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i-.Let Vürv/ijzing naar mijn gelieiiu schrijven van 4 cetober j.l.,
no.57397, heb ik de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat in liet
laatstelijk bekend geworden nummer (van 15 .September j.l.) van. het
communistisch geschrift "Democratisch ifront» (Volksdemocratisch
i'rontj geschreven is over de verhouding van de "Volksrepubliek
China" tot 3 ow ja t-Pus l and, v/elke twee gebieden^zoals het daarin
wordt voorgesteld^, s ame uwer ken voor de verdediging van het stille
Oceaan gebied,
tiet een terugblik op de herdenking (8 Augustus j.l.) van de
oorlogsverklaring van de ^owjet-Begering aan Japan wordt verklaard.,
dat de weergaloos heldhaftige rode öowjetlegers tezamen met de
Mongoolse troepen de strijd tegen Japan hebben aangebonden waardoor
het Japanse imperialisme bezweek. Indien de 'Russen niet aan de oorlog hadden deelgenomen, zou het met Japan niet zo snel afgelopen
zijn sn bovendien zou het Chinese volk dan niet zo snel bevrijd
zijn geworden. Sn als Sowjet-Ruslanu zich niet zo energiek en opofferingsgezind had geweerd zou de weerstand in het Westen en de
nederlaag van Hitler uitgebleven zijn en hadden Amerika raet ingeland zeker niet tegen Japan kunnen vechten. De Sowjetlegers hebben
de kolossale troepenmacht van Japan vernietigd.
Sr wordt verder in het blad stemming verwekt tegen het imperialisme, in de eerste plaats tegen het .Amerikaanse iraper i al isme,
en anderzijds wordt Rusland zeer geprezen. De Sowjet-regering heeft
zich nimmer bemoeid raet de binnenlandse aangelegenheden van Ohina.
Zij eerbiedigt het heil van Ohina en zij helpt bij de Chinese opbouw. Dit is de reden waarom de imperialisten en hun Chinese trawant en ' Bus land niet mogen en Sowjet-^Rusland belagen. Het imperialisme vindt het verschrikkelijk, dat de Liowjet-regering de verdragen woordelijk naleeft. Busland handelt niet zoals de .Amerikanen
en gebruiken geen duizenden middeltjes om. China te koloniseren.
31echts Rusland is de waarachtige vriend van China, 3ow je t -Rus land
heeft slechts één standpunt: waarachtige hulp aan het Chinese volk.
Hoe meer het imperialisme verlangt oia China van Kusland te scheiden,
zoveel ta meer zal de verhouding van China tot Busland groeien.
Het vorenstaande is het voornaamste uit het aangehaalde nummer
van het onderhavige geschrift, dat te Londen uitgegeven vanuit Amsterdam toegezonden wordt - zoals sedert gebleken is - aan hier te
lande wonende Chinezen. Hierin heeft de hand Ghen iShi kan alias Chen
Chang ïai, wonende Gorellistraat 15 te Amsterdam, een enige tijd geleden (na meerdere onenigheden) ontslagen adjunct-kanselier van het
Chinese Consulaat daar ter plaatse.
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oliën ohi Ic.an, een overtuigd ooiinurast , vertoeft sedert 1946
hier te lande . Hij is ongeveer I? jaar als onderwi jzer werkzaam
geweest in Indonesië, laatstelijk - bij de Japanse bezetting was hij directeur-hoofd van de "'fiong Hoa Hak Ha uw" (particuliere
school voor leger onderwijs) te LAdioen.
Betrokkene, die voornemens is zelf e 3 n communistisch geschrift
"ce gaan uitgeven "waarvoor hij reeds bijdragen moet hè boen ontvangen,
staat in zeer nauw contact met Chen 'uien óheng, de uitgever van het
vorenbedoelde te Londen uitgegeven halfmaandelijks olad . Laatstgenoemde is kortgeleden nog te j-ansterdaia en bij uhen oh. i Lan geveast,
naar verluidt iaet twee coMuunistiache uhinese journalisten respectievelijk uit j?r ankrij ie eri '/>/i toer land, vier narden echter tot dusverre niet bekend zijn geworden. Yonaoedeli jk houdt dit verband met
de gesignaleerde U0verseas Chinese Liberation ülub" met hetzelfde
adres als üat van Ohen óhi I.an, namelijk Corellistraat 15 te ^jasterdeifi. ";>eze club zou saiuenvverken niet "democratische clubs" in ingeland en ïrankri jk. ";iat eerstgenoemd land betre rt is dit naar het
mij vvil v oor konen het Jhinese coininunistisch oentruiii te Lono.en, waartoe do uitgever van het "Democratisch i'roiit" bohoort, terv/ijl \,rat
jj'ranlo.'i jk betreft het mogelijk een g,roep Chinese coimi:.unisten betreft,
v/aar het te parijs uitgegeven geschrift 'i(Houa ICiao Ohe ]Jaou, dat ook
in Kederland is aangetroffen, verzorgd wordt.
:^odra het ondersoek nader van belang zi.inda bijzonderheden
mocht opleveren zal ik Uwe Excellentie daarneo.3 in kennis stallen.
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