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Ohinees propaganda,
geschrift "De Volkseeuw"
(Yam Man Sai Ki)

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van l Februari j.l.,
no.78470, handelende over het in hoofde dezes vermelde onderwerp,
heb ik de eer Uwe Sscellentie hiernevens een nader rapport aan te
bieden over het te Amsterdam uitgegeven blad "Yam Man Sai Ki".
Uit het vermelde in het rapport blijkt, dat Ohen Shi Man te
jtünsterdaia blijkbaar een zekere pressie wil uitoefenen op lieden,
die (nog) niet genegen zijn zioh achter de Chinese Volksrepubliek
te scharen.
Verder is ook thans weer gebleken - wat ook in het rapport is
vermeld - dat Ohen Shi Man betrokken is bij de internationale communistische propaganda onder de Chinezen en daaraan ook actief
deelneemt.
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jetr,: het blad "Yam Man 3ai K1M

In het tweede nummer ven h«t blad "Tam Man Sai Ki" (Volkseeuw),
dat gratis verspreid wordt onder de hier te lande wonende Chinezen,
worden, de landgenoten aangespoord om zich te organiseren in één grote vereniging benevens om trouw te zweren aan en zich solidair te
verklaren met de regering van de Chinese Volksrepubliek.
De regering van deze republiek, aldus wordt betoogd, ia in
feite de wettige Chinese regering, welke door vele landen reeds la
erkend. De verwachting is gewettigd, dat binnen.enkele maanden vrijwel alle landen ter wereld tot erkenning van de Chinese Volicarepubliek zullen overgaan.
In het derde nummer van het blad wordt van de gezantsohapaen consulaire ambtenaren van de Chiang Kal Shek-"kliek" geze-gd, dat
zij vrijwel overal omzwaaien nu zij zien, dat reeds vele mogendheden een sympathiserende houding hebben aangenomen. Op vele gezantschappen en consulaten word«n overeenkomstig de geheime bevelen gewichtige documenten en bescheiden verbrand. Vele van de betrokken
Chinese ambtenaren'(van de gezantschaüpen en consulaten) namen reads
de schijn aan alsof zij zich onderwerpen aan de nieuwe orde (volksregering). Deze ambtenaren grijpen iedere gelegenheid aan on aan
hun gewijzigde zienswijze ruchtbaarheid te geven. Weer anderen geven
voor, dat zij nog geen uiting kunnen geven aan hun gewijzigde zienswijze, daar zij anders worden verraden bij de Chlang-regering» Déze
wachten vaak, totdat tegen hen een onderzoek wordt Ingesteld en als
aanhangers van de nieuwe regering ontslagen worden. Zij menen, dat
dit ontslag als bewijs van verdiensten kan gelden ora tot de niauwe
regering te worden toegelaten.
Y«eer anderen, gaan voort met het verrichten van werkzaamheden
voor de Chiang-regering, maar sloven zich tegelijkertijd uit om deze
regering af te breken en te bekladden. Hierdoor wenen zij blijk te
geven van hun progressiviteit.
Enkelen doen het plotseling voorkomen, alsof zij zijn voortgekomen uit arbeiders-gezinnen en zich daarom solidair en óén voelen
met het volk.
Ook heeft men het zien gebeuren, dat ambtenaren en/of vertegenwoordigers der Chlang-regering bleven doorgaan met het stichten van
kwaad, het zaaien van tweedracht en verdeeldheid, doch even voordat
de regering van het land waar zij verbleven er toe overging de nieuwe
Chinese regering te erkennen, verklaarden zij zich één met deze nieuwe regering.
Nadat nog meerdere soortgelijke variaties en methoden zijn vermeld, wordt opgemerkt, dat de volksregering alles zal doen om de revolutie te bekorten, om hierdoor het leed van het volk te verminderen.
Door het grote omvangrijke werk, dat tijdens en onmiddellijk na iedere
revolutie moet worden verricht, zal het wel niet mogelijk zijn, .om al
deze verkeerde elementen onmiddellijk uit de nieuwe regering te weren
of te onderkennen, doch dit betekent niet, dat dit zo zal blijven.
lien kan er van verzekerd zijn, dat de volksregering zich niet op deze
wijze zal laten bedriegen. De völksregering mag dan oprecht en &et
de tijd meegaan, een edelmoedigheid zonder einde zal ook zij echter
niet kennen. De personen wier handen zijn besmeurd met bloed, mogen
thans uitblinken door vernuftige manipulaties, doch na verloop van
tijd zullen zij worden achterhaald en na een streng onderzoek zal
uiteindelijk de beslissing vallen of zij kunnen blijven of ontslagen
zullen worden. Dit zal geschieden zonder aanzien des persoons. Wanneer
uit een onderzoek mocht blijken, dat Iemand steeds corrupt of misdadig is geweest, landverraad heeft gepleegd, of het volk vertrapt heeft,
zal zo iemand door de rechter worden gestraft, pegenen van wie verwacht kan worden, dat zij zich ten. goede zullen veranderen, zal nog
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een kans worden gegeven zich te béteren en daardoor hun voordien gemaakte fouten uit te wissen. Degenen die thans onderworpenheid, veinzen en onrust blijven stichten, Eioeten niet geloven of veronderstellen, dat zij zich aan de afrekening zullen kunnen onttrekken. Deze
laataten moeten niet vergeten, dat president Lao heeft gezegd, dat
de reactionnairen wel moeten bedenken, dat zij zich van iedere tegenstand hebben te onthouden en alleen door het verrichten van arbeid
andere mensen kunnen worden.
In een bericht uit Den Haag van 11 Januari 1950 wordt opgemerkt,
dat nu Groot-Brittannie de Chinese volksrepubliek heeft erkend, de
Nederlandse regering eenzelfde stap zou overwegen. Zonder dat hierover tot dusver betrouwbare berichten werden ontvangen, wordt de aandacht erop gevestigd, dat over deze stap overleg moet worden gepleegd
tuasen Nederland en Indonesië. Hierbij doet zich kennelijk de moeilijkheid voor, dat toen Indonesië in wording was, de Chiang Kal Shekregerlng Indonesië reeds onmiddellijk als zelfstandige staat heeft
erkend, terwijl onder de Chinese emigranten in Indonesië t.o.v, deze
aangelegenheid geen eensgezindheid'zou bestaan. De mogelijkheid wordt
niet uitgesloten geacht, dat Nederland niet op de uiteindelijke beslissing van Indonesië in deze zal v/achten, doch afzonderlijk tot erkenning van de" Chinese volksrepubliek zal overgaan.
Volgens een ander bericht, zou de voormalige Nederlandse Gezant
in China ar bij de Nederlandse regering op hebben aangedrongen de
Chinese volksrepubliek spoedig te erkennen.
In een uiteenzetting over het Ideaal (doel) der volksrepubliek
In China, wordt o.a. gezegd, dat beoogd wordt:
a. de bevrijding van alle bevolkingsgroepen in China;
b. het bevorderen van de volksvrijheid en het inschakelen van hat
volk In regeringsaangelegenheden;
c. zelfbestuur, economische opbouw en het samenvoegen van kapitaal
en arbeid;
d. het opvoeren van de particuliere en genationaliseerde bedrijven;
e. het samenbundelen (voegen) van bedrijven;
f. het particuliere bezit ontwikkelen en oervormen tot gemeenschappelijk bezit; g. ontwikkeling van de landbouw door grondverdellng; en
h. het verwezenlijken der socialisatie.
Alleen wanneer wij allen de nieuwe volksdemocratie beleven aldus wordt hierbij opgemerkt - kan China in werkelijkheid bevrijd
worden.
OT> een vraag, welke courant men kan lezen zonder gevaar te lopen, dat men door de reactie wordt vergiftigd, deelt de redactie in
het 2de nummer van de "Yam Man Sai Ki" mede, dat er thans velo bladen
en tijdschriften zijn waarop de emigranten zich kunnen abonneren. In
dit verband worden genoemd; de Volkskrant (Peking), de Bevrijdineskrant (Tien Talen), de Voorwaarts (Shanghai), Het Zuiden (Canton),
Allen Hen (Hongkong), Cultuur Beservoir, Zuid "Emigrantenblad (Singapore), Chinees üaigrantenblad (New York) en andere bladen en periodieken.
Voor hen, die volks-democratische drukwerken wensen te kopen
worden de navolgende adressen opgegeven:
1. te Hongkong: 123 Connaught Ttaad C;
"£. te San Franciaco: de Boekenbron; en
T. te New York: het Chinese Smigrantenblad.

Ter tóelichting moge het navolgende dienen:
Het te Hongkong (sub 1) genoemde adres is dat van het daar ter
plaatse verschijnende communistlsohe blad "Hwa Shiang Pao". De redacteur en verspreider (Chen 3hi Man te /unsterdani) van het in dit rapport behandelde blad "Yam Man 3ai Ki", Is correspondent van genoonid
blad te Hongkong.
.Met de sub 2 genoemde Boelcenbron wordt ongetwijfeld bedoeld de
W0a«ia Book Go" te 3an Franeieco, 826 Jacksonatreet en 10.30 Powollntreet.
Enige tijd geleden werden aan te Amsterdam wonende Chinezen
toegezonden exemplaren van het te Hongkong uitgegeven hlervoren genoemde blad "Hwa Shiang pao" en drukwerken van de "oasis Booic Co" te
3an ïranoisco.
Al deze gedrukten waren te Amsterdam gepoft. Hieruit en uit
het feit, dat Chen Shl Lan, Corellistraat 15 te Amsterdam in zijn
meer genoemd blad propaganda maakt voor deze communistische lectuur,
kan gevoegelijk worden aangenomen, dat hij de hand heeft in de verspreiding van genoemde buitenlandse communistische geschriften. Positief blijkt In ieder geval uit zijn blad, dat Chen Shi Man betrokken
is bij de Internationale communistische propaganda onder de Chinezen
en daaraan ook actief deelneemt.

