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Geldinzamelingen
onder Chinezen
Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een geheim rapport over communistische activiteiten onder de Chinezen in
Nederland, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge worden.
Over het contact van QHOI Ngot Lam (en eventueel van andere
Chinezen) met de Russische Ambassade "te *s-Gravenhage zal ik U verder
inlichten zodra daarover nadere inlichtingen ontvangen mochten worden.
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Betr.i Geldinzameling Chinezen enz.

Uit ontvangen inlichtingen is enige tijd geleden gebleken, dat
tijdens een samenkomst te 's-Gravenhage door Chinezen besloten is tot
geldinzameling ten behoeve van slachtoffers van de hongersnood in China. Ben ander bericht luidde, dat tijdens te 's-Gravenhage gehouden
bijeenkomsten besloten was tot d© oprichting van een comité met name
"Organisatie Hulp aan China" om hulp te verlenen aan het regiem van
Mao Tse Tung. Deze hulp moest - aldus het bericht - beschouwd v/orden
als "fronthulp11, waarvoor ook gelden zouden worden ingezameld.
Het wekte echter al aanstonds indruk, dat de geldinzameling
"voor de slachtoffers van de hongersnood" in China mogelijk als camouflage moest worden aangemerkt.
Sedert is meer positief gebleken, dat er geldinzamelingen worden
gehouden, doch ook dat het resultaat daarvan onder invloed staat'van
tegenover elkander staande meningen. De meer bezadigden onder de Chinezen zijn van mening, dat als thans gelden naar China worden gezonden
de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de bedragen niet gebruikt
zullen worden voor de slachtoffers van de hongersnood. Anderen, de com-»
munistisch gezinde Chinezen, zijn daarentegen van mening, dat ook al
zouden de gelden voor andere doeleinden worden benut * voor de regering
van Mao Tse Tung - toch verzending naar China moet plaats hebben.
De ingezamelde gelden moeten naar verluidt wor<3an ge stort bij een
Chinees te 's-Gravenhage, genoemd als lid van vorenbedoeld comité.
Volgens een ander bericht zou een Chinees, wonende te Rotterdam,
geld storten bij de Russische Ambassade te 's-Gravenhage, vanwaar het
via Moskou Peking zou bereiken. Bevestiging hiervan is tot dusverre
echter niet verkregen kunnen v/orden, tfel is bedoelde Chinees, met name
CHQI Hfcot Lam alias CHOI Kan Man (die wordt aangesproken me t, KIE M ATT)
gesignaleerd'als een contactpersoon van genoemde Russische Ambaösade.
Kortgeleden heeft CHOI zich uitgelaten een bezoek aan deze Ambassade te hebben gebracht. Aldaar sprekende over de toestand op Korea
en de moeilijkheden waarmede de Chinezen hier te lande te kampen hebber
zou hem - CHOI -» op bemoedigende wijze zijn geantwoord: "Ach, maak je
"geen zorgen, binnenkort zullen jelui van de economische slavernij be"vrijd aijn".
Over CHOI Ngot Lam, geboren te Canton. l Januari 1886, zonder
beroep en wonende te fiotterdam, Lombokstraat no.5 is vernomen, dat hij
vóór zijn komst in Rotterdam (29 Augustus 192?) uit China is gevlucht
in verband met zijn communistische activiteit.
Thans staat CHOI te Rotterdam bekend als een vurig communist,
die het communisme propageerde en mogelijk nog propageert onder aijn
landgenoten aldaar. Ook zou hij onder hen Chinese communistische lectuur hebben verspreid en naar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden aangenomen propaganda maken voor de Chinese
Volksrepubliek.
Verder is vernomen, dat hier te lande vlaggen van de Chinese
Volksrepubliek worden vervaardigd voor meerdere in Nederland wonende
Chinezen, restaurants en handelszaken. Verwacht zou worden, dat (consulaire) vertegenwoordigers van China in Augustus of September a.s. in
Nederland zouden arriveren. Met het uitsteken van de vlag der Chinese
Volksrepubliek wil men hen dan verwelkomen.
27-7-1950.

