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Betr.; Besprekingen in de
Chinese Ambassade
te 's-Gravenhage
Met verwijzing naar mijn zeer geheim schrijven van 31 ootober 1949,
no*72512, handelende over het in hoofde dezes vermelde onderwerp, heb iv
de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat op 3 en 11 Januari j,l. wederom in de Chinese Ambassade te 's-Gravenhage besprekingen zijn gehouden
over de in mijn aangehaalde brief bedoelde ter beschiWing van de Ambassade staande gelden. Vooraanstaande Chinezen uit meerdere plaatsen in
Nederland waren daarbij aanwezig.
De aanleiding tot deze besprekingen is naar uit betrouwbare bron
werd vernomen het navolgende.
TTort na de bevrijding van Nederland heeft de Chinese Ambassade
hier ter atede een belangrijk bedrag ontvangen van de Nationale Chinese
Begering, naar verluidt ongeveer twee honderd duizend gulden. Hiervan
is in de loop van de tijd een gedeelte naar Indonesië gezonden ter ondersteuning van behoeftige Chinezen daar te lande. OoV is een zeVer bedrag
aangewend voor terugzending naar China van meerdere hier te lande vertoevende behoeftige Chinezen, terwijl verder van de besohiVbare gelden een
gedeelte is gebruivt voor ondersteuning van in Nederland verblijvende
Chinese zeelieden,,
Tot controleur van de bij de Ambassade aanwezige gelden is Indertijd in overleg en met goedvinden van de Chinese Ambassade aangesteld de
Chinees F.S.Cheung, wonende Hugo de Grootstraat 36 te 's-Gravenhage. Zonder machtiging van deze controleur >an nooh de Chinese Ambassadeur, nooh
diens gemachtigde gelden opnemen. Hierin zag men naar verluidt in Chinese Dringen hier te lande een zevere waarborg, dat de gelden niet aan het
werVelijve doel zouden worden onttroWen.
In December 1949 schijnt Cheung echter - onder welve omstandigheden
dan ooV - een volmacht te hebben getevend en afgegeven, waardoor het voor
de Chinese Ambassade te 's-Gravenhage mogelijv werd het resterende bedrag
in zijn geheel op te nemen. Deze gelden moeten toen door de Ambassade gestort zijn bij de Nederlandse HandeMaatschappij.
Daar Gheung zonder enige voorVennis van anderen uit de Chinese gemeenschap vorenbedoelde machtiging heeft afgegeven, is onder de Chinezen
grote ontstemming ontstaan, temeer omdat in verband met de politieve gebeurtenissen in China er bij de Chinese Ambassadeur reeds op WECS aangedrongen - bij herhaling .- om de resterende gelden veilig te stellen door
verdeling bijvoorbeeld (onder bindende voorwaarden) onder de hier te lande bestaande bona fide Chinese verenigingen en/of Chinezen. De Ambassade
wenste hierop echter niet in te gaan. Blijkbaar heeft de Ambassade zich
laten leiden door de overweging - althans moet dit aan de betroi-r>en Chinezen zijn medegedeeld - dat in verband met het verloop van de politie v-e
gebeurtenissen in China het restantrt>edrag nodig was om te voorzien in
het levensonderhoud van het personeel van de Ambassade en van de consulaire vertegenwoordigers van China in Nederland.
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