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BUI.: Gene ZEER GEHEIM

Betr.itr.: Chinezen in Nederland

In mijn zeer geheim schrijven van 31 October j.l., no, 72512,
handelende over besprekingen in de Chinese Ambassade te fs-Gravenhage,
mocht ik er reeds op wijzen, dat naarmate de communistische troepen
in China vorderden en de toestand voor de Chinese Nationale regering
ongunstiger werd, de stemming onder een deel der Chinese emigranten
in Nederland zich wijzigde ten gunste van Mao Tse Tung.

Onder invloed uiteraard der gevoerde propaganda, waarop betrek-
king heeft mijn geheime brief van 27 October j.l., no. 57397, is de ge-
wijzigde stemming bereids tot uitdrukking gekomen tijdens vorenbedoel-
de besprekingen in de Chinese Ambassade, alhier.

In aansluiting hierop heb ik de eer thans ter kennis van Uwe
Excellentie te brengen, dat naar recentere gegevens uitwijzen het aan-
tal aanhangers hier te lande van Mao Tse Tung groeiende is, ook onder
de beter gesitueerde Chinezen. Meer dan tevoren wordt duidelijk mis-
noegen uitgesproken over het beleid van Tsjang Kai Ts jek en wordt
hem en "zijn kliek" corruptie verweten.

Daarbij wordt tevens beweerd - geheel conform de eerder door
de communisten geuite beschuldigingen - dat er geknoeid is met Ameri-
kaanse gelden en ook^dat de Ambassades der Nationale regering zich
aan corruptieve handelingen hebben schuldig gemaakt.

Naar verluidt moet thans ook een gedeelte van het personeel der
Chinese Ambassade alhier tot de aanhangers van Mao gerekend worden
en is in de Ambassade het portret van Tsjang Kai Tsjek verwijderd en
vervangen door dat van Dr«Sun Yat Sen.

Hoewel ten overvloede moge verder worden opgemerkt, dat uiter-
aard niet alle Chinezen, die zich achter Mao Tse ïung scharen, tot
de overtuigde communisten behoren. Ben aantal hunner heeft uitsluitend
om redenen van persoonlijke belangen Tsjang Kai Tsjek de rug toege-
keerd en de Chinese Volksrepubliek aanvaard. Dit impliceert echter
tevens,dat zij om dezelfde redenen en om hun contacten met China vei-
lig te stellen veelal gevolg zullen geven aan datgene.wat de regering
van de Chinese Volksrepubliek eventueel van hen verlangt.
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