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Comité Nederland - DDR.

Het Nederlandse "Comité voor culturele betrekkingen tussen Nederland en de Duitse Democratische Republiek" ("Nederland - DDR"), dat in
het najaar van 1955 door de CPN in het kader van de "vriendschapspolitiek" tussen Oost en West werd opgericht, zag zich in de loop van zijn
bestaan ernstig gehandicapt door de geringe medewerking die men uit de
DDR kreeg.
Volgens de oorspronkelijke opzet (zie ook schrijven no. 332.^07,
d.d. 15-3-1956} wilde men tot uitwisseling komen van arbeidersdelegaties en groepen kunstenaars. In de DDR zou de organisatie hiervan

in

handen liggen van het Oost-Duitse "Comité voor culturele uitwisseling
met het kapitalistische buitenland".
Hoewel in januari 1956, tijdens een bezoek van een tweetal functionarissen van het Nederlandse comité aan de DDR, waarschijnlijk

enige

contactpersonen werden aangewezen en een voorlopig werkplan werd opgesteld is de activiteit, vooral aan Duitse zijde, beneden peil gebleven.
In de zomer van 1956 heeft het Nederlandse comité alsnog een poging gedaan een uitnodiging te verkrijgen voor een bezoek van een juristen-delegatie aan Oost-Duitsland. Daartoe richtte het comité rechtstreeks een brief aan de Oost-Duitse Minister van Justitie, mogelijk
in de veronderstelling dat dit beter resultaat zou hebben dan correspondentie met het Oost-Duitse zuster-comité. Het verzoek werd gunstig
ontvangen doch het plan is waarschijnlijk niet uitgevoerd. Dezerzijds
werd althans daaromtrent niets meer vernomen.
Van 20 tot 29 oktober werd onder auspiciën van het Oost-Duitse
"Comité voor culturele uitwisseling met het kapitalistische
in Krasnapolsky

buitenland",

te Amsterdam een tentoonstelling -gehouden van boeken

uitgegeven door de Oost-Duitse "Buch-export und imporf'te Leipzig.

De

organisatie van de tentoonstelling werd waarschijnlijk overgelaten aan
het "Comité Nederland - DDR", in samenwerking met Frau Elisabeth O.M.
HEMING - LIEPE, die voor deze gelegenheid naar Nederland was overgekomen. Zij is bekend als secretaresse van het Oost-Duitse "Comité voor
culturele uitwisseling met het kapitalistische buitenland".
- Overigens -
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Overigens is op dit terrein vrijwel geen activiteit ontwikkeld.
Slechts wordt momenteel door het "Comité Nederland - DDR" hier te lande het geïllustreerde propagandablad "DDR - Revue", dat uitgegeven
wordt in het Frans, Duits en Engels, verspreid. Het wordt gratis ter
beschikking gesteld van gegadigden.
Het "Comité Nederland - DDR" heeft derhalve officieel geen regelmatige inkomsten. De kosten, die g,emaakt worden in verband met de activiteiten van het comité, worden waarschijnlijk bestreden met gelden
afkomstig uit de DDR. Bekend is dat in juli 1956 ƒ.1.200.— ter beschikking werd gesteld en voorts nog f.k.^00.— op een later tijdstip zou
worden overgemaakt. In oktober j.l. ontving het comité, els tegemoetkoming in de kosten van de tentoonstelling, uit Oost-Duitsland een bedrag
aan geld als schenking. Mogelijk betreft het hier de beloofde /.^.500.-De grootte van het uitgekeerde bedrag is echter niet bekend.
Een der functionarissen van het comité beklaagde zich er over dat
hij door deze wijze van toezending verplicht was belasting over het bedrag te betalen. Hij achtte het wenselijk een manier te vinden om daaraan te ontkomen.

