkennen. Begin

1960 werd zelfs een "commissie van drie" benoemd om de contacten

met de SWP ta onderzoeken»
Deze commissie kwam tot de conclusie dat het funest voor de

partij was i dat zich groepen ih de partij aan hei vormen waren die
bleven vasthouden aan samenwerking met de SWP. De commissie gaf

het partijbestuur dan ook de aanbeveling deze groepen in de partij

voor het alternatief te steil ent sieh van de SWP te distaneieren
of uit de PSP te treden. Zonder dat teraake een besluit werd geno-
men, was er toch op den duur van een officieel contact met de
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geen sprake meer, daar de genoemde werkgroepen gaandeweg verliepen*

Op 29 mei 1961 zag de leiding van de PSP zich genoodzaakt

een verklaring uit te geven* waarin persberichten werden gedemen-

teerd, die melding maakten van onderhandelingen tussen PSP en SWP

over mogelijke aaneensluiting der beide partijen of tenminste uit-

komen met een gezamenlijke lijst bij de verkiesingen 1902,

Nadien is echter gebleken dat de z.g. linkervleugel van de PSP,

vooral in Amsterdam nog steeds actief was. Deze groep sou gaarne

zien dat de SWP haar gelederen kwam versterken.

Ook thans nog hoopt een aantal links-georiênteerde kaderleden Van

de PSP dat de SWP-leiding zal besluiten ever te gaan tot opheffing

en de leden te adviseren zich te voegen bij de PSP. Men is zich ia

die kringen altijd terdege bewust geweest van het tekort in de PSP

aan een politiek goed geschoold kader en van de schaarse vertegen*

woordiging in haar rijen van het z.g. arbeiderselement.

In de kringen die versterking van de partij door voormalige

SWP- er B zouden toejuichen, zijn d» meningen verdeeld over de vraag

of de kopstukken uit de SWP ook in de PSP al dadelijk een leidende

rol moeten gaan spelen* Sommigen zouden dit een verkeerde tactiek

achten, anderen zijn van oordeel dat geen discriminatie mag worden

toegepast bij leden van de PSP,

1963
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