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Hierbij heb ik de eer ïïwe Excellentie een
rapport aan te bieden betreffende een demonstra-
tief congres, dat de Pacifistisch Socialistische
Partij (PSP) voornemens is op 9 mei a. s. in Amster-
dam te beleggen in verband met de van 12 tot 1^
mei d. a. v. te Den Haag te houden jaarlijkse NATO-
conferentie.
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.1 gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen en bi| beantwoording nauwkeurig (iet onderwerp,
de dagtekening en bet nummer van deze brier te vermelden.
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DEMONSTRATIEF PSP-CONGRES

Een 2 april 1964 gedateerd rondschrijven van de politiek secre-

taris van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) aan de afdelings-

en gewestelijke besturen vermeldt het volgende:

Voorafgaande aan de jaarlijkse NATO-conferentie, die van 12-14

mei in Den Haag zal worden gehouden, wil de PSP tijdens een demonstra-

tief congres op zaterdag 9 mei te houden in "Marcanti" te Amsterdam,

tussen 2 en 6 uur des middags, een antwoord geven op de vraag waar-
*

over de vertegenwoordigers van de Atlantische Gemeenschap zich, haars

inziens, ter conferentie zouden moeten beraden.

De PSP neemt aan dat in werkelijkheid de voornaamste agenda-

punten van de NATO-bijeenkomst de militaire krachtsinspanning en de

koude-oorlogspolitiek zullen blijken te zijn.

Voor het PSP-congres, dat zal worden voorgezeten door het lid

van de Partijraad, oud-voorzitter prof. J.J. de Graaf, is het volgen-

de programma in voorbereiding:

1. Het Rapacki-plan, voor de behandeling waarvan men een "vooraan-

staand vertegenwoordiger van Polen" heeft aangezocht.

2. Ontwapeningsplannen in de westelijke wereld, waarvoor als inleider

een beroep is gedaan op de Britse oud-minister Philip John Noel

Baker (Nobelprijs-winnaar voor de Vrede in 1959).

3ê Een historische schets over de koude oorlog, door het oud-lid van

de Partijraad van de P.S.P. dr. K. Strijd, die tevens zijn visie

zal geven op de verder mogelijke ontspanning.

Het rondschrijven verzoekt de afdelingsbesturen de leden op te

wekken de vergadering in Amsterdam in groten getale te bezoeken, op-

dat "dit demonstratief congres tot een krachtig protest wordt tegen

de steriele politiek van blokvorming".

29 april 1964


