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Aangelegd 11-10-50 in opdracht van C XI. 
ACD. 4o. 'fa.{ 

Naam veranderd in: "CHINESE PROPAGANDE - DIVERSEN". in opdracht van C XI a. 
ACD 4C /,.._ '.:a-'1!2-' 50. 
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RAPPORT VA!...19! 

AAN CAW I 

No.: 5243 
Betr.: CHINA RECONSTRUCTS. 

Typ. D. ACD/ li.fo

v'���-�(Z Aangeboden een exemplaar "China Reconstructs", afkomstig uit Bern, 
Zwitserland (zie stempel op de omslag). • --

,
Bij de N.V. Uitgeversmij Rep. der Letteren, Rokin 40 te Amsteriam, 

" kunnen abonnementen! J 34,50 per jaar worden afgesloten voor een 
soortgelijk in het Chinees gesteld propagandage·schrift. 

KB, 4 Juni 1952 � 
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VERTROUWELIJK 
Verbinding: No.12 5 April 1952. 
Doss.13/893. 

Onderwerp: Chinees Nationalistisch weekblad "The New Power". 
Datum ontvangst bericht:---

Be�rouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

Bijlage: één. 

• 

• 

Hierbij wordt toegezonden het in Noord-Formosa uitge
geven Chinees Nationalistisch weekblad "The New Power" van 
30 Januari 1952 _no.3. Genoemd blad is in Januari j.l. voor 
het eerst verschenen. Het blad wordt vooral in Amsterdam 
veel gelezen door Chekiang-Chinezen. 

Een informant bracht het blad mee uit Amsterdam. In 
's-Gravenhage heeft hij tot heden "The New Power" nog niet 
gezien. 

Uit gesprekken, die informant te Amsterdam met ver
scheidene Chinezen voerde, is gebleken, dat de Chekiang
Chinezen nog steeds nationalistisch gezind zijn en dat zij 
vooral door het lezen van bladen zoals "The New Power" het 
communisme absoluut verwerpen. Dit neemt echter niet weg, 
dat er onder hen zijn, die bewonderinghebben voor het lei
derschap van MAO Tse Tung. 

In 's-Gravenhage zijn de Chekiang-Chinezen, evenais te 
Amsterdam,·in het aigemeen nationalistisch gez±nd. 

Bij de Canton-Chinezen ligt de zaak wel iebs anders. 
In Chinese restaurants bijvoorbeeld, w aar de baas een Can
tonnees is, volgeni de kellners en ander personeel de poii
tieke richting van de baas. Deze bazen bespreken dikwijls 
het nieuws uit China en de Cantonnees in een ondergeschik
te betrekking neemt aan, hetgeen de baas zegt en durft hem 
in het a�gemeen niet tegen te spreken. 

r 
De Chekiang-Chinezen durven er, ook tegen een baas, 

eigen mening op na te houden. (einde) 



N O T A 

AAN: CAW/I 
.AN: CAW/II

•• 

Het eerste nummer van "Hwa Chiao Tien Ti" werd volgens een 
rapport van ID .Amsterdam van 13-12-'48, no.6952-48 (ACD 51706 -
OD 1594) gedrukt bij de firma Heiermann& Co., Elandsstraat 147-169-
173. Het is bekend - aldus dit rapport - dat deze firma vrij veel
communistiscbe lectuur drukt.

De copy is niet op de gebruikelijke wijze gezet, doch er is 
eerst een clich� vervaardigd. Volgens een later rapport geschiedde 
dit bij de N.V. Internationale Clichéfabrieken "Pax-Holland", Spui
straat 64-70. 

De volgende exemplaren van 11Hwa Chiao Tien Ti" zijn gedrukt 
bij de fa. Nietvelt te_Amsterdam. De kosten van de cliché's bedragen 
ca. -J.6-oo·.:.:....:� . -

Wat thans het_KB-r.apport betreft, zou de inhoud daarvan be
sproken Runnen-worden met ID .Amsterdam. Wij mogen het nhv. toch 
niet verwaarlozen, niettegenstaandë het gerapporteerde-.geheel schijn 
te passen in de oude gegevens over de "Hwa Chiao Tien Ti" en wij tot 
dusverre van een 11,illegale 11 Chinese krant hier te lande niet hebben 
gehoord, de 1

1Volkseeuw" van CHEN Hsi Man buiten beschouwing gelaten. 
Het bericht komt uit betrouwbare bron en is blijkbaar afkomstig uit 
de mond van dir(ecteur) Blom (van Heiermann & Co.?). 

2-4-1952.
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brieven No. 134502 resp: 
20 Juni 1952. 

JS-l q z.. van 19 April l9ö2 en - rappel -
4 Juni 1952. 

'LJ JUNI 19524' 1 

l Aêö/ 17g f'3 , 

Onderwerp: 11 Illegale II China se krant. 

• 

•• 

• 

• 

V e r t r o w e  1 i. k. 

In antwoord op de bovenaangehaalde brieven, zij medegedeeld, 
dat tot dusver niet is kunnen blijken, dat bij de drukkerij 
HEI+Em!lANN & co, Elandsstraat 169 - 173 te Amsterdam, iedere 
week een "illegale I courant in Chinese karakters womdt gedrukt. 

In tot oordelen bevoegde Chinese kringen ter plaatse, is men 
de mening toegedaan, dat wanneer in deze drukkerij inderdaad 
een courant in Chinese lrnrakters wordt gedrukt, deze zeer zeker 
niet in Nederland wordt verspreid. Jare dit laatste n.l. wel 
het geval, dan zouden ook in deze hierbedoelde Chinese kringen 
hiervan exemplaren zijn ontvangen. 

I.v.m. de daaraan verbonden hoge kosten, - het clicheren van 
de tekst - acht men het in deze kringen ook onwaarschijnlijk, 
dat een soortgelijk drukwerk door de drukkerij zou worden ver
vaardigd en uitgevoerd. 

Aangenomen moet derhalve worden, dat het door U ontvangen 
bericht inderdaad betrekking heeft op het destijds h.t.l. uit
gegeven Chinees blad n H-wa Chiao Tien Ti11

, waarvan het lste 
nummer werd gedrukt in de meergenoemde drukkerij HEIERMAN11 & Co 
te Amsterdam. 1 T.a.v. de door U genoemde Piet KUSTER zij opgemerkt, dat
hier bermoedelijk werd bedoeld de bekende cornmuni st; ·Pieter J < Wilhelmus KUSTER, geboren te � msterdam, 22 Maart 1920, vvonende 

• te Amsterdam, Buyskade 1 III, die werkzaam is als machinezet
- calculator - bij de drukkerij HEIERil.rl.ANN & Co •

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd
dra hieromtrent· iets naders mocht blijken, zal daarvan 
worden gezonden.Einde. 

J�,,, � 0. 3.

en zo
bericht 



Copie voor C0.134502 
3 Juni 1952. 

c. 134502
[! .... -

IT.' u11·. -�

Gene VERTROUWELIJK 
CAW/I, TA.5.
"Illegale" Chinese kran·t 

Ik moge U om bericht verzoeken op mijn schrijven van 9 April 
j.1., no.134502, handelende over het in hoofde dezes vermelde onder
werp" 

HET HOOFD VAN DElIENST
Namens 

J
ze, '.! 

/- , �, 

Aan de Heer 

Mr K. E. BRJ:C:LAUJ 

Rappel: 10-7-1952. dcomm.issaris van Politie, 
te 
A M S �ER DA M.

OW:i#t, 
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RAPPORT VAN KB 

AAN HC 

No.: 4498 

HB 

Betr.: CHINESE ILLEGALE KRANT. 
Typ.C. . .. OP KAARî 1 

ACD/lt(; 
DAT� :r/n.. 

1!}_!: ")

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen: 

Bij drukkerij HEIJERWlAN woràt iedere week een illegaal 
;( l in het Chinees verschijnena.e krant gedrukt. Piet KUSTER en 

een Chinees professor in Nederland voeren samen red.actie en 
zorgen voor de opmaak. Dit is de kostbaarste krant die in 
Nederland ve.rschijnt., zoals Dir. BLOM nog.. nieéd.é'èlde-,: !'want .ièdere 
pagina wordt als cliché vervaardigd • 
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Onderwerp : Chinee-s tijdschrift : · 21 Mll"f 1952·
"CHL'N'A RB;CONSTRUCTS" . 

./��t..�f L/.3�3 o 
Medegedeeld wordt, dat van "COLIBT's SUBSCRIPI'ION DEPT.", 

40 Great Ru.ssell Street, London W. C.l. , de aankondiging werd 
ontvangen van een nieuw - door de "China Welfare Insti tute" in 
China uitgegeven - tijdschrift, getiteld "CHINA RECONSTRUCTS 11• 

Af schrift van bedoeld schri�n vo:J,.gt hier : 
.l-COLLET S SUBSCRIPTION DEPARI'l\:iENT 

40, Great Russell Street, 
London, W. C.l. 

Dear Sir or Madam, 
You may be interested to know that a new journal has just arri
ved from China. It is called CHINA RECONSTRUCTS and is producad 
by the China Welfare Institute. 
To quote from the words of the editorial, "it will present the 
works and achiefments of the Chinese peeple to people abroad who 
believe that all nations should co-operate for peace and mutual 
benefit.. • • • • i t will chroni cle the life of the Chinese people 
in authoritative ,áarticles, representative photographs, drawings 
and charts. It will relate how difficulties are overcome and 
problems solved. It will report how old and young, workers, 
peasants, schol ars, scientists and professionals, industriali sts 
and business men, people of various religious beliefs and of 
various political parties and of no party are co-operating in 
tasks that benefit all. It will report on art, lmterature, music 
and drama - on works that embody our best national traditions 
and ·our new expe rience s •••••• " 
The first issue includes articles on "Ending the flood menacen , 
"Health for the people", ttNew rise; of Industry't, "Urban relief" 
and Rehabili tation", "The Childrem s own Theatret1 and many inte
resting photographs. 
we have great pleasure in introducing this journal. It is l/6d. 
a copy 6 issues a year, and '7/6d. for a year's subscrip-tion. ' Yours sinserel�i,rr-:-7COLLET�S SUBSCRIPTION DE� 

De veronderstelling is gewettigd, dat "COLIBT's SUBSCRIPTION 
DEPT. onder dezelfde leiding staat - of nauw verbonden is -
aan de uitgevers van het U regelmatig toegezonden "Daily Bulle
tin'' van de "New China News Agency". 

Getracht zal worden een regelmatige toez6nding van bedoeld 
tijdschrift te verzorgen. Linde. 

v. 3.
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c. 134502
Gene
CAW/I, TA.5.

"Illegale" Chinese krant

Copie voor C0.134502 

9 April 1952 

; l APR 1952

VERTROUWELIJK 

Een dzz. ontvangen bericht maakt er melding van, dat bij 
de drukkerij Heyerman iedere week een illegale in Chinese karak
ters gestelde courant zou worden gedrukt. Piet KUSTER en een 
Chinese professor in Nederland zouden samen de redactie voeren 
en voor de opmaak zorgen. De directeur BLOM zou hebben uitgela
ten, dat dit de kostbaarste courant is welke in Nederland ver
schijnt, aangezien iedere pagina als clieh� moet worden vervaar
digd. 

Hoewel dit bericht mogelijk betrekking kan hebben op het 
Chinese blad "Hwa Chiao Tien T�" waarvan - vide het rapport van 

.uw Inlichtingen enst van 13 December 1948, no.6952 - 48 - het 
eerste nummer bij de firma Heyermann & Co., Elandsgracht te Uwent 
werd gedrukt, terwijl de clich�'.s ervoor, die ca. /.600.- kostten, 
bij "Pax ... Holl d", Spuistraat, werden vervaardigd, moge i-1c U ver
zoeken toch el een bedêkt'onderzoek te wil.len doen instellen of 
hier mogelijk sprake kan zijn van een tot dusverre onbekend ge
bleven Chinees periodiek. 

Met het resultaat van het onderzoek zag ik mfj gaarne t.z o t. 
in kennis gesteld. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris 
te 
AMSTERDA 

van Poli tie, 

• 

HET HOOFD VAN DE DIENST l 
Namens de,,ze, 

) 
--

-

Bl/lf K. E. Br:.t:SLAU 

Rappel: 20-5-1952. 
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AFSCHRIFT 

Dear Sir or Madam p 

COLLET'S SUBSCRIPTION DEPARTMENT 
40, Great Ruaàell Streot, 

London, w.c.1.

You may be in tere s ted to know tha t a new j ournal haa just 
arrived from China. It is called CHINA RECONSTRUCTS and is 
produced by the China Welfare Institu.te. 

To quote from the words of the edi torial, "i t will pree nt 
the works and achiefments of the Chinese peopl to people 
abroad who believe that all nations should co-operate for peaca 
and mutual benefit ••9••• it will chronicle the life of the 
Chinese people in authoritative articles, repreaentative photo
graphe, drawings and charta. It will relate how diffioulties 
are overcome anq probl8l!la solved. lt will report how old and 
young, workers, peasants, acholars, scienti ts and professio als 
industrialists and busines men, people of varioua religieus 
beliefs and of various political partïes and of no party are 
oo-operating in tasks that benefit all. It will report on art, 
literature, music and drama - on works that em�ody our best 
national traditions and our new experiences ••••• " 

The firsl issue includes articles on "Ending the .flood menace 
"Heal th f or the people" 9 "New rise of Indus try", "Urban re lief' 
and "Rehabilitation", "The Chii'dren's own Theatre" and many 
interesting photographs. 

We have great pleaaure in introduoing this journal. It is 
. l/6d. a copy, 6 issues a year, and 7/6d. for a year'a subscrip

tion. 

.. .. .. 

Yours aincerely, 
COLLET'S SUBSCRIPTION DEPT • 



Copie voor C0.133173 
CAW/I, TAo 5. 

AAN: KA!.RA 

VAN: HO {CAW/I) 

No.: 133173 

Bijl.: �án 

0 

0 

Ik moge U verzo ken het navolgende aan Sardine te willen 
mededelen. 

Door de Legatie van de Chinese Volksrepubliek te Barn, 
wo.rden ongevraagd aan Chinezen in ..Jederland toegezonden exem
plaren van het geïllustreerde tijdschrift "China Reoonatructa",
uitgegeven door het "China Welfare Institute", waarvan de re
dactie is gevestigd 16,· i:ça Ts'ao .Ch'ang, P king en de admini
stratie: 157 Changshu Lu te Shanghai. Dit tijdschrift, dat in 
de Engelse taal ie gesteld, bevat naast artikelen en fotorepor
tages over de opbouw van China, d gebruikelijke communistisch 
propagandaleuzen. 

In bedoeld tijdschrift is een inschrijvingsformulier ge-
hecht waarvan men gebruik kan maken om zich te abonneren· onder 
bijvoeging van chequ of "money-ord r", betaalbaar gesteld aan 
de "International Co-operative Trading Society, Ltd.", No.l, 
Lower Albert Road te Hongkong. 

"China Reco:p.struots" wordt ook geintroduo erd door "Collet' 
Subscription Dept.", 40 Graat Russel Street, Londen en wel bij 
de hierbij in afschrift gaande circulaire. 

De vraag ia gerezen of aan het feit, dat Collet•s reclame
maakt voor dit Chinese blad, bepa81de conclusies m.b.t. deze 
firma moeten worden verbonden bf dat Collet's een neutrale firma 
is, die voor tijdschriften van uiteenlopende politi ke richting 
de abonnementen verzorgd. 

CAW/I, 28-3-1952./ 
..._;, 

Acc.: 

Rappel: 20-5-1952. 
---··-
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CAW/I, TA.4. 

AAN: KA-RA 

VAN: HC (CAW/I) 

no.: 133173 

/ . . ..... ,,-;" p ,'. ! .� 
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Copie voor C0.133173 
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Met verwij�{�g naar Uw rappol't van 15-2-1952 (ACD 131353 
in C0.128344) moee ik U verzoeken ook· de volgende inlichtingen 
nog wel aan Trio te willen doorgeven. 

De conclusie is gewettigd, dat de Legatie van de Chinese 
Volksrepubliek te Bern een actieve rol vervult bij de.versprei
ding van Chinese communistische propagandageschriften. In reeds 
vroeger verstrekte gegevens is melding gemaakt van het feit, 
dat belangstellenden zich ter verkrijging van deze geschriften 
tot genoemde Legatie kTinnen wenden. Ook kan men zich daar op
geven voor abonnementen op verschillende Chinese communistische 
periodieken. Het zou de adjunct-secretaris CHEN van genoemde 
Legatie zijn, die met dit soort werkzaamheden is belast. 

Ook ongevraagd worden aan Chinezen in N"ederland Chinese 
periodieken door meergenoemde Chinese Legatie toegezonden, o.a. 
het f'raai geïllustreerde tijdschrift nchina Reoons·tru.cts't, dat 
het werk en de vorderingen van het Chinese volk in het buiten
land bekend wil maken. Het is in de Engelse taal gesteld en 
bevat naast artikelen en �otoreportages over de opbouw van 
China, de gebruikelijke communistische propaganda-leuzen. 

CAW/I, 28-3-195�. 
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RAPPORT: 
Van: KEB 
Aan: HC 
No.: E/1773 
Onderwerp: "China 

--------------
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AC0/ /1.to&· j

1. N.a.v. Uw 133173 d.d.28.3.52 deelt Sardine
ons mede, dat "China Reconstructs" slechts
één van de vele tijdschriften is, die door
de Chinese Volksrepubliek voor propaganda
doeleinden wordt verspreid.

2. COLLET's is een bekende communistische
boekhandel en verkoopt alle soorten
communistische propaganda lectuur.

6.6.52 • 



NO. 173 - C - '52. 

Onderwerp: C-tlANG Ying Mo 
alias 

22 Februari 1952. 

J(.f .1( 

• 

/130NG Chan Mo. 

V e r t r o u w e lijk. 

Naar uit eggen waarneming is gebleken, werd e·e.!l!l dezer da.gen door 
CH.ANG Ying Mo alias SONG Cha.n Mo, geboren te Kwa.ntung, 15 November 
1912, kellner, wonende te .Amsterdam, Kerkstraat 235 I, ontvangen 
een geillustreerd in de Chinese t�l gesteld communistisch blad. 

Dit goed verzo-rgd geil lustreerqblad, waarvan de naam niet is 
kun..'1en worden vastgesteld, werd per post door de Chinese Legatie 
te Bern, �an het adres va.n CH.ANG Ying Mo vd. gezonden. 

Va.n CH..A.NG Ying Mo, die werkzaam is als kellner in het Chinees 
restaurant II Peking" aa.n de Vijzelstraat Hoek Herengracht 515 te 
.Amsterdam, wordt door zijn landgenoten beweerd, dat hij een vmrig 
overtuigd communist zou zijn.Einde • 



RAPPORT 

VAN: CAW/II 
• Betr.: Inlichtingen van de .Ambassade

van de Chinese Volksrepubliek in Zwede� ACD/ / 61 l, · .

../���- 3/ 
De inhoud van de Chinese brief beh�ende bij het rapport 

van ID Den Haag van 6-2-'52, (ACD-130241) is nog eens geverifi
eerd. De korte inhoud ervan luidt als volgt: 

Afzender is de Chinese .Ambassade in Zweden en geadresseerde 
een zekere ORANG ? SIAl"\îG, ': die inlichtingen gevraagd had over pas
poorten en huwelijksvoorschriften. Zijn brief was gedateerd 18 
Januari en het antwoord is van 25 Januari. Medegedeeld wordt, dat 
verlenging van paspoorten kan worden aangevraagd bij de Nederland
se au tori tei t.en. Voor--:;terugkeer naar China wende men zich tot de 
Chinese consulaten, de .Ambassade in Zweden of in Denemarken. 

Huwelijken met Nederlandse meisjes zijn toegestaan maar men 
moet ze laten registreren. 

Verzoeke a enderen in 00.130241 en retour aan CAW 

CAW/II, 
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Ve1·binding: Ho .12 
Doss.13/91-21. 

G B H J I M 

6 Februari 19'.:)2. 

Onderwerp: Inlichtingen van de Ambassade van de Chinese Volksrepubliek in 
Datum ontvangst bericht: 28 Januari 1952. (:Gweden.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
d J-f J, 2,�ardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan:--- �e 

O - .,,.� �J/, '{/,lt!.3 
Iiedewerkende instanties: --- è. o.6:oo\. ,., 1952 A/' 

�è,.\� �o.· ).• ..::: ' ,'11. J .J /. i
Ondernomen actie:---

, 0-ç-,\�:�{\"f.. c; �tJ//4oLL// P .J/
� .,,), 0o), .;:_........,, . ------

' é 
-� .... -ç0� t/�...L t.,.; -A.J- --� �

.J. 

Bijlage: e n. ., v- _.,,.-,- �..--�- -c: 
.0\. �0

iiè':fbij wordt ri,edegedeeld, dat door een medewerker
�:P-1� Januari 1952 een brief' werd ve1·zonden aan de Arnbassa

--� �6� � van de Chinese Volksrepubliek in .6weden, met verzoek de 
,:.."" \�g afzender er over te willen inlichten hoe de Chj_nezen in 

• 
""��e-<S>-<S> Nederland moeten handelen, indien hun paspoort vervallen 

\.0'7 is, n.l. voor reizen in het buitenland en naar China. Ook 
werd gev:caagd o:t.: er in de Chinese hmvelijkswetgeving veran
dering is gekomen. De gevraagde inlichtingen werden ver-
strekt bij schrijven van 2J Januari 1952 van de Ambassade 
in lweden. Bedoeld schrijve� wordt hierbij gevoegd. De in
houd luidt ongeveer als volgt: 
1. nne in Nederland verblijvende landgenoten ( Chinezen)
moeten zijn voorzien van een verblijÏsvergv..n.ning. Indien
zij een paspoort nodig hebben voor tourisme of zakenreis
naar het buitenland, dienen zij zich to-i; de bevoegde Neder
landse instantie te wenden, zolang daar nog geen Chinees
cons_ulaat is gevesticd. De Nederlandse instantie ·zal dan
de Chinezen aan een paspoort helpen.
2. Inaien landgenoten naar China wensen te gaan, dienen
zij een verzoeK te richten aan de Consul-Generaal van de
Chinese Volksrepub.Liek in Denemarken. �ij zullen dan een
paspoort krijgen, alsrYJ.ede een n l!;ntry Permit" om naar het
vaste land van China te gaan via Hongkong. h.oeilijkheden

• 
zullb11 zij daarbij niet ondervinden.
3. Landgenote:a in Iederland hebben het recht om met een
1 ederla.l.Ldse vrouw te trouwen. mtrent de nationali "tei,., van
de fiede:clandse vrouw, die .!IJ.et een Chinees gehuwd is, zull.en
nog nadere i·egelin6en v,orden getro1·Ïen. 11 

Aanvankelij_: v,;as de Ambassade in iweden belast met 
het verstrekken van paspoorten aan in Nederland woonachtige 
Chinezen, doch dat is sedert enige tijd opgedragen aan de 

�Consul-Generaa.L in DenemarKen. (einde) 
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VEhTROU .rELIJK 
Verbinding: No.12 
Doss.13/349c-9 • 

• Jnderwerp: Chinese- American Weekly. 

Bijlage: één. 

30 Januari 1952. 

Hierbij wordt t oegezonden het Chinese rlationalis
tische blad "Chinese-American Weekly11 van 6 December 

11</1951 no.49. (einde) 
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� �L, VERTRÖUWELIJK 
Verbinding: No.12 ..._ / 21 September 1951. 
Doss.13/3491 

�nderwerp: Chinees Nationalistisch Nieuwsblad. 

• 

Hierbij wordt toegezonden het Chinees Nationalistisch
tweedaags Nieuwsblad TIE(N) WIN DEE(T) van 30 Juli 1951. 

�,\z___
1 

Genoemd nieuwsbladû dat te Hongkong verschijnt, was toege
�, zonden aan de bij w dienst bekende Dr HSU Mo te 's-Graven

·� hage. (einde) 
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RAPPORT van ACD voor CA1ll. - DAT/J ·il

l!etra TENG Wan Hsi.-
PAR: "2.

/) � //�i-��l l(f'��(. . · 

...J�'-� ... ,e.

Betrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij ;f 
bericht ACD/ 112884/161 VOA-3 

Uit TAIPEH werd op 27-6- i 51 het volgende bericht verzonden 
aan TENG W.AN HSI, Room 14 Hotel DES FAMILLES, GENEVE. 

2 
t). /<..

Your right of representative to MIL.AN congress do 
sent retire, ygur friends decide to support you, 
urgently reply to request CHINESE FEDE.ltATION OF 
LABOUR TENG HSIU HSI.ANG • 

Blh Bij gebruik van deze illf"orma.ti• bui ten de dienst moet 
de telegrai'ia�ha herkomst worden verzwegen. 

A.CD�l4691, 27-7-51 ACD/1 
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VAN: CAW/II 

Betr.: "San Min Tao Pao" 
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ACDI 11 icqq 

J'I�-·�� 
Ondershands van ID Amsterdam ontvangen de nummers 

van het te Parijs uitgegeven Chinese periodiek "San Min Tao 

Pao" van 1, 11 en 21 Mei 1951, No's 235, 236 en 237, verge

zeld van een inhoudsweergave. 

Verzoeke a enderen en retour aan CAW II. 



SAN MIN TAO · PAO 

TÉLBOT; 59/ 49 . 
-

57.RUÈ DE LANCRY

HEBDOMADAIRE 

- Tous les Yendredl, -

N
°

235 

1:MAI 195i 









SAN MIN TAO PAO nr.235 van 1-5-1951 

Engeland,Frankrijk,Italië en Amerika voeren herbewapening op.Er ZJ.Jn 
daar ook stakingen,onlusten en men eist loonsverhogingen.Men zoekt 
er ook werk(werklozenproblemen) Zo vas het ook weleer in China. 
In het huidige China echter lijkt alles rooskleurig. Men wil zelfs 
loonsverlaging geven. De arbeiders staan een dag loon af voor de werk 
lozen. Maar de werkelijkheid is geheel anders! De"bevrijde"arbeiders 
worden uit de werkplaatsen "bevrijd" en naar Siberië en Korea gezon
den. In Polen-,Hongarije en Tsjecho/Slowakije bestaan grote arbeids
kampen waar 500.000 chinezen hard moeten werken. Meest jongere mannen 
die reeds een militaire opleiding genoten hebben. Rusland heeft 500 
chinezen naar Pools Silzië vervoerd waar zij in de mijnen moeten wer
ken.Chinezen immers bewaren geheimen terwijl de Polen uit diè areek 
alles vertellen. Men is zelYs van plan om nog 50.000 chinezen naar 
Europa over te brenegn om te werken in de mijnen en hout te kappen. 
Jongeli.eden wor9-en naar het Koreaanse front gestuurd als kannnnen
vlees. Dat is de oplossing welke Peking gevonden heeft inzake het 
werkloosheidsvraagstuk! 

Formosa voert actie om de Chinese emigranten overzee beter te organi
seren. Men wil meer lectuur sturen over alles wat de Chinezen kan 
interesseren. Men wil de partijopvoeding beter doen inwerken, men wil 
het vertrouwen verstevigen en het eenheidsfront tegen communisme en 

· sovjetisme versterken De Chinese emigranten dienen goed geb�uik te
maken van hun betrekkingen met de buitenlandse autoriteiten voor het
welzijn en de veiligheid van de emigranten.

De regering van Formosa roept bij monde van NG TIT SENQ alle goede
Chinezen op om mede te werken aan de oteunverlening voor de noodlij
dende landgenoten in het vervolgde en onderdrukte China.De luchtmacht
van Formosa zorgt voor het uitwerpen boven het Chinese vasteland
van de bijeengebrachte medicamenten,levensmiddelen enz. Deze geste
werkt bemoedigend op de landgenoten van het vasteland, troost hen in
hun bittere nood en lijden en stimuleert hen om verzet te blijven
bieden tegen de bandieten Tsü en Mao. De democratie der vrije volkere
zal uiteindelijk zegevieren over de aggressie van het communistische
extremisme.

3200 hogeschoolstudenten op Formosa betoogden op een meeting tegen de
communistische terreur in China.De Chinese communisten gehoorzamen
aan Sovjet Rusland, zij willen de Chinese bevolking uitdunnen en uit�
moorden.Zij bedrijven alle soorten misdaden en boosheden tegen de be
volking. Wij roepen de vrije wereld op om eensgezind op te treden te�
gen het sovjet/imperialisme dat de wereldheerschappij nastreeft.

De Chinese nation.commissie voor de reorganisatie der nation.partij
heeft de Chinees Tse Tsok Man geroyeerd. Deze Chinees is vroeger in
Oost Indië(Indonesia) geweest en kent de streek goed. Hij is vertrok
ken naar Tien Tsien en Peking om de communisten te dienen. Misschien
krijgt hij wel een opdracht voor het Indonesische gebied, en keert
hij terug onder een valse identiteit.

Volgens een brief van een Chinees uit China die onbekend wenst te
blijve.n groeit het verzet tegen de communistische opvoeding en onder
wijs onder de Chinese studenten in China. Er zijn geheime organisa
ties opgericht zoals de "witte adelaar" enz.

In de provincie Kwang-Toeng werden sedert Oct.1949 tot Dec.1950 reeds
50400 chinezen terechtgesteld wegens agitatie of verzet tegen het
regiem. In de provincie Kwang-Sie werden 59818 chinezen gedood, In
de provincie Fok-Kien 55000 man. Alleen in Dec.1950 werden in de drie
provincies 196000 chinezen omgebracht. Va:l:l Januari 1951 tot Maart 195
kwamen in de drie provincies 100.000 chinezen om onder de zuiverings
acties der communisten.
Onder het motto "alles voor Korea en verzet aan Amerika" werden in
K�ang-Toeng 30.000 m�n op

G
eroepen en gedwongen om in Korea te funge

ren als kanonnenpoeder voor het sovjet-imperialisme.



De Chinese studenten worden in China misleid en verleid om zich te mel
den voor kaderopleiding. 
In Canton klonken snachts kreten-als 11 leve China! weg met het communiime
De kreten waren afkomstig van Chinese verzetslieden die gevangengenomen 
waren en naar de plaats der terechtstelling werden vervoerd in militaire 
voertuigen. 

De Chinese co:n;imuhisten hebben thans nieuwe plannen welke de vergiftiging 
beogen van de Chinese jeugd. Zij willen n.l. grote opleidingskampen op
richLen voor 2000.000 jongeren tussen de 12 en de 18 jaar oud, die daar 
in zuiver communi_stische geest worden opgevoed en getraind. Het wordt ee. 
kinderenleger.Alleen in China worden anderhalf millioen kinderen gerecru 
teerd en uit de landen buiten China in Azië moeten er 500.000 Chinese,jo 
geren gehaald worden. Reeds nu verdwijnen Chinese kinderen spoorloos e:" 
vindt men briefjes waarop st2.at: ik vertrek voo:i;: de dienst aan mijn volk/ 

In Kanton werd melding gemaakt van aanranding van Chinese boeren vrouw 
in een dorpje door Russen. De plaatselijke politie durfde de aanklacht 
niet te beijandelen en verwees haar hogerop. 

Chinese communisten belasteren Franse zusters die in China kinderasyls 
besturen n.l. te Kanton en te Nan-King. De zusters z_ouden aansprakelijk 
zijn voor de massasterfte onder deze arme kinderen! 

De Chinese emigrant uit Singapore de Heer Chan Ka Kang die zich tot het 
communisme bekeerde en niet meer naar Singapore m.ag terugkeren, wordt 
niet gewaardeerd door de communisten. Zijn autobedrijf werd benadeeld en 
de bedrijfsleider gevangengenomen. Chan Ka Kang is zeer gegriefd en durf 
niets te zeggen. 

Een Chinees meisje meldde zich bij de communistische dienst.Haar moeder 
was hierover zo verbolgen dat zij het meisje opwachtte om het terug te 
houden. Maar toen het meisje de toorn van de moeder in de gaten kreeg, 
riep zij soldaten ter assistentie die het huis omsingelden.De mensen van 
het dorp vluchtten weg en de moeder was met nog andere mensen naar een 
tempel gevlucht. Daar hing zij zich op. 

16 rue RogerCallard,Paris 5e. Adres waar de jonge chineesjes hun moeder
..taal kunnen leren. Pater So zorgt voor meesters en accomodatie. 

AlV!STERDM: overleden de rijke Tsekiang koopman dhr .KAl\'I MONG SIN. Hij was 
o.a. eigenaar van hotel Nan-King ��-Tien-Tsien en Kam-Long. 
Grootse begrafenis.Speeches ook van chef v.vreemd.dienst(voormalig 

Bombarderen van Mandsjoerije: 

Het verhaast niet de wereldoorlog, want als Stalin de tijd gekomen acht, 
ontbrandt toch een ,,,ereldoorlog ook indien men Mandsjoerije niet bombar
deert. Door bombardementen van Mandsjoerije sticht men verwarring onder 
de Chinese communisten.«XRXXXOCRXNXNXXNEERNXXWRRX�N�REXHRXXruiRN� Het best 
zou zijn dat de UNO de nationalistische legers van Formosa ondersteunt 
bij een invasie op het vasteland. Dan komen de Chinese communisten tus
sen twee vuren te zitten. Zij zouden zwaar inde verdrukking komen indien 
de geallieerden hun verbindings- en aanvoerwegen in China naar Korea zou 
vernielen omdat zij dan niet meer kunnen putten uit hun mensenbronnen en 

geen soldaten meer kunnen aanvoeren. Het zou de ineenstorting van het re
giem betekenen en het einde der Koreaanse strijd! Indien de democratisch 
landen deze gelegenheid durven benutte;n, dan wordt de vrede werkelijkhei 
Het bombarderen van Mandsjoerije een een wijs besluit van Amerika. 
Verwekelijkte regering meent dat hieruit een wereldoorlog kan ontbranden 
maar zolang Stalin de tijd nog niet gekomen acht, dan betekenen bombarde 
menten van het Chinese vasteland(kust en militaire bases) en val'.l Mandsjo 
ri je geen nieuwe wereldoorlog. Oorlogsmogelijkheid .be staat steeds, 

maar de oorlog wordt nu nog geen werkelijkheid. Landen die alleen aan eig 
voordeel denken en aldus aan handen en voeten gebonden zijn, moeten voor
zjchtig zijn in hun vertrouwen. Wij hopen dat de Verenigde naties indien 
zij Mandsjoerije bombarderen zich alleen zullen bepalen tot militaire ob
jecten en èe brave burgerbevolking zullen sparen. 



HET ONTSLAG VAN MC .ARTHUR en de uitwerking. I _,,_ )/ 

Oneenigheid van inzichten tussen .Amerika en Engeland bewogen Stalin en 
communistisch China om een groot offensief in Korea te ontketenen. 
Engeland heeft in de loop van de laatste honderd jaar veel fouten in het 
Verre Oosten gemaakt zoals Chamberlain met Tsjecho/Slowakije. Engeland 
had ook een totaal verkeerde kijk op net Japanse militarisme en de Japans 
politiek in het buitenland. De Engelsen dachten met Japan te kunnen same 
werken en sloten verdragen. Aldus verging Korea en viel Formosa. 
Later viel Japan het Chinese vasteland aan en drong door tot ver in de 
Pacicic. Engeland brandde zich aan het vuur dat het zelf aangelegd had. 
Toen Japan in China vocht,gaf het openlijk toe dat Engeland vijandelijk 
land nummer 1 was! Dezelfde fouten maken Engeland en de commonwealth op
nieuw in het verre Oosten van vandaag. Zij beoordelen de Chinese communi 
ten verkeerd en in de naaste toekomst zullen zij zich weer aan hun eigen 
vuur branden. Daarom britse staatslieden, weest niet te vroeg tevreden, 
Gij denkt dat Stalin en het communistische China met U niet zullen afre
kenen. Maar zij werken met stukken-en-brokkenpolitiek(politiek van afsni 
den of indelen) en zorgen er graag voor dat de democratische landen 
niet tezamen dezelfde richting inslaan. Moet gij Engeland nu niet even 
terugdenken aan Uw politiek van sussen? 
Laten we de laatste gebeurtenissen niet vergeten. De Chinese communisten 
hebben reeds 100.000 man op Korea ingezet. Stalin steunt Mao Tse Toeng 
en wil de oorlog op Korea nog verder uitbreiden en verdiepen. 
Engelse politici,vergeet vooral niet uw jonge mannen die in Korea strij
den in de modder of op het water, hun strijd is zwaar en zonder y;erpozin 
De Chinese communisteren schilderen U wat voor de ogen en vergoten aldus 
uw illusies inzake vredesbesprekingen. De communisten wachten dat de 
energiewelke door allen tegen de communistische aggressie ontplooid word 
verslapt, en wanneer de strijdlust afgekoeld is aan het front dan zetten 
zij plotseling zoals verleden winter ook het geval was, een groot offen/ 
sief in. En wat dan? de feiten spreken nog steeds van de twintig jaren 
oorlog van het vrije China tegen het russische imperialisme en het commu 
isme.Wij kennen hun bedrog en weten goed dat Stalin ne zijn meelopende 
Chinese communisten zoveel mogelijk oneenigheid trachten te zaaien onder 
de .Amerikaanse en Britse staatslieden en in hun inzichten. 
Zij. willen de strijdlust en de gevoelens van de burgers verwekelijken of 
ontbinden. Maar wij moeten allen onze waakzaamheid op groot alarm zetten 
en niet in het bedrog trappen van het russische imperialisme en het Chin 
se communisme. De communisten buiten deze gelegenheid uit om aan te vall 
�anneer de geallieerden symptomen van onenigheid vertonen. 
De vrede wordt heus niet bereikt omdat Me Arthur van het Koreaanse strij 
toneel is verwijderd. Zij die denken dat ontspannen gunstig werkt, moete 
begrijpen dat zij de eenheid scheuren en het communistische front beguns 
gen. Zij die het inividuele voordeel van hun eigen land alleen nastreve 
mogen beseffen dat zij hierdoor de gemene plannen der aggressiemachten 
in de hand werken. Truman zeide reeds dat het al of niet ontbranden van 
de derde wereldoorlog ter competentie is van de dictatot van het Kremlin 
.Amerika wil vrede en wenst geen oorlog daarom voert het in Korea slechts 
een beperkte strijd en hoopt het dat de communisten overmand worden door 
de moeilijkheden en zich terugtrekken, opdat geen derde wereldoorlog 
ontsta. Maar indien de communisten de oorlog willen en aggressie plegen 
tegen andere vrije naties, dan zal .Amerika bewijzen dat het in staat is 
deze aggressie te beteugelen. 
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RAPPORT van ACD voor C. -

l3etra Bezoek van PAK Ki En aan Boedapest.-
• !!'�?�/' ·,

J�,-,,;�� :Betrouwbare, met nader te controleren bron meldt bij 
bericht ACD/105722/79· VOA-16 

LI CHOO-YEN, PEKING zond. op 11-3.:.. 1 51 het vo:ibgende bericht aan de 
KOREAANSE MISSIE t.a.v. KVON O ))IX, BOED.AEEST. 

--fl-'"--====---
c 

PAK'K[ EN arriveerde 10/3 in Peking en vertrekt de 12de 
naar BOEDAPEST met PEKING trein • 

NB1 Bij gebruik van deze informatie bui ten de dienst moet 
· de telegrafische herkomst worden verzwegen.

ACD, 108897, 9-5-51

/ 
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RAPPORT VAN CAW/I. 

Betr.: "San Min Tao Pao" 

Bijl.: twee 

, '.r, i' i. '7 2 y �-j-/-:.-r, / -t f"

1_'2 5 APR. 1951 

A CD TTi/� t Jl/; 
·-------......

� 

J1���c.)-� 
,,1 

Ondershands van ID .Amsterdam ontvangen het te Parijs 
uitgegeven Chinese nationalistische periodiek "San Min Tao 
Pao" van 16 Maart 1951, no.232, met vertaling. 

Verzoeke 
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MI STER.IE VAN 
BINNENLA1IDSE ZAKEN 

Noo: C.106778 
Bijlo: Gene 
CAW/I, TA�3. 
Betro� Chinese artieten 

in Warschau 

Copie voor C0.106778 
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VERTROUWELIJK 

ç· th1G\�� ·./ 1::.:.-1
....... 

Blijk��s een bericht in het "Ini'ormatie Bulletin" 
van de Poolse Legatie in Nederland had op 26 Februari j.l. 
te Warschau het eerste optreden plaats van een uit 58 per
sonen bestaande groep Chinese artisten uit de Volksrepubliek 
Ohinao 

Bij dit eerste optreden hield de leider van dit gezel
schap DIN LI een redevoering waarin hij uiting gaf aan de 
overtuiging, dat het optreden van zijn artisten zou leiden 
tot een versteviging en verinniging van de vriendschap tus
sen het Poolse en het Chinese volko 

In verband met de mogelijkheid, dat dit gezelschap 
ook West-Europese landen, w.o. Nederland zal willen bezoeken, 
moge ik U verzoeken het vorenstaande wel onder de a dacht 
van het Hoofd van de Rijksvréemdelingen- en Visadienst te 
willen brengen. 

Ik moge hierbij aantekenen, dat het dzz. ongewenst. 
wordt geacht 9 dat zij eventueel in Nederland zouden worden 
toe ge la ten. 

HET HOOFD VAN DE DIENS� 
Namens deze,

l 

'\ 
Jhr Mr W .·J. Th. Serrai:is 

i 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer Mr J.P.G.Goossen, 
Hoofd Burea Kabinet van de Afd. Politie 
va."l'l het Ministerie ven Justitie, 
Raa.mweg 47 9

te 

'a-G RAV E N  BAG E. 



• 

RAPPORT VAN CAW/I.

Betr.: Chinese artisten
in Warschau 

,./�.-L��� 
In het "Informatie Bulletin" van de Legatie van Polen

in Nederland, van 8 Maart 1951, no. 126 komt het navolgende
bericht voor: 
Het eerste optreden van een Chinees circus te Warszawa.

Op 26 Februari vond te Warszawa het eerste optreden 
plaats van een voortreffelijke groep artisten uit de Chinese
Volksrepubliek. 

Het 58 personen tellende gezelschap werd bij zijn ver
schijnen op het toneel met langdurig applaus begroet. Na een

IJ begroetingsrede van de heer Falkowski, directeur van de Ver-
d'"/enigde Amusementsondernemingen, nam de heer Din Li artistiek

leider van het Chinese gezelschap het woora. en dankte voor 
de hartelijke ontvangst, die de Chinese artisten te Warszawa 
gevonden hadden en gaf uiting aan de overtuiging, dat hun op
treden zou leiden tot een versteviging en verinniging van de 
vriendschap tussen het Poolse en het Chinese volk. De toespra
van Din Li werd door het publiek ontvangen met applaus en met
uitroepen ter ere van het Chinese volk en zijn leider Mao Tse
toeng. 

In een buitengewoon rijk en origineel programma toonden
de Chinese artisten ten volle hun technisch meesterschap. 

Het gehele programma werd enthousiast ontvangen door 
het publiek. Na de voorstelling bereidde men de Chinese ar
tisten een langdurige ovatie en werden hun bloemen overhan
digd. 

Verzoeke agenderen en terug aan CAW/I.

CAW/I, 6-4-1951.



UITTREIZSEL 

Uit 

.Voor 

PD 13356 

OD 17 '+1 

Naam: CHEUNG K .S. 

Naam: CHINESE PROPAGANDA-DIVERSEN 

• 

Ag. nr: . 103459 

Aard van het stuk: Rapport 

Afz. : ID den Haag Datum: 15-2-'51 

In October 1950 heeft de bekende CHEUNG,Kwak Shu,eigenaar van het 
restauran "Het Verre Oosten", een bedrag van î 60. bijgedragen voor het Chi
nese communistische maandblad "Sin Shen Tse"". 

Op welke wijze hij het bedrag heeft overgemaakt is dezerzijds niet 
bekend • 

Uitgetr. door: K 

Datum: 17-5-'51. 

Op aanwijzing van: CAW 
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No. 618 A - '51. tJ 

24 April 
;-----, '.> 

1951. 
Uw schrijven No. 103481 

- -2 8 APR. 1951 '1-1van 28 Februari 1951.-
-

Onderwerp: Samenkomst van de 
"Chinese Club" • ACD/ ,oi�Ji1

• 
• 

t r o u w e  1 ij k • 

In J,lntwoord op het bovenmmgehaald schrijven, zij medegedeeld,dat 
tot dusver van het on_tstaen van " De Chinese Cll:ub" te .Amsterd�m :&4.e 
niets is ktmnen blijken. 

�
�het feit,dat slechts 5 personen - Chinezen - deze samenkomst 
hebben bijgewoond, kan reeds voldoende blijken, dat voor deze samen
komst -:ffl..lez:mg - van de zijde der Chinese gemeenschap te .Amsterdam 
geen belangstelling bestaat - bestond -. 

T.a.v. de initiatiefnemer van deze samenkomst, Y.ANG Mao Lin, ge
boren te Kwanttmg.8 Juni 190�, kellner, logementnouäer, wonende te

I
.Ämsterdam, Montelbaanstraat I, zij medegedeeld, dat hij als com-

� missaris zitting heeft in het bestuur van de te .Amsterdam gevestig
Y de verenig:mg vAn Ch:mezen, de " Hwa Chiai Liem He Hwaj ".Mede is 

van hem bekend,dat hij een vriend is van de bekende te Londen wonen
de oommtmist, CHJN Tien Sang, - zie het dezerzijds schrijven No. 
5973 -'49 van 4 November 1949 -,die gedurende zijn verblijf in Ne
derland, bij hem, Y.ANG Mao Lin, zou hebben gelogeerd, 

Niet kon worden vastgesteld, wie op deze samenkomst een lezing 
heeft gehouden en waarover werd gesproken.Einde.-
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VERTROUWELIJK 

Met verwijzing naar het rápport van Uw Inlichtingen
dienst van 24 April j.l., no.618 A - '51, handelende over het 
in hoofde dezes vermelde onderwerp, moge ik U mededelen, dat

voor de ramen van het perceel Bantammerstraat 17 te Uwent pa

pieren hangen met Chinese karakters waarop voorkomt �en stempel

afdruk.: "Chinese Club Amsterdam. Dit is kennelijk de club, wel

ke blijkens het rapport van Uw Inl.ichtingendienat van 16 Febru
ari j.l., no.618 -'51 een samenkomst heeft belegd in :de congres
zaal van Krasnapolaky. Het is mij echter niet duidelijk met. 
welk oogmerk er tijdens de samenkomst enkele Amerikaanse fi�s 
zijn vertoond over het leven in de u.s.A., temeer niet omdat\', 

1 '\ ' 
van dè feitelijke initiatiefnemer YANG Mao Lin k worden:aalllrlr 
genomen, dat hij communistisch is georiënteerd. \! '\ 

; 1 \ 

Voor Uw nadere inlichtingen nopens het doel van bedoel�� 

. samenkomst in Krasnapolsky houd ik mij gaarne aanbevolen.: 

Aan de Heer
Hoofdcommissaris 
te 
AMS!fERDA 

van Politie, 

HET HOOFD VAN DE DIENSt1 
Namens deze, , , 

Er K. E. BRESLAU 

Rappel: 10-6-1951. 



N Q. 618 B - ' 51. 

UW schrijven No. 
van 8 .Mei 19 51. 

Onderwerp: Samenkomst van de 

• 

• 

• 

• 

" Chinese Club" • 

In antwoord op het boven aangehaalde schrijven,zij medegedeeld,dat 
inderdaad voor de ramen van perceel 17 aan de Binnen Bantamrnerstraat 
te Amsterdam in welk perceel de Chinese vereniging: " Hwa Chia_ 
Liem He Hwei� is gevestigd, papieren - kennelijk mededelingen of aan
kondigingen - zijn aangebracht, wa8rop de naam II Chinese Club " 
voorkomt. 

Dit is uiteraard mogelijk, daar de evengenoemde naam " Hwa Chia, 
Liam He Hwei" de klanken zijn van de Chinese karakters, waarmede de 
naam van de Chinese vereniging te Amsterdam wordt aangeduid. 

De juiste vertaling van deze Chinese karakters, zou e aldus werd 
vernomen - moeten luiden: "Chinese Club" of " Recreatie huis voor 
Chinese emigranten 11 • 

T.a.v. de samenkomst, welke op 6 Februari 1951 door of namens de
" Chinese Club" in de congres zaal van Krasnapolskij te Amsterdam 
werd gehouden, werd nog het volgende vernomen • 

De initiatiefnemer van deze samenkomst, de Chinees YANG Mao .Lin, 
geboren te .Kwantung, 8 Juni 1906, wonende te Amsterdam,Montelbaan-

0 # straat 7 I, is gehuwd met ttendrika ,Maria, Hanen berg, geboren te Am-

� 
aterdam, 31 Januari 1913, die rooms katholiek is en de verplichtin
gen hiervan trouw opvolgt en nakomt. 

) 

Als uitvloeisel hiervan is de familie YANG Mao Lin in con tact ge
komen, met Pater W.L,WAMMES� te Vught (N-Br.). Deze Pater is 16 jaar
als missionaris werkzaam geweest bij de R.K.Missie in Mongolie,doch 
moest i.v.m. de thans in China heersende toestmiden ruim êén jm.1r 
geleden uit China vluchten. 

uedurende zijn verblijf in China zou Pater WAl\@.ms enige Ameri
kfümse films hebben gekregen, venr het verzet in China gedurende de 
Japanse bezetting ;u;w Cl..i.t...l.fil.ul.Deze films zou P�ter WM�rns meer op
verzoe� �an de echtgenote van YANG Mao Lin, op e vor&îbetloelde sa
menkomst hebben vertoond.Aanvankelijk echter - aldus werd vernomen -
zou Pater W.AIVIM:Es bezwaren hebben gemaakt tegen het vertonen van deze 
films en wel in het bijzonder, tegen dat gedeelte waarin de vlag van 
de voormalige Chinese nationalistische regering voorkomt.Dit dan 
hoofdzakelijk, omdat de bezoekende Chinezen, d�ar aanstoo� aan zou
den kunnen nemen. 

E:erst nadat ivi:evr. Y.Ati!G - H.ANJlNBERG, Pater W.AJ.ï.�MES de nadrukkelij
ke verzekering zou hebben gegeven, dat dit niet het geval zou zijn, 
werd Pater WANIMES bereid gevonden. de in zijn bezit zijnde Chinese 
verzet-films te vertonen. 

De film vertoning waarbij volgens YANG Mao Lin ruim 100 personen 
- Chinezen - aanwezig zouden zijn geweest, had zoals bekend een
rustig verloop.

Hoewel daaromtrent geen zekerheid kon worden verkregen moet wor
den aangenomen, dat daar de in]ï(i tiatief-nemer , YANG Mao Lin van 
deze samenkomst, als commissaris zitting heeft in het bestu�r van de 
" Hwa Chiai Liem He Hwei", hij deze heeft aangekondigd als werd die 
gehouden onder auspicien van de " Hwo Chiai Liem He Hw�i" of de 
" Chinese Club". Einde. 

' 

o. 3.



Nc.: C. 103481 
Bijl: Gene 
CJ..-WÏI, �A. 4 • · 

Betr.: Samenkc.,mst van 
"De Chinese Club· 

• , Copie 
1
:VQQr C0.103481· ( Mkl , . l 

's-Gravenhage, 28 Februari 1951 
J avas traa t .68 r" 

Met· venvijzing;l}aar het -rapport. van Uw Inlichtingendienst 
van 16 Februari j.l., ·no.618 � '51; handelende over het in hoof
de deze� vermelde onde�werp, moge ik U verzoeken mij wei nader 
te willen inlichten over het ontstaan.van !!De Chinese Clubn en 
nopens de yraag of YANG Mao Linde ·initiatiefnemer is, zo neen
wie dan. \ · 

Mede zou gaarn-e·. vernomen worden. wie op de bewuste: sa.men�
de lezing heeft gehouden en'. wat deze behelsde. 

.-Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie, 
te 
A M S T E R D A M.: 

. . . 

• HET HOOFD .,VAN DE DIENST1

Ma.me�ns. deze, 

Jhr Mr W •. J:. Th.Serraris 
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No. 618 - '51. !� 
Onderwerp : Samenkomst van "De Chinese Club" 

V e r t r o u 

1951. 

/. ,., /. l.1 

�.r. 1.2 �.1: f'' 
e 1 i j k •

16 Februari 

Op Dinsdag 6 Februari 1951 te 20.00 uur heeft een 
samenkomst plaats gevonden van een groep Chinezen, onder 
de naam "De Chinese Club", in de Congres-zaal van Kras

_h napolsky tè .Qt(sterctarrî. '·
� Aanvrager hiervoor was de bij U bekende Chinees YANG 

Mao I,j p, geboren 8-Juni 1906 te Kwantung. 
( Op deze samenkomst werden - naast een lezing - enige 

(""'\ Amerikaanse films vertoond over het leven in de U.S.A. 
Op�erkelijk was, dat alhoewel voor deze bijeenkomst de 

congres-zaal met een capaciteit van 300 was gehuurd, 
slechts vijf personen aanwezig waren. Einde. 

- m 
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RAPPORT VAN c.xr. ,
.::-

:. 8 FEB.. 195 

Betr.: "Wah Kiu Yat Po" en 
"Shi Shi Chun Chiao" 

::Sij 1. : vier 

A 01/.c�.r& 

\/'�� �·-4�-� 

Onders?ands ontvangen van ID Amsterdam de bladen 
"Wah Kiu Yat Po" van 27 November 1950 en "Shi Shi Chun 
Chiao" van 28 Augustus 1950. 

Korte bijgevoegd. 

Verzoeke te eren en teru aan c.xr .

RAPPORT VAN C.XI. 

Betr. : "Shi Shi Chun · Chiao" 

Bij 1.: twee 

z;-��s 1 
ACD/ /?l/.r�P/'

Ondershands ontvangen van ID Amsterdam het blad

"Shi Shi Chun Chiao" van 20-7-1950. 

Korte inhoud bijgevoegd. 

Verzoeke te agendefèn en terug aan C.XI. 

c.xI, 6-2-1951./

RAPPORT VAN c.xr.

• Betr.: 11San Jv1in Tao Pao" 

Bijl.: twee 

• 

Ondcrshandsontvangen van ID Amsterdam nummer 222 
van het te Parijs verschijnend Chinees Nationalistenblad 
"Sam. J\iÜn Tao Pao". 

Korte inhoud bijgevoegd. 

Verzoeke te agenderen en terug aan C.XI. 

c.xr, 21-12-1950 •
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Chinese Volksregering 

achter besluiten van 

Warschau 

In een zitting van de Chinese Volksregering heeft Koeo Mo-jo, vice-premier en leider van de Chinese delegatie op het Wereldvredescongres in Warschau, de besluiten van het Congres toegelicht. ,De volksregering besloot de besluiten van het Congres volledig te ondersteunen. Zij is van mening, dat het programma ter verdediging van de wereldvrede, \ dat aangenomen werd door het Tweede Wereldvredescongres en neergelegd is in twee historische documenten, het manifest aan de volkeren en de oproep tot de · UNO, volkomen beantwoordt aan de wensen van het Chinese volk en allevolkeren der wereld.De regering riep het Chinese volk op ·zijn inspanningen ter consolidatie van 1de dictatuur van de volksdemocratie te t versterken, zich te verenigen met de internationale vrienden en de beweging van verzet tegen de Amerikaanse agressie, hulp aan Korea en van verdediging van het vaderland te versterken.(Hsinhoea) 



V�rbinding : Y� 
Nö. 664 - R - 49. 

/Ónderwerp : Stromingen onder d,e

17 November 1950.

Chinese ]migranten. 
'

V e r t r o u w e 1 i · k •
Datum ontvangst bericht:October & November

·2 0 NOV. t;?50 41950. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. ..... 

Waardering bericht : betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan : - � q;;.

/"
( 

Medewerkende instanties : geen. \i1' "  

Ondernomen acties: geen. De aandacht blijftl.j,p�"'".,,-�

• 

• 

Bij herhaling is reeds uit de vertalingen van de t� Parijs 
en Londen uitgegeven, in de Chinese taal gestelde, communistisch
georienteerde periodieken, welke ook regelmatig onder de h.t.l. 
verblijvende Chinezen, hetzij tegen betaling, danwel gratis,wor
den verspreid, kunnen blijken, dat in deze periodieken vrij re
gelmatig berichten en/of mededelingen zijn opgenomen, betrekking
hebbende op een beweging onder de Chinese emigranten - Overxee 

Chinezen -, welke beweging dan wordt 8éngeduid met de initialen
11 c.c. 11 • 

In deze hier bedoelde berichten, werd deze "C. c. " beweging meer-.
dere malen a�mgeduid als zijnde fascistisch, met o •. fü als doel, 
het bestrijden van de Chinese Volksrepubliek en �lle personen 
en instellingen, die deze republiek erkennen en steunen. 

Hierbij worden dan regelmatig als leiders van deze beweging 
() IL genoemd, de gebroeders L.F. CHAN en K,F. CHAN ( of ..Q!!E.'J), wat o.a.

�
�

-\ ok kan blijken uit een vertaling ""van twee berichten voorkomende
__..,..-�in het te Parijs verschijnend, in de Chinese taal gesteld, com-
7 ministisch georien teerd periodiek: 11 KIOU UN" - Chinese NnigrEJn

ten Verbond - respectievelijk VEJn 17 en 29 October 1950, luiden
de als volgt: 
" De relletjes van de Chinese reactionnairen tegen de Chinese 
" studenten vereniging te P3rij s - welke de Peking regering toe
" gedaan is-r • 
" Waar de oorlogsmisdadiger CHAN -CH:EN- Lap Foe verblijft daar 
" gebeuren misdadige dingen. Dat hebben we in Parijs meegemaakt.
" Deze reactionnai];'en in Europa kunnen niet verdragen, dat de 
11 eenheid onder de Chinezen aldaar met de dag beter wordt.Het
" zijn dwazen, maar we hopen nog d�t ze tot inkeer komen. 

� n De leiders zullen echter hun straf niet on tgfüm. Deze zijn q " ORAN ÇH.o Po.en ( CHJ!N Ko Foe), Long Soh Xeng...(?) en� CHAN {CH::BN}
(;) n II Lap Foe". 

., T<f'G° zover ·het eerste bericht.Het tweede luidt als volgt: 
11 Protest brief uit Peking van de repatriëringsdienst tegen de
"Parijse relletjes welke verwekt werden door de reactionnpire 
" nationalisten van CH.AN ( CH:EN) L8P Foe de bandiet-oorlogsmisda
" diger. 11 • 

T.a.v. de initialen II c.c. 11 werd vernomen, dat deze aanvanke
lijk waren ontleend !H,n de naam II Centrale Club", doch later 
bleek, dot deze initialen betrekking hadden op de namen van de
oprichters of initiatief-nemers V8n deze beweging, n.l. de ge
broeders L.F.CHAN en K.r.CH.AN of CH:EN, waarvan de eerste thans
in Frankrijk en de laatste op Formosa zou verblijven. 

Deze gebroeders CH:EN - aldus werd vernomen - zouden ten tiJ'de
toen de 
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toen de II Kuo Min Tangrr - d.i. de politieke partij in China, wa· r
op de Nationale Chinese regering van CHIANG Kai 8hek was gegrond
vest - , haar hoogste bloei periode beleefde, daarin de meest v:e-" 
vooraanstaande leiders-functies hebben vervuld. 

Betreffende het werk van de leiders van deze "C. c." beweging en 
de daarbij aangesloten personen, werd vernomen, dat àm;µt zijn 
aangewezen om voor de extreem nationalistische georienteerde po

litieke groep in het Nationalistisch China, te spionneren einder
de buiten China verblijvende landgenoten met betrekking tot de 
stemming enz. welke onder deze Chinezen in de verschillende lan
den heerst. 

· Met betrekking tot de leiders van de " C. C." beweg:ing, werd ver-

• 

, der nog vernomen, .dat consulaire vertegenwoordigers van de Natio
nale Chinese regering, die door de evenbedoelde extreem nationa
listisch georienteerde politieke-groep voorbestemd waren, om le:i:::; 
ders-funl!Jties in de "C. c. " beweging te vervullen, in China een 
specialw cursus of opleiding moeten ( moesten) volgen,welke 3 
jaar zou duren • 

De aan deze cursus verbonden leraren,hoofdzakelijk Chinezen, 
zouden zijn, die voor de 2de wereldoorlog in Duitsland hadden 
gestudeerd. 

Geruimen tijd geleden - aldus werd thans vernomen - zou ook in 
Nrederland een groep of 8fdeling van deze "C. c." beweging zijn op 
gericht, waarvan voorzover bekend tot heden weinig of geen acti
viteit naar buiten kon worden waargenomen. 

Enige maanden voordat in Maart 1950 tot sluiting van de Ampas
sade der Nationale Chinese-regering te den Haag moest worden 

d overgegaan, werden door de lste secretaris van de evengenoemde 
X Chinese Ambassade, die genaamd€ zou zijn SHI Son Sze of CHI Sen 

Sze - verdere personalia onbekend - acht van de meest vooraan�� 
staande in Nederland verblijvende Chinezen voor een bespreking 
op de Chinese Ambassade te den Haag ontboden. 
Van vier van deze hierbedoelde personen konden de namen worden
vastgestels. Deze n.l. zijn: 

/JJ _;a. K.S. CHEUifG, eigenaar beheerder� van het te den Haé•g geves-
� . 

· tigd Chinees restauran.t ''Het Verre Oosten". 
• X,, b.. GHIO Ngot Lam, alias CHOI Kan Man, lfu, aangesproken wordt met

91) t'.!. 'l �u -de naam KIEM.AN, ge boren te Can ton, 1 Jan u·art:h 
1886, wonende te Rotterdam,Lombokstraat 5. 

v c. MA Wen San, geboren te Foo San, 17 Juli 1906, eigenaar beheer
'� der van het te Amsterdam gevestigde Chinees res

t�uran t ''Hongkong", wonende te .Amsterdam, Ti
tiaanstraat 28 hs, en 

7.P Il J ól d. TSJN Po Ching, geboren te Chekiang, 10 October 1908, eigenaar 
__.-::--- beheerder van het te .Amsterdam gevestigde resta· 

ran t II King Long11 , wonende te Amsterdam, Gelder-
sekade 80 hs. t. 

2-:lwt/l . f 

Tijdens de21e samenkomst, - Wéwrbij ook aémwezig was, de to aeze l "C. O." beweginVehorende voormalige Chinese Att�che CHANG°j ver
Gere""personalia onbekend, wonende te den Haag,.Alexanderst±?a�t 14 -
zou door. SRI Son Sze vd. zijn medegedeeld, dat het de bedoeling was, om in Nederland een onderdeel in het leven te roepen van de. "C. C." beweging, oftewel de bond of vereniging van Chinese emigron ten. 

Voorts zou 
- 3 -
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Voorts zou SHI Son Sze toen hebben medegedeeld, dat het de be-_
doeling was, dnt de toen door hem opgeroepen personen met de 
leiding van deze 11 c. c. 11 beweging in Nederland zouden worden be
lost, terwijl de eigenaar-beheerder van het Chinees re sta uran t 
te Den Haog, "Het Verre Oosten 11, de reeds genoemde ..K • OHEIEG 
meer met de algehele leiding von deze beweging in :trëc

r

erloná 
zou worden belast. 

Van de�oen op deze bijeenkomst aanwezige personen, zou de
evengenbemde K. s. CHElNG zich blijvend beschikbaar hebben ge
steld voor het vervullen van een leidende functie in deze be
weging, terwijl de zeven andere personen zich vrijwel onmidd�
lijk dan wel meer geleidelijk van deze beweging hebben terug
getrokken en losge-.aakt. 
Mede werd vernomen, dat K.S. CHElNG - die nog steeds de lei

ding van deze Chinese beweging m Nederland zou hebben - er 
tot dusver slechts in geslaagd zou zijn, enkele in Nederland 
verblij1"ende Chinezen voor deze "C. C." beweging te winnen. De

namen van deze hierbedoelde personen konden tot dusver niet 
worden vastgesteld • 

Omstreeks deze tijd zou door SHI Son Sze een proclamatie zijn 
uitgegeven waélrin doel en streven van deze beweging werden uit
e enge zet en nader toegelicht. Tot dusver kon geen exemplaar 
Vf.ln deze door SHI Son Sze uitgegeven proclêma tie worden ach
terha éll d. 

L ,met uit
sluiting van 
iedere poli
tieke groe
pering, 

Naar verluidt was in deze proclamatie t.a.v. het doel van de
e.c. vermeld, om middels deze beweging te ijveren omlvan China
een grote sterke natie te maken en te trachten, alle buiten
China verblijvende Chinezen - Overzee Chinezen - tot deze bewe
ging te doen toetreden.

Naast de reeds genoemde personen, zou ook de voormalige wm r
.j A nemend Chinese consul te .Amsterdam, genaamd CHJlNG Cb.ang Chi 
/\.. /y geboren te Hongkow, 27 Mei 1916, laatsteliJk wonenae të"':Arnst"er-

/'
am, .Apollolaan No. 79.A,, deel hebben uitgemaakt van deze c. c.
eweging. 
Ook de redacteur-ui'tgever van het destijds in Nederland - .Am

sterdam - in de Chinese taal uitgegeven mmmdblod : "HWA CH.AIO 
TI:EN" TI", genaamd CHANG Tien Yee, geboren te Chekiang, 11 De-

. cember 1920, journalist, destijds wonende te .Amsterdam. van Ee
&,éhenstraat 84, zou aanvankelijk met SHI Son Sze en de'attaché 
CHANG, een der leiders zijn geweest van deze e.c. beweging in 
Nederland. 
Mogelijk moet hierin mede de oorzaak worden gezocht, dat in.g 

dertijd het C.P.N.-bestuur aan de drukkerij-uitgeverij Heier
man & Co. te Amsterdam, nadat in de drukkerij van deze firma 
het eerste nummer van het blad : "HW.A CH.AIO THN TI" was ge
drukt, zou hebben verboden ook de verder nog uit te geven num
mers van d!t blad te drukken lzie hierover het dezz. schrijven 
No. 6952 A- 48 van 3 Februari 1949 - Uw schrijven No. 51706 van 
13 Januari 1949).

In dit yerband ziJ verder nog verwezen, naar een bericht voor
komepde in het .April-nummer van 1949, van het te London in de 
Chinese taal uitgegeven gestencild blad : "Democratisch ( Volks) 
Fron t 11 • 

In het hierbedoelde 
-4-
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In het hierbedoelde bericht, wordt CHANG Tien Yee genoemd als het 
hoofd van de volgelingen van CH:EN Ng Fan - een der gebroeders CBJlN
- in Europa. (Zie het dezerzijds schrijven No. 6952 C - '48 van 
12 Mei 1949 ). 
Opmerkelijk is ook, dat in He� destijds ontvangen, in de :Ehgelse 
taàl gestelde anonieme brieven, waarvan later is gebleKen, dat 
deze �ren geschreven door de bekende CHE.\J Shiman, geboren te� 
Shanghái, 25 November 1901 -1911 - 1 omtrent CH.ANG Tien Yee werd 
gezegd; " Chang is a Chinese NAZI" • .Afschriften van deze brieven 
werden o.a. gevoegd bij het dezerzijds schrijven No. 6952 B - '48 
van 21 Februuri 1949. 
Naar uit het reeds gereleveerde� dezerzijds schrijven No. 69520-

, 48 van 12 Mei 1949, kan blijken, werd in het FebruEtri 1949 num
mer van het blad;" FPNA OH.AIO THN TI" een bericht opgenomen, dat 
op 9 December 1948 op initiatief van de Chinese Ambassade te den 
Haag, een bijeenkomst werd gehouden, waarbij verschillende in 
Nederland wonende Chinezen aanwezig waren.Op deze b•mls:ómst 
werd een commissie ingesteld, waarin - volgens dit bericht - zit
ting hadden 5 bij name genoemde Chinezen, n.l. t.w.: 
1. Chang Kwak Kui,
2. MA

0

Wen San, geboren te Foo-San, 17 Juli 1906, wonende te Am

sterdam, Ti tiaanstraat 28 hs.Hij was destijds voor 
zitter van de Chinese vereniging te Amst�rdam. 

3. Chen Tso Shu,
4. Yu Tsoung en
5. Tsoi Kin Man (Moet ziJn CHOI Ngot Lam, alias CHOI Kan Man, ge

boren te Canton, 1 Januari 1886, sedert 29-8-
1927 in Nederland, wonende te Rotterdam, Lombok
straat 5. 

Deze commissie werd ingesteld, met het doel een onderzoek in te 
stellen naar de minder gunstige omstandigheden van vele der in 
Nederland verblijvende Chinezen. 

Opmerkelijk is, dat in deze commissie ook zitting hadden CHOI 
Ngot Lam en Ma Wen San, die met anderen reeds werden genoemd, bij 
de 8 personen, die op de Chinese Ambassade te den Haeg voor een 
bespreking over de n c. c." werden ontboden. 
Niet is kunnen worden vastgesteld of hier mogelijk dezelfde sa

menkomst is bedoeld • 
Zoals bekend mag worden verondersteld, viel in de artikelen op-

genomen in de eerste nummers v�n het blad:" FI'NA OH.AIO TIE.\J TI" 
een tendenz te beluisteren, om Véln China 1 met uitsluiting van 
ËÈltBJf� iedere politieke partij of groepering en uitbanning van 
alle corruptie, een grote en sterke natie te maken.Derhalve over

eenkomende met het doel en streven, zoals dit wordt nagestreefd 
dOOiD'fde IT C.C. 11 • 

Naarmate de strijd in China voor de Nationale Chinese regering 
een ongunstige wending nam en CH.ANG Tien Yee, mede door zijn 
r<:>;r�üe levenswijze, minder fin nciële midde�en kon loskrijgen vtm 
ZlJn landgenoten h.t.l., was het aan de 8 rtikelen in de: " FPNA 
CHAIO TUN TI" merkbaar, dat hij, CH.ANG Tien TD , hoe langer hoe
meer overhelde naar de Chinese Volksrepubliek. 

Opvallend zijn in dit verband enige uitlatingen, voorkomende in 
het,. voorzover dezerzijds bekend,, l_ç1ç.1tste door ftHANG Jien Yf1' te�ariJ s uitgegeven nummer van: ''HVl.tt C.ti.AIO TI1i.N 'rI1 van pril <.J 50, 

luidende als volgt: 
Sprekende - 5 -
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Sprekende over het verloop van de strijd in China en de positie 
waarin de Nationale Chinese regering door deze strijd is komen 
te verkeren, wordt door hem opgemerkt: 
11 Andere trawanten zoals de 2 c. c. 's ( Chan) en Kong Song wavh ten 
" zwervend hun tijd af. Weer andere dienen in het Volksleger 
11 om den brode". 

In een volgende bericht wordt dan gezegd: 
11 Van de algemeen redacteur van het blad - CH.ANG Tien Yee -
11 wordt door sommigen beweerd, dat hij tot de c. c. - Chan partij 
n - zou behoren. Dit wordt laster genoemd en de vraag gesteld: 
n Wfü1r blijft de J\merikaonse c. C.hulp dan . ? 11• 

In weer een ander bericht wordt dan gezegd: 
" De e.c. Chef, C.ban L�p Foe, beweert, dat hij op Formosa posi
" tief werk zal gaan verrichten. Toen hij nagetief werk verricli,. 
11 te - aldus wordt opgemerkt - bedroog hij zijn lEind. Daarom kan 
" hij nu beter zelfmoord plegen"• 
Schrijvende over de.onenigheid met �n de act�e tegen de.consu
laire vertegenwoordigers van deruitionale Chinese regering te 
Parijs, wordt o.a. het volgende gezegd: 
n De voormalige Chef ..: kennelijk wordt hierbedoeld de voormflli
" ge senretaris ( 0) - van de Chinese .Ambassade in Nederland, 
11 Shi ( Sie) Tsong Rsi - lid van de c. c. beweging - kwam in Parij 
11 om nog meer verdeeldheid te brengen.Men had hem hier spoedig 
" door en toen is hij als een bange hond met de staart tussen 
11 de benen maar weer naar Holland vertrokken. (Blijkbaar wordt 
n hierbedoeld het optreden van de secretaris van de Chinese Am
n bassade te den Haag, toen deze als bemiddelallr trachtte op te 
t treden i.v.m. de bezetting van de Chinese Ambassade te Parijs 
" (O)." 

Zie voor deze hier geciteerde berichten, het dezerzijds schrij
ven No. 6952 I -'48 van 22 Juli 1950.-

Verder zij opgemerkt, dat door TSlli Po Ching en :MA Wen San, 
vooral bij het begin van de uitgifte van het blad: "HW.A OH.AIO 
THN TI 11 , vrij belangrijke finünciële steun werd verleend.Aan de 
hand hiervan is mede de veronderstelling gewettigd, dat er aan
vankelijk wel een bepEwld verbünd schijnt te hebben bestaan, tus� 
sen de hiergenoemde personen, die ook hebben deelgenomen aan de 
bespreking over het oprichten van de e.c. beweging in Nederland 
en de redacteur-uitgever van het meergenoemde blad:, CH.ANG Tien 
Yee. 

Zoals vermeld in het dezerzijds schrijven No. 105 -'50 van 13 
Januari 1950, heeft K.S.CHElNG, als controleur - beheerder - van 
de restant gelden, welke onmiddellijk na het beeindigen van de 
2de,..we:reJ;doöri9gp.oor'"'de-töèrïmàlige natïonale Chinese regering be
schikbaar werden gesteld voor het verlenen van financiële steun 
aon behoeftige en hulpbehoevende Chinezen, zonder füwrover rugge
spraak te houden met zijn landgenoten, een volmacht afgegeven 
waardoor het voor de Ch:inese .Ambassade te den HaE.ig mogelijk was, 
het resterend bedrag van ongeveer f. 70 000 in zijn geheel bij de 
Nederlandsche Handel-Maatschappy op te nemen. 

·wanneer hierbij in ogenschouw wordt geno11en, dat K. s. CHEtNG
was belast met de algemene leiding van de nc. c. 11 beweging in Ne
derland, dan dient de vraag te worden gesteld, of mogelijk enig 

verband moet 
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verband moet worden gezocht of gelegd, tussen het vervullen van 
deze functie en de afgifte van deze volmacht. 

In dit verband zij tenslotte nog verwezen naar het dezz. schrij
ven No. 664-H- '49 van 21,April 1950, in welk schrijven melding 
is gemaakt, dat na de opheffing van de Chinese .Ambassade te Den 
Haag, door de vroegere Chinese gezant de werkzaamheden t.b.v. de 
�BgMJ('J!! Nationale Regering werden voortgezet. Hierbij werd de 
hierbedoelde Chinese gezant terzijd�estaan door de eigenaar
beheerder van het te Den Hoag gevestigde Chinese restaurant "Het 
Verre Oosten", die thans identiek blijkt te zijn aEJn K.S.CHEtNG. 

Of ook hier enig verband moet worden gezocht of gezien, tussen 
het vervullen van de leiders-functie voor de C. C. beweging hier 
te lande door K.S. CHE1NG en het verrichten van de evenbedoelde 
werkzaamheden, kon tot dusver niet worden vastgesteld. 

De aandacht blijft zonodig op deze am gelegenheid gevestigd en 
zodra hieromtrent iets naders mocht blijken, zal daarvan bericht 
worden gezonden. Einde. 

o. 3.



No. 664 Q - '49. 8 November 1950. 

bijlage: één. 

Onderwerp: "Herdenkingsnummer 

• 
10 OCTOBE.R-DAG" • 

Hierbij wordt toegezonden één exemplaar van het ter gele
genheid van de herdenlcing van de tt 10 OCTOBER-DAG" - de 
dag waarop in 1911 de Chinese republiek: werd gesticht -
door de in Frankrijk verblijvende Chinezen - nationalis
ten - uitgegeven geillustreald herdenkingsnummer. 

Dit herdenkingsnummer, vat in de Chinese- en Franse- taal 
is gesteld, werd per post vanuit Frankrijk aan meerdere 
in Nederland wonende Chinezen-toegezonden.Einde. 

o. 3.



3gème DOUBLE DIX 
. .

FÊTE NATIONALE DÉ LA RÉPUBLIQUE CHINOISE 

10 OCTOBRE) 1950, A. PARIS 



La CI-l lNE célèore cctlc année Ie Lrculc-neuvième anmversaire 
de sa Fêle l\uUonalc. 

Il y a trcnle-ncuf ans, la révolulion viclorieuse renvcrsail la 
monarchie cl établissait définitivcrncnl la Hépubliquc Chinoise. 

Dcpuis t 91 t, date à laqucllc la révolulion chinoise commença de 
nombreux obstacles onl élé surmonlés. L ·usurpatcm Yuan-Shi-Kai 
fut renversé du Lronc ou lui-mêmc s'élail inslallé. L'cxpédilion parlie 
de Canlon vcr.s Ie non.1, conlre les vo1·aces seigneurs de la guerre, fut 
menéc à bonnes fins, et Nankin dcvinl la capitale du pays. Pris de 
crainte à la vue de nol1:c unité et clc nolre force grandissanle, le Japon 
declcncha l'allaque de Shen-Yang (Moukden) Ie · 8 Septembre 193 J, et 
s'empara rapidcmenu de la lolalilé des lrois provinces orientales. Six 
ans plus Lard, Ie 7 J uillct 1937 '. il poursuivil son agression par l'allaque 
du Lukou-Chiao. Fmalcm�nt, po.ussés à bout, nous relevàmes Ie défi 
et nous attaquàmes furieusemcnt l'cnvahisscur à Shanghaï Iet 3 Août 
1937· Cc fut lc Générnlissimc TCHIANG-KAI-CII EK qui, sachanl 
coordonner ces volontés el eet cspril de sacrilîce, nous a mcné finale
ment à unc VicloÎI'e conlre l'Rgresselll' .J nponais. 

De '19 lt jusqu'à la victoirc de H.145, Je temps néccssaire nous a 
manqué pour bàlir tranquillcmcril un Elal moderne, puissant et pro
gressif. Quand ccla él ait s111· le póinl de se foirè, ce nc furent plus les 
japonais, mais les commu-nislcs 'IYi troublèrcnl la paix et crnpéchèrent 
la reconslruclion du pays. ' 

Devant l'impérialisme soviétiq4c en Chine conlincnlalc, sous quel
que formc qu'il soit, Ie Peuple <:;Ifinois saur a  l'anéanlir exaclement 
comme il a fait conlre l'ag-ression japouaise, jmqu"it ce qu'il retrouve 
son indépcndancc complèlc. Aus�i, quoique la mon:irchic c.lécadente 
ait été rcnvcrsée il y a longlcmpJ,' notre rnission n'cst pas cncorc 
remplie. La guerre acluelle de rés�1stance conlre Ie stalinisme, menée 
par TCHIANG-KAI-CHEK, no)Lsculemcnl, une fois placée &ur le 
terrain qui lui e:Sl propr_e, est parlic inlégranlc de la Hévolulion 
Chinoise Nationale, mais aussi, 'sur Ie plan cxléricur, apporte une 
contribution importanle dans la cléfense de la sécmilé mondiale. 

Si une nation se bat héroïquement pour son indépendance et si clle 
se lè,'e en une résistance pour combaltrc jusqu'au bout: cc peuple 
assoiffé de liberté est certain de vaincre lót ou tard. Ceci est une loi 
immuable, démontrée par une qnantité <l'exemples historiques. 

Aussi les Chinois fètent-ils cette année le Double Dix en s'assurant 
que Lou te agression et toute dictalurc, sous quelque forme qu'elles 
soient, seront condamnées. 

. f 

Docteur SUN - y AT -SEN 

F on<lateur <le la République Cl1i110ise -------
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Par le Dr SUN YAT SEN F - - ' ondatcur de la Républi Ch· . que 1no1se 

'' F'raternité ,, 

,-----· 

·, 
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" Mes chers compatriotes, 

U nissons-nous po , . ur res1ster 

Lu 

aux co1n1nunistcs h· · 

ttons pour reprenJr J . " 
c 1no1s et russes. 

e e continent ] 

écrit par Ie Président TCHIANG KAI- -CHEK

'• 

'' L' · d 1 h 

1 

avemr e a C ine aura l'écl t J l' J . 1 1 J 

1, J 
. 

a e astre 11 JOUr, a sp en eur et la sérénité de 

astre es 11 uits. 
par le Ministre CHEN-CHIN



EXTRAIT DES VOEUX 

de M. YEH Kung-Chiao (Georges YEH) Minislre des Affaires Elrangères, 
adressés au Comité Général du Parti Nalionaliste Chinois 
et aux ressortissants chinois en France, à !'occasion de la 

39• Fête Nationale dè la République Chinoise. 

Un prnverbe chinois dil: 
'' Que les grandes d1(!icullé.ç font Le redressemenl d'un p ays" 

et un autre dit aussi: 
" Chaque homme doil remplir son devoir nalional ". 

Il faut savoir que créer la conslitu'tion d'un pays n'est pas facile et que les 
devoirs du peuple sont lourds. Les Eta'ts-Unis d'Amérique ont lutté pendant80 
ans pour leur indépendance et l'unification de leur pays, pour· arriver à constituer 
une base solide et forte. La Révolution française a aussi fait verser Ie sang par 
trois fois pour gagner la liberté. Si les peuples de ces deux pays,-'l'Amérique et 
la France, n'avaient pas rempli leurs devoirs el lutlé conlre les difficullés, les 
grands évènements révolutionnaires de ces pays n'auraient pas eu de succès. 

En Chine, dans notre pays, d'abord, notre regrelté Président ,Dr. SUN Yat
Seu) qui suscila la révoiulion et fonda la République Chinoise; ensuite, Ie 
Présidcnl TCHIAN G Kai-Chek, qui lulta avec courage conlre les difficullés 
inlérieures elexlérieure!", avaient lous deux pour hut Ie relèvement de la nalion 
au rang internalioual. 

Hélas, au lendemain de la victoire contre Ie Japon, et au moment d'atteindre 
ce bul, l'expansionnisme d'un voisin nous empêcha d'êlre forts et entraîna nos 
rebelles inlérieur:S à occuper maintena.nt Ie continent chinois d'ou ils tentent de 
baisser Ie "rideau de /er". 

Notre pays est presq11e ruiné. Nolre situation actuelle est plus critique que 
celle des Elals-U nis d'Amériq�e et de la _France d'autrefo.is. C'est pourquoi nos 
charges el nos devoirs nalionaux sont aussi beaucoup plus lourds que ceux des 
héros révol ulionnaires a méricains et français. 

A !'occasion de celle 39• Fête Nationale, Ie Comité Général du Parti 
Nationali�te en France prépare une manifestation pour réunir tous nos compa
triotes en vue de soutenir Ie Gouvernement Centra] et de développer la doctrine 
des Trois-Principe,s-du-Peuple (Tndémisme) et de relever Ie drapeau nalional 
pour en appeler à la juslice du ciel et �arc!.rnr vers Ie grand succès de la 
victoire. 1 dée et V olou lé absolument magmfiques. 

Le Comité Général du Parti Nationaliste Chinois, préparant une édition 
spéciale de son journal, me demande de lui écrire quelques mots. Alors me 
viennent à .l'espri� les parole� suivantes _d'un grand �age chinois ME�G-TZE : 
"Une naiwn qui ne connali pas les rncurswns d un pays ennemr iombera 
souvenl en ruines ". 

C'est au milÎeu des difficultés immenses que chaque individu se sent obligé 
à faire son devoir national et de s'entr'aider dans l'espérance de redresser son 
pays. La force du peuple constitue, en effet, un grand rempart. . . 

Après Ie succè� final de la l�tte actuelle, .no�re pays pourra mamlen�r so� 
rang parmi les pmssances mondiales et nous JOmrons ensemble de la hberle 
des hommes au maintien de la paix du monde. 

Je souhaite de tout mon creur que notre sacrifice soit moins grand que celui 
de la France et notre temps de lutte pas aussi long que celui des Etats-Unis 
d' Amérique. 
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" La République Chinoise a été édit.ée dans le sang et J' eff ort de nos fervents 
' adeptes et martyrs. 

C' est aujourd'hui notre fate nationale; unissons-nous sous les ordres de notre Grand 
Président TCHIANG, et luttons pour achever la grande reuvre révolutionnaire 
anti-communiste et anti-soviétique, et pour réaliser les trois principes du peuple , du 
Dr . Sun Y at-Sen." 

Ecrit par Monsieur le Ministre TSENG
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U nir au prof ond Je son 8.n1e la vertu. et le creur; 
N e jamais se détourner de I' obstacle, 
Pour assurer le redressement de la Patrie] 

Ecrit par Monsieur Ie Chargé d'Affaires de Chine en France 



Max FRANCY et sou Ensemble 

de la Radiodi!Tusion Françai,,;e 

et des disques ODÉON 

Gilberte p ARIS 

presente el chanle 

LesLAMBERT'S Girl's 

dans un :IBoléro 

Les RENIAS 

Cyclistes de Médrano 

Alla T.OOMANOV A 

Danses de Sabres 

MONAKERSS 

de la Radio et disques Pathé 

Les LAMBERT'S Girls 

Ensemble Mexicain 

Les SIHVERS 
Acrobaties variées 

Attractions internationales 

Marcel VIAL 

Comique Funlaisisle de Bobino 

Les CINCI 
dans l'Apach Catch du Lido 

Alla TOOMANOV A 
La Da�se des Bougies 

Les LAMBERT , s Girl, s 

dans Ie French Cancan 

LISETTE JAMBEL 
Vedette de la Radio, dans son répertoire 

!vette TANG
Danse: Le Lac des Cygnes, Variation 

Claude T A uv AL 
Ses Poêmes 

I vette T.AN G 

Jacques ROGNONI 
de l'Opéra-Comique 

Casse-Noisette - Adage - Coda 

Les 4 NAJARRO 
Sauteurs -Voltigeurs de Medrano 

La COLONIE CHJNOISE en FRANCE 

exprime la plus pro/onde gratitude à tous ses 

AMIS FRANCAIS et ETRANGERS qui ont 

bien voulu honorer de leur présence eet 

anniversaire el témo,gner de LEUR SYMPA

THIE envers Ie Peuple Chinois. 



11 

La ,léclaration de la colouie 

Chiuoi.,e eu France, à l' occasion de la 

Fête NatÎC>uale 

La République Cl1inoise a 
subi dans 1'11:stoire un terrible 
n1all1.eur encore ja1nais éprouvé. 

Le Continent en tier est en f ern1é 
d�rrière le rideau de fer de J'Inter
nationale. Des millions de compa-
triotes vivent do111Înés par une 
terreur généra.le et .soun1Îs à une 
grave famine. Partout J' on entend 
des plaintes. Le peuple ne peut plus 
continuer de vivre. Nous con1pre
nons n1aÎ11tenant que le co1n1nunis1ne 
estune sorte '' cl'Exploi tis1ne11

1 
que la 

démocratie et la promesse de libéra
tion ne sont au fond que dictature 
et politique de con tr&le. 

Donc, nous déclarons 

soutenir Je mouvement anh
co111mu11Îste et antisoviétique. 

rétablir l'intégrité du territoire 
et son inclépendance. 

Nous nous clressons face au 
bandit Mao Tsé T oung qui trans
forme la Cl,i.ne en étroite dépen
dance soviétique. �s jurons d e  
mourir pour la 1·ésistance contre 
r �ression des fascistes rouges. 

. ,  

.. 

.. 
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RAPPORT VAN c.xr. 

Betr.: "San Min Tao Pao" 

Bijl.: twee 

11.S._
,<

,Z - 7. 2Y.. 

i , ' oer. 19� j

�; .JJ{j,�9-3 ..J'

Ondershands ontvangen van ID Amsterdam nummer 218 

van het te Parijs verschijnend Chinees Nationalistenblad 

"San Min TaoPao". 

Korte inhoud bijgevoeg d. 

Verzoeke te agenderen en terug aan c.xr. 

c.xr, 27-10-1950 •
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GEH I1:I 

Verbinding: No.12 19 uci;ober 1950. �J):.
Doss.13/349D

�
Onderwerp: Chinees maandblad "Sin Shen Tse" 
Datum ontvangs-c bericht: 13 October 19?0 

Betrouwbaarheid bericn�gever: betrouwbaar 
\/aardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
fuedewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

Hierbij wordt toegezonden een exemplaar van het commu
nistisch Chinese maandblad "Sin Shen Tse 11, da·G door een oe
trouwbaar Chinees werd aangetro1ien in het restaura-9-t �i""" 

"China" aan het Rokin te "Amsterdam. 
_._ V<S'lgens iniormant --rs- het blad no.4 van 31 Juli 1950. 
Het is genoemd naar ne-c lJisGrict "Sin Shen Tse", provincie 
Canton. Hei ,;,11ordt gedrukt in Hongkong. 

In dit blad worden behandeld de grondslagen van het 
Chinese communisme, huwelij.1eswe'tgeving vaH de Chinezen, de 
vooruitgang van de indus·t;rie en de strijd tegen de dictatuur 
en anarchie. 

f)/' 
Vooral aan de Chinezen overzee wordt de vooruitgang 

/'J�an China onder he� communistische regiem bekend gemaakt.
In Den Haag is het blad tot heden nog niet aangetrofren. 
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