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ONTMOETING TUSSEN HET PARTIJBESTUUR VAK DE BELGISCHE EN DE

NEDERLANDSE COMMUNISTISCHE PARTIJ.

Op 20 november jl. vond te Amsterdam een bespreking

plaats tussen een delegatie van de Belgische communistische

partij onder leiding van de algemeen-secretaris BUHNELLE en

het dagelijks bestuur van de CPN.

Onderwerp van bespreking was het formuleren van een

gemeenschappelijk standpunt inzake de Benelux. Het dagelijks

bestuur van de CPN stelde daarnaast de strijd tegen het in-

ternationale revisionisme aan de orde en meer in het bijzon-

der die in Nederland tegen de groep Wagenaar-Gortzak.

Na voorlezing van een rapport daarover werd van Neder-

landse zijde een resolutie over het revisionisme ter tafel

gebracht.

De Belgische delegatie was hierop niet voorbereid. Zij

verklaarde in het algemeen geen bezwaar te hebben tegen een

resolutie over het revisionisme maar achtte zich tot het af-

leggen van verklaringen hieromtrent niet gemachtigd. De Bel-

gische afvaardiging voelde er verder weinig voor stelling t*

nemen tegen bepaalde personen, die in het conflict in de CPN

een rol spelen.

Hoewel de ontwerpresolutie op enige punten in de door de

Belgen gewenste zin gewijzigd werd, wilden zij deze eerst in

het voltallige partijbestuur van hun partij ter sprake bren-

gen. Met het oog hierop werd besloten tot voorlopige geheim-

houding van de bijeenkomst.

Het nader overleg van de Belgische communisten heeft

tot resultaat gehad, dat zowel in "De Waarheid" als in het

dagblad van de Belgische communistische partij "De Rode Vaan"

van 3 december 1958 in eensluidende tekst een verklaring van

de beide delegaties werd opgenomen.

Deze verklaring vermeldt o.m. dat in de gevoerde bespre-

kingen de volstrekte solidariteit tot uitdrukking kwam tussen

de beide communistische partijen in de strijd tegen het inter-

nationale revisionisme, alsmede tegen het dogmatisme. Voorts

dat de delegatie van de communistische partij van België zich
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accoord verklaarde met de strijd, die de CPN voert tegen de

rechtse groep van WAGENAAK en BRANDSEN, evenals met de poli-

tiek van het partijbestuur van de CPN, die er op gericht ie,

de weg naar de brede massa te betreden en hierbij sectarieche

methoden te overwinnen. Hierbij valt op dat er toch enige na-

men in de verklaring van de Nederlandse "revisionisten" ver-

meld worden.

Beide delegaties zijn het er voorts over eens, dat de

economische unie van de Benelux-landen ernstige, schadelijke

gevolgen dreigt te hebben voor de daarbij betrokken landen

en dat de Unie slechts voordeel zal brengen aan de Amerikaan-

se en West-Duitse kapitalisten en een gevaar inhoudt voor de

vrije handel, in het bijzonder voor die met de socialistische

staten«
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