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In antwoord op het bovenae.ngehaald schrijven , zij medeged~ 
dat tot dusver n i et is kunnen blijken , dat er contact zou besta~n 
tusoen te JU.lls~'aám wonende Chinezen en Nederlanders weervan 
bekend is , dat zij l eiders functie ' s , of andere vooraanstaande 
plartsen zouden vervullen , in de comnunistische beweging h . t . l . 

T. a . v . het nosten , door op bepa·lde pla&tsen handel dri jvende 
Chinezen , welke handel dan camouflage zou zijn , kon dezerzi jds 
evenmin zekerheid worden verkregen . Op6emer~t zij hierbij , dat 
de z . g • . , pi~da-Chinees ' , reeds sedert geruimen t i jd uit het 
stadsbeel d te Amsterdam is verdwenen. 

Van de te .Amsterdan wonende Chinezen , hebben slechts 3 Chine 
zen een Z· b • 'vent- vert;unning" , n . l . t . vr.: 
a~ CHA1 Jih Sin , geboren te Chekiane; , ?.? lttaart 1894, v10nende 

o . z . Achterburgvral 19 I , 
b . I C.(v 1 Sing Teh, t;eboren te Kwantung , 6 Laart 1902 , wonende 

0 . .... . .. cnterburgvral 59 I en 
c .

1 
·.i&J_C. .Ye.n..l.i§_n , geboren te Chekians , 13 t1aart l90q , gel1uv1d 
met J~COBS , 0atharina, geboren te Loon Op Zand , 13 December 
1924, wonende Bloedstraat 18 I • . ~ I Van deze laatste werdt door zijn landüenoten beweerd, dat hij 

~' · een vuriG overtuigd coiiL...unist zou zijn , doch naar buiten is 
of.· hiervan tot heden niets kunnen blijken. 'f . a . v . de politieke ge
/~1 zindheid van de onder a . en b . genoer1de Chinezen , werd niets 
~ naders vernomen. 

Naast deze "vent- vergtmningen" w:erden in 1948 aan 26 te ;.un.
sterdam wonendé Chinezen z . g . " markt-vargunningen '' uitgereikt . 
Len ''mar.tt- vergunning" geeft been recht op venten , doch voor de 
verlcoop van goederen op de daarvoor aangavlezen marktpl aatsen . 
Deze hierbedoel de Ch i ne zen handelen hoofdzakelijk in textiel en 
aanverwant e ~tikelen. 

I.v.m. met het in Juni 1950 door de Kominform genomen besluit, 
om de - buiten China ve r bli j vende - Chinezen als agenten t e ge 
bruiken , zij nog medegedeeld , dat tot heden niet is kunnen blij 

~ ken , dat te Amsterdam wo~ende Chinezen , als zodanig zouden op
/ treden of zijn ingeschakeld . 

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestied en zodra 
dienaangaande iets naders mocht blijken , zal daarvan bericht 
worden gezonden .Einde.-
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AAN: C.XI 
VAN; C. XIa 

• 
ID Raarlem meldde op 31 Uei 1950 (ACD 86408, CO 83733) , 

dat de districtssecretaris C. P . N. Kennemcrland ongeveer drie 
weken geleden - dus in de Ie helPt van ~ei - een onderhoud had 
met een Chinees in het erceel Kleine Houtstraat 1 e Haar em. 

D~ percee wordt ewoon oor • z1 n geZl.n. et 
dagblad "Dê iaarheid" wordt daar gelezen. 

In di tzelf'de rapport meldde ID Haarlem, dat YANG SO MI 
uitgelaten had, dat hij wel eeno in het perceel Kleine ilout
strant 15 bij TUYN komt en dat daar ook wel komt CRU YAS KVTAI .. 
Voorts zouden daar ook Chinezen uit Den Haag, Leiden en Amster
dam komen, o. w. familieleden van HU POVJ NOU. Ook PEl HUN LUNG 
is daar gesignaleerd. . 

Van de hierboven genoemde Chineze~ is het navolgende be
kend: 
YAUG So Mi, geboren te Chekiang op 4-2-1900, woont Gortestraat 
17 te Haarlem. Voorziet als straathandelaar in zijn onderhoud. 
Werkt ook (of heeft ge·,verkt) op een wasserij in Zandvoort. Is 
sedert 1938 in Nederland. Kwam op 8-6- 1939 ·te Haarlem uit Italië. 
(Dit is niet duidelijk. Heeft hij vanuit Nederland een reis naar 
Italië gemaakt?). 
Komt wel op visite bLj SEGERIUS, districtssecretaris C. P . N, Ken
nemerland. 
komt veel bij Tuyn, Kleine Houtstraat 15 , Haarlem. 
Foto aanwezig. 
CRU Yas Kwai (= CHU Yao Kwai) , geboren te Chekiang op 28-6-189?, 
woont Görtestraat 1? te Haarlem (dus op hetzelfde adres als 
YANG So Mi). 
Verricht liuishoudelijke werkzaamheden in het perceel Gortestraat 
1? en krijgt van andere Chinezen dan ook nog een kleine vergoe
ding • 
Voorziet als straatkoopman in zijn onderhoud. Reeft relaties in 
Leiden. Werkt (of werkte) als kok in een Chinees restaurant. 
Kwam op 28- 3-194? te Haarlem, komende van Leiden, Pieterkerkkoor
steeg 26. Foto aanwezig. 
HU Pow Nou, geboren te Chekiang op 26-1-1905. Was sedert 193? 
in Nederland. Op 14-8-1939 ingeschreven te Haarlem, komende van 
Rotterdam; woonde te Haarlem, llleine Houtstraat 15. Is op 22- 3-
1949 van Haarlem afgeschreven naar China. 
Gehuwd net een in China verblijvende Chinese vrouw. Foto aanwezig 
PEI Hun~Lune;, geboren te Kwan.tung op 1.5-7-1899, woont Bantam
straat l te Haarlem. 
Voorziet als straatkoopman in zijn onderhoud. 
Sedert 1-10-193? in Nederland. Kwam op 31-12-1937 te Haarlem, 
komende v~ Tiel. Heeft ook gewoond in Utrecht, Oranjestraat 51 . 
Komt wel op visite bij SEGERIUS, districtssecretaris C. P . N. Ken
nemerland. 
Foto aanwezig. 

Aangetekend 
secretaris van de 
mcrlan 
4606). 
In Haarlom \voont nog een SEGERIUS, voorlettor A, Hof van Egmond 
no.42, voorman in de E.v.c. (PD 9956) . -
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In het bovenstaande is sprake van een Chinees, die aange
sproken werd met LU. De Chinezen mot de achtornamen Lu of Loe , 
dio in do kartothëëk voorkomen zijn op bijlage dezes vermeld. 

Ik meen verder te moeten wijzen op do voormali~ attach6 
vru1 de nationalistische Ambassade , Alexanderstraat 14 te 's- Gra
venhage , die CHANG Tse~ Lu heet. 

Aan ID Den Haag eb i k een f'oto van deze Chang Tseng Lu 
gevraagd, ten behoeve van ID Haarlem. 

C.XIa, 5-12- 1950 • 
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LU, Chong ( Ch:tn. ) 
~-12-1886, Kwantung. 
Amsterdam, Binnen Bantammerstraat 22. 
Dec.'47/25964/0D 31. 

LOE, Ka.i Siang (Indo) 
~5-1928 Djokja. 
Leiden Rljnsburgerweg 50. 
ID Leiden 26- 5-1950. Loe werd op 21-"+-1950 in deze 
gell'leente ingeschreven, komende van Tilburg, Wil1em !I
straat 57. 

LU, Kan (Chin.) 
14-9-1895, Kwan.tung • 
Rotterdam, Sumatraweg 16. 
Stoker (kok). 
Mei '47/14526/0D 31 . 

LOE, Ping Kian (Ned.) 
~0-1903, Probo1inggo. 
(Amsterdam, Roosevelt1aan 252 II) 
Indonesië. 
Arts. 
Dec . '49/75494/0D 1233. Lid Chin. ver. "Chung San Hui". 
ID A' dam 28-12- '48, idem. 
1Jrt '50/81953/0D 1233, afgeschreven als lid C. S. H. 

WEi Khoen Giok (Néd.ond.) 
~ 2-1926 , Semarang. 
Amsterdam Weteringschans 72 hs . 
ID A'dam 9-9-'49, ' op 1?-8-'49 per m. a . Ta~mli van 
Semarang te A'dam. 
Dec . 149/75494/0D 1233, lid van Chin.ver. "Chung San Hui" . 

LU, Keng 
~t.'49/72859/0D 1594. Bestuurslid v . d . organisatie, 
die de uitgifte van "Hwa Chaio Tien Ti" in do toekomst 
zal verzekeren. 

LOE SACK SIOE, Johan Evert (Ned. ) 
3-5=19ö9, Paramaribo. 
Amsterdam, Niersstraat 47 hs. 
Arts. 
ID A'dam, 1-8-1950, op 14-6-1950 van Bonaire te A 'dam. 

LU- a- Si, C. 
1:3=12-1911, Paramaribo. 
Amsterdam, O. Z. Achterburgwa1 9 . 
Comm.v. Politie . 
49357/8-12-'48 aan A'dam. (Tijd.kaart). 
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Naar aanleiding v~een schrijven van het 
~nisterie van Binnenlandse/Zaken, 's-~avenhage d.d. 
6 November 1951, No. 96930 , verwijzende naar voorgaande 
schrijvens: No. 96930 d.d. 22 Septamber 1951; No. 96930 d.d. 
11 Augustus 1951 en No . 96930 d.d. 5 December 1950, wordt 
het volgende gerapporteerd: 

Al de te Groningen vartoevende Chinezen z~Jn 
zaam in een tweetal te Groningen gevestigde Chinesche re
staurants, zie onze rapporten 50/50 in antwoord op UW 
schrijven No. 78149, d.d. 23-1-50 en 246/50, ix4x in ant
woord op Uw schrijven No. 83733, d.d. 28-4-50. Van de in 

. die rapporten genoemde Chinezen zijn: 
/ I K 0 H Chin Chan, geb. te Chekiang 24-4-10, 

:b I 0 U '1'eh Ching, geb. te Chekiang 9-9-91, 
1 Y 0 N G Yang Pe.o, alias·IY A 1~ G ia iou, geb. te Chekiang 

25-9-1900 en 
\a 0 0 Chang De, geb . te Chekiang 15-12-16, naar elders ver 
troKken. Daarvoor zijn in de plaats gekomen: 
C HANGLang Chi, geb. te Chekiang, geboortedatum onbe
kend, bediende, wonende te Groningen, Oesterstraat 25/a, 
7-9-51 te Groningen gekomen van Dordrecht. 
H U - T I N G - C HA N G, Ko Na Jie, geb. te Kiangsu 3-1-11, 
eafé-bediende, wonende te Groningen, St.Eustatiusstraa.t 40, 
2o-9-50 te Groningen gekomen van Breda, Diestatraat 47/a. 
H S U Heng Ching, geb. te Chekiang 12.~-02, afwasser, 

I wonende te Groni~en, Carolieweg 27, 12-9-51 te Groningen 
gekomen van Utrecht. 

Sinds Februari 1951 is door onze dienst een per
Jsoon ingezet, die de alhier wonende Chinezen nauwlettend 
gadeslaat en die contact heeft met een Nederlander die met 

I de Chinezen in nauw zakelijk contact staat. Het is tot heden 
I niet opgevallen, dat de alhier wonende Chinezen contact heb
I ben met iemand uit het communistisch kamp of zich maar op 

enigerlei wijze met de politiek bemoeien. Het zijn rustige 
ha.riwerkende mensen. Buiten hun zakenrelaties ziet men hen 
weinig of bijna geheel niet in gezelsche.p van Nederlanders. 
Einde. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ... __ _ 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

15 November 1951· 
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Volgens zegsman had de districtssecretaris 
der c~ A.ei}Ilemerland 00 5 dezer bezoek van twee Chinezen. 
Deze hadden o.a.fruit meegebracht(de secretaris was nl. ziekJ . 
Toen zij weggingen vroeg een van hen aan de secretaris om 

- een(beloofdeJbrief,die reeds klaar bleek te liggen en de 
Chinees werd meegegeven. 

Zegsman kent een der Chinezen als een Haarlemse Chinees; 
de ander is hem onbekend. 

Bij het afscheid werd deze onbekende Chinees begroet met; 
11Tot ziens Lu". 

' De secretaris deelde zegsman mede,dat dit contact met Cbi
~\ nezen een partijopdracht was .De Chinezen worden door de par-

tlJ gebruikt als contacten met het buitenland• ~ 
Volgens de secretaris is"al dat gedoe met die pind~stjes" 

maar camouflage.Meerdere Chinezen hebben voor tienduizenden 
guldens textiel opgeslagen en zij steunen thans de partij 
flink met geld. 

t (Reeds eerder werd gerapporteerd omtrent contact van 
deze districtssecretaris met Chinezen). 

14- 11- 1950. 

Hoofd B.v.n. 
te J.Jen Haag 

t.a . Jbr.Nr. ser rar is. 
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GEHEIM - RAPPORT 

1. In December 1948 werd een rapport ontvangen melding makende 
van contact tussen een niet nader ge1dentificeerde Chinees 
en Nederlandse cocrmunisten te Utrecht. 
liet gerapporteerde komt hierop neer, dat volgens het gespro
kene verschillende Chinezen geld verlangden voor hun arbeid 
en dat dit verzoek dopr het Districtsbestut~ (van de c.P.N. 
blijkbaar) zou worden behandeld. Verder: dat door Chinezen 
op bepaalde plaatsen de gehele dag of zo lang het nodig was 
gepost werd en dat hun handel (op straat) maar çamolrllage 
was . Hiervoor zou een bedrag betaald worden, dat naar het 
oordeel van de Chinezen te laag was . · 
Bevesti~g van·-het vorenstaande ~on ~iet worden verkregen, 
oo~·niet van het vermelde in een begin 1949 ontvangen ver
volgrapport uit Utrecht , namelijk , dat toen tussen de Chine
zen een ruzie gaande zou zijn omdat zij voor hun "spionnage
diensten" niet geregeld en behoorlijk betaald werden . De be
talingen zouden volgens het r~port gedaan worden door de 
Komin:form. 

2 . In Juni 1950 werd een bericht ontvangen behelzende ~ dat de 
Kominform besloten had Chinezen (bui-ten China levende) als 
agenten te gebruiken . 

3. In November l950 werd een rapport ontvangen meldende , dat de 
districtssecretaris van C.P.N. Kennemerland na een bezoek 
bij hem van een tweetal Chinezen (op 5 November 1950) zich 
had uitgelaten, dat dit contact met Chinezen een partij
opdracht was en: "de Chinezen worden door de partij gebruikt 
als contacten met het bui tenland" . Hieraan zou hij nog hebben 
toegevoegd, dat al dat gedoe met pindakistjes maar camouflage 
i s . 
Toen vorenbedoelde Chinezen de di strictssecretaris verlieten 
hebben zij een brief meegekregen. 
(Reeds eerder is gerapporteerd , dat deze C.P.N. - functionaris 
bezoeken van Chinezen ontving). 

5-12-19.50. 
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GEHEIM - RAPPORT 

1. In December 1948 werd een rapport ontvangen melding makende 
van contact tussen een niet nader geidenti~iceerde Chinees 
en Nederlandse communisten te Utrecht . 
Het ~erapporteerde komt hi erop neer , dat volgens het gespro
kene verschillende Chinezen ge l d verlangden voor hun arbe i d 
en dat dit verzoek door het Districtsbestuttr (van de c.P.N. 
blijkbaar) zou worden behandeld. Verder: dat door Chinezen 
op bepaalde plaatsen de gehele dag of zo lang het nodig was 
sepost werd en dat hun handel (op straat) maar camouflage 
was . Hi ervoor zou een bedrag be·tïa.a.ld worden , dat naar het 
oordeel van de Chi nezen te laag was . 
Bevesti ging van het vorenstaande kon niet worden verkregen , 
ook ni et van het vermelde in een begin 1949 ontvangen ver
volgrapport uit Utrecht , namelijk, dat toen tussen de Chine
zen een ruzie gaande zou zijn omdat zij voor hun "sp ionnage
diensten" niet geregeld en behoorlijk betaal d werden. De be
talingen zouden volgens het rapport gedaan worden door de 
Kominform. 

2. In Juni 1950 werd een. bericht ontvangen behel zende ,. dat de 
Kominform besloten had Chinezen (bui ten China l evende) als 
agenten te gebruiken • 

.3 . In november 1950 werd een rapport ontvangen mel dende , dat de 
districtssecretari s van C. E. N. Kennemerl and na een bezoek 
bi j hem van een t\~etal Chinezen (op 5 November 1950) zich 
had uitgel aten , dat dit contact.met Chinezen een partij
opdracht was en: "de Chi nezen worden door de partij gebruikt 
als contacten Il1,et het buitenl and" . Hi eraan zou hi j nog hebben 
toegevoegd, dat al dat gedoe met pindaki stjes maar camoufl age 
i s . 
Toen vorenbedoel de Chi nezen de di strictssecretari s verl ieten 
hebben zij een brief meegekregen • 
(Reeds eerder is gerapporteerd , dat deze C .P •. U.-functionaris 
bezoeken van Chinezen ontvin3) . 

. ·-
5-12- 1950. 
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a~i®h- N~~ 
AlN: KA- RA 

VAN: C.XI 

1 . In December 1948 werd een rapport ontvangen melding makende 
van contact tussen een niet nader B~Ïdentificeerde Chinees 
en Nederlandse communisten te Utrecht. 
Het gerapporteerde komt hierop neer, dat volgens het gespro
kene versChillende Chinezen @eld verlangden voor hun arbeid 
en ·dat dit verzoek door het Districtsbestuur (van de e.P. T. 
blijkbaar) zou worden behandeld. Verder: dat door ChinazeiL 
op bepaalde plaatsen de gehele dag of zo lang het nodig was 
gepost \Verd en dat hun handel (op straat) maar eamou:flage 
was. Hiervoor zou een bedrag betaald ~orden, dat naar het 
oordeel van de Chinezen te laag was. 
Hoewel de inhoud van het rapport niet overtuigend klonk is 
er nochtans de nodige aandacht aan gescbonken0 doch beves
tiging kon niet worden verkregen, ook niet van het ver.melde 
in een begin 1949 ontvangen vervolgrapport uit Utrecht na
melijk, dat toen tussen de Chinezen een ruzie gaande zou 
zijn omdat zij voor hun "spionnagediensten" niet geregeld 
en behoorlijk betaald werden. De betalingen zouden volgens 
het r~port gedaan worden door de Kooinform. 

2. I n Juni 1950 werd een bericht ontvangen (uit Bel gië) behel
zende , dat de Koillinform besloten had Chinezen (buiten China 
levende) als agenten te gebruiken . 

3. In November 1950 werd een rapport ontvangen meldende, dat 
de districtssecretaris van c.P.N. Kennemerland na een be
zoek bij hem van een twee·tal Chinezen (op 5 November 1950) 
zich had uitgelaten, dat dit eontact aet Chinezen een ~ar
tij- opdracht was en: "de Chinezen worden door de partij ge
bruikt als contacten met het bui·tenland". Hieraan zou hij 
nog hebben toegevoegd, dat al dat gedoe met pindakistjes 
maar camouflage is. 
Toen vorenbcdoelde Chinezen de distric·l:ïasecretaris verlie
ten hebben zij een brief meegekregen: 
(Reeds oerder is gerapporteerd, dat deze C.P.N.-functiona
ris bezoeken van Chinezen ontving) . 
Hierbij zij aangetekend, dat rapporteur van het vermelde 
sub 3 geheel onkundig was met het gerapporteerde sub 1 . 

Het vorenstaande geeft aanleiding U te verzoeken het 
e.e . a . ter kennis van Clipper en Sardine te brengen onder mede
deling , dat opmerkingen en/of eventueel aanvullende inlichtin
gen hunnerzijds i'er op prijs gesteld zullen worden . 

c.xr, 4-12-1950. 
11; 
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MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

Eo. z c . 95930 
Bijl . t twee 
c.xr. TA. ; . 
Betr. : Contact Chinezen 

met C. P. N. -ers 

Copie voor 00.96930. 

's-Gro.ve.nhage • 5 December 1950 

GEREnt 

Ik heb de eer UEdelGtootAchtba-~ hie~bij ter kennisneming 
aan te bieden copie van mijn geheim schrijven met bijla@e van 
heden, no . 96930, naar de :inhoud waarvan ter bekorting verwezen 
moge worden. 

HET HOOFD VAN DE DIENOT 
Namons deze , 

Jhr 1r W. J . Th. Serraris 

Aan do EdelGrootAchtbare Heer 
.l. ureur-Generaal, fgd. Di recteur van Politie 
b~J het Gerechtshof 
te 
' s-R E R T 0 G E N B 0 S C H. 
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MINI STERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

No . : C. 969'0 
Bijl . : tuea 
c.xr. TA.3 . 1 

B3tr. : Contact Chinezen 
met C.P . N. - ers 

Copie voor 

's- Gravenhage , 5 December 19.50 

GEHEIM 

Ik heb de eer UEdelGrootAchtbare hierbij te1 .. kennisneming 
aan te bieden eopie van mijn geheim schrijven met bijlage van 
heden, no. 96930 11 naar de inhoud waarvan ter bekorting verNezen 
moge worden. 

HÈT HOOFD V AJ.i DE DIENST 
Namens dezc t 

Jhr Mr W. J . Th. Serraris 

A.Pn de EdelGrootAchtbare Heer 
B. I . A.A. Terveer, 

Procureur-GeneraaJ. 11 "fgd.Directeur van Politie 
bij het GerechtShof 
te 
AR N H E :u. 
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MINIS'.CERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

.No. : C. 95930 
Bijl. : twee 
C • .JCI. TA.3. 

BGtr. : Contact Chinezen 
met c . P. N.-ers 

Copie voor 00.96930. 

1 s - Gravenhage , 5 December 1950 

GEHElli 

. 
Ik heb de eer UEdelG~ootAcb.tbare hierbij ter kennisneming 

aao. te bied~n ... copie van :mian geheim schrijven met bi jla.ge van 
heden, no . 9o9_,0, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen 
moge worden. 

liET liOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze , 

Jhr Mr ~. J. Tho Serraris 

•~n de EdelGrootAchtbare Heer 
_ J . Verstee~, 

P;-ocuréur-Gencraal., fgd. Directeur van Politie 
bl.j het Gerechts'gof 
te 
's-G R A V E N H A G E . 

• 
MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

No . : c. 96930 
Bijl . : twee 

C .XI. TA. 3. 
Betr. : Contact Chinezen 

met CoP. N. - ers 

Copie voor 00 . 9,6930 

's- Gravenhage , 5 December 1950 

GEHEIM 

'~ 
Ik heb de eer TIEdalGrootAchtbare hierbij ter kennisneming 

aan te bieden copie van mijn geheim schrijven met bijlage van 
heden, no . 96930 , naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen 
.moge v.10roen. 

HET HOOFD YAJ:r DE DIENST 
Namons deze, 

Jhr Mr W. J . Th. Serraris 

A.n~ de EdelGrootAChtbare Heer 
~ a.R. de Zaaijer, 
Procureur-Generaal , fgd. Diracteur vàn Politié 
bij het Gerechtshof 
te 
L E E U W A R D E N. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

iio.: c. 96930 
Bi'jl.: twee 

C. XI . TA. 3. 
Betr.: Contact Chinezen 

met C .P . I~.-era 

Copie voor CC.96930. 

•s - Gravenhage , 5 December 1950 

Ik heb de eer TIEdal GrootAchtbare hierbij ter kenni sneming 
aan te bieden copie van mi jn geheim schrijven met bijlage van 
heden, no. 96930, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen 
moge worden. 

HET HOOFD VA~~ DE DIENST 
liamons deze , 

Jhr lar J. J . Th. Serraris 

Aa~ de EdelGrootAchtbare Heer 
~~.A.L. F.van Dullemen, 
Procureur- Generaal , ~gd. Directeur van Pol itie 
bij het Gerechtshof 

{ 
r 

----ye 
A 11 S T ER D A l . 
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Nota: 
Van: KA- RA 

Op 15 . 12.1990 werd a~ Sardine brief no. CEH/50/501 
geschreven, waarin hem de i~oud van de nota van C XI 
aan KA- RA d . d . 4.12.1950 bij CO 96930 werd medegedeeld . 

15.12 . 1950. v . H • 



Copie voor C0.96930 
MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
's-Graveilhage, 10 Augu.stu.s 1951 
Javastraat 68 

No.: c. 96930 ~ 
:Bi 11. : Gene _,. -- · ~ ':\ GJRHEIM 

• CAW/I , TA. 8. ~ . ~ ,.}>~;-:.:.---
:Betr.: Con'tact Chinezen \ .ü~ . 

11 AUG 1951 

AAN: 

met C.P.N.-ers \.-...-

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 5 December 
1950, no.96930, moge ik U verzoeken miJ wel te willen mededelen 
of er sedertdien door Uw lnliohi~ngend~enat nog oerichten werden 
ontvangen die er op duiden, dat er contact bestaat û~saen h.t.l. 
vertoevende Chinezen en leden c.q. functionarissen van de C.P.N. 

ID~T HOOFD VAN DE DIENST 
Namons dyze, 

.? 
De Heer Hoofdcomm.v.Politie 
De Heer Hoofdcomm.v.Politie 
n .... ~eer Hoofdoomm.v.Politie 
D ~eer Hoofdcomm.v.Po1itie 

te Rotterdar:J., 1 13
) t1r K E BRESLAU 

te Den Haag, 11('-:)/ - . 

te U-trecht, ''bti;. Ranpel: l0-9-1951. 
te Groningen. J X~" ' -
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MINISTERIE VAN 
BINNE1~ANDSE ZAKEN 

No . : 0 . 96930 
Bijl.: lén 
o.;a. TA . 4. 
Betr.: Contact Chinezen 

mot C. P.N. 'ers 

Oopie voor 00 . 96930. 

's-Gravenhage, 4 Januari 1951 

GD HEIM 

Hierbij doe ik U toekomen een geheim rapport, handelende 
over het in hoofde dezes vermelde onderwerp, met verzoek wel 
de nodige aandacht te willen doen schenken aan het gerappor
teerde en zodra U dienaangaande iets naders mocht blijken mij 
w~te willen inlichten. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie, 
te 
AR N H E M. 

1To •. : O. 96930 

8i*7Ï: gï:§ . 
• Jt: tt.:: Co 1 tact Chinezen 

-met c ,l? . Jr .-ers . 

HE'l1 ITOOI!'D VAN DE DIENST 
Namens deze, 

Jhr Ur W.J. Th. Serraris 

Rappel: /4; .2.. ~ 
.... 

o1Jiv/ 

Oopie voor 00.96930 

1t StPT f95~ 
's- Gravenhago, 21 September 
Jq.vastraat 68 

Met~~r.wijzing naar mijn ~ehein schrijven van 4.Janüari 
j .1 ., no.g6~30, mo~e ik U verzoeken mij wel te willen mededelen 
of noc aanwijzingen konden worden verkregen, die duiden o:p con
tact tueeen .h.t . J: . vertoevende Chinezen en leden van de C. P.U. 

HET HOO. D VA!i DE :OIE,NST / 
Ps.mens deze, - l-

1 
)- -

-
f'~r K. E. BRESL!> 

~ 
Rappel: 30-10-1951 . 

van Poli tie, .· C.vjï-~ 



MINIS~ERIE VAN 
:BINNEnLANDSE :ZAKE!~ 

o.: c. 96930 
Bi~l. a Gene 

Detr.; Contact Chinezen 
met .C.P •. tr.-era 

Aan de Beer 
~~o~dcommiasaris van Politie, ~ 

GRONIRCJ.cEN. 

l.D:HIST:ERIE VA."! 
BilfflBNLA'NDSR ZA.KÊN 

1~0. . c. '169:30 

•
. · B' o~-. ~ ene 

. CAW/I, TA . 5. · 
Be _... Contact 'Chinezen 

met C.P.N .-ers 

·. 

·" 

Copie voor CO. 96930 

's-GravonhaP.e, 6 November 1951. 
4,avaa traa t 68 

~~ . 
VDRTROim.ELIJK 

.... 

.. -1Mr ft t. BRESLAU 

Rappel: 10-12-1951 . 

Copie VOO~.· CO • 96930 
1. 1 Sti I 19511 

· •s-Gravenh~e, 2Î ~uptember 1951 
J av as1;raa t 68 

,, 
... 

·et verwijzi~g naar mijn geheim schrijven van lQ Augastus 
j .1., no.969;30, mog~ ik tr vel'zoeken mij wel te wille!î mededelen 
ot nog aanwijzingen konden worden verkregen, die 4uiden op con
tact tussen h.t.l~ vertoevende Chinezen en leden van de C.P.W; 

HET HOOFD VAN DE DIE.NSCJ:l 
Namens aqze, 

<ie neer· . 
4commiseerie v.an: i>o1,i tie, 

J 
Mr K. E. BRESLAU 

Rappel; 30-10- 1951 b . 

M~~ 
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RAPPORT 
Van : K.A- R. A. 
Aan: ~oofd C (CXI) 
No . E 980 . 
ON"j)ER r ~RP: Contact tussen Chineese 

~~~~~~~~~==~~~~~~~~= 

1) In antwoord op Uw ongenummerd rapport bij CO . 96930 
dd. 4-12-50 , deelt SARDI~~ ons ~ede , dat 7.ij~ dienst 

ons hierin tot zijn spijt niet behulpzaam kan zijn . 
~r is niets~oekend bij zijn dienst , waardoor Uw mede
delineen bevestigd worden . 

20-1-51,H 



-----------------------------------------------
In antwoord op Uw bovenvermeld achrijven 

kan het volgende worden bericht. 
Ttot heden werden dezerzijds geen gegevens 

ontvangen welke er op wezen dat er contact zou 

I 
bestaan tussen hier te lande verblijvende Chi-
nezen en leden c.q. functionarissen van de CPN. 
Wel werd kort geleden onder de Chinezen te Utreo 
verteld dat een Ned. buxeau, dat gevestigd zou 
zijn in het Waarheidegebouw te Amsterdam contact 
~on leggen tuesen Nederlandse vrouwen die hier 
te lande gehuwd zijn met Chinezen en wier echt
genoten in China verblijf houden. Het komt nl. 
voor dat deze Chinezen reeds enige jaren geleden 
naar China zijn vertrokken en dat hun vrouwen 
in Nederland niets meer van hen vernemen, ter
wijl zij op hun brieven ook geen antwoord meer 
ontvangen. Uit welke bron dit bericht komt, ia 
dezerzijds nog niet bekend. GÉz~~· 

• 6. I s-r o C · J d' V .. 
t16. l Yl - 09.3/ Otj . Jt. 
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1,, aal' · aar1o:Jiil.in va . v0 v •r .;.( c ·· ve!: wo1·dt 

0 I(.. ~ d f deeld , dat in . UZ-"'_'Zi~aö ac ... : ~vuil va 1 7 A..:ç-I·i 1 
1951 , .Jo ss . 13/7'"'5 v.c::-d e elt , at de Chinees :G , S.in 1.en 
('p rs YJ.al· a be~;:erd.) volgens m d ckl ü• e 1 van een nîeàewer
kel·, contact had n.~t cto C • • ::j Tot ! .de 1 to kon daaro -
tre1t ,ee~ ~eveatigirg oraer ver1r. ·~n . ok van bnic crr-
tact van ander·ê C:'l~ne.~ ... r C. l' . I .-ers :a de r:; o1·zijds 
nL~ts bekend . 

Ge 10 .:r de , r ve~·b~_ij ... t e sta.t ~ll _. t J 1inese n~stau
n~ te Allc1c.ar· , ' o..:n.el hi~ YJ.O(; t. ' s - -ave rt.ace .• oonach

is • ( e nd.t3 ) 
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I.D.No.l346 . 

VERTRO~ 'ELI JK. 

Betreft: Contact Chinezen 
met CPN- ers. 

In ant1,,oord op Uw brieven No's 96930, respectieve
lijk van 5-12-1950 en 10-8-1951 (rappel), wordt medegedeeld, 
dat tot op heden niet is kunnen blijken, dat er contact zou 
be stf.•an tussen te lro"t'terdam v1one nde Chinezen en Nederlanders, 
waarvan bekend is , dat zij een leidende functie, of andere 
vooraanstaande plaats zouden vervullen in de communistische 
- C.P.N. - beweging in Nederland. 
Evenmin is kunnen blijke n, dat de handel welke door de z.g. 
"piijda" Chinezen op bepaalde plaatsen wordt gedreven camou
flage zou zijn, doch in werkelijkheid zouden posten. Hierbij 
zij opgemerkt, dat de be doelde "pinda" Chinezen sedert gerui
men tijd uit het stadsbeeld te Rotterdam zijn verdvrenen. 

Wel hebben enige te Ro t terdam wonende Chinezen z.g. 
"Marktvergunningen" waardoor deze gerechtigd zijn goederen te 
verkopen op de daarvoor aangev1ezen marktplaatsen. J)e hier
bedoelde Chinezen handelen hoofdzakelijk in textiel en soort
gelijke goederen . 

Ten aanzien van het door U re doelde door de Komin
form genomen besluit, om de buiten China verblijvende Chinezen 
als agenten te gebruiken, wordt nog medegedeeld, dat tot dusver 
niet is kunnen blijken, dat te Rotterdam wonende Chinezen, als 
zodanig zouden optreden of zijn ingeschakeld. 

~ aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd 
en zodra hieromtrent iets naders mocht blijken, zal daarvan 
mededeling vlorden gedaan. (Einde.) 

Aan B.v. n. 

I u 1~ 



Verbindinp; : 32 . 

No .: nv/G 2334- 51 . 
~ , l.~ J-

./'~è' ~ ~ « ~ 
Aan de Binnenlandse Veiligheidsaienst / ' 
te 
's-G r a v e n h a g e . 

In a.n twoord op Uw schriJven ~,r o. 
96930 dd . 21 September 1951, betreffende Con
tact Chinezen met de C. P.P ., deel ik U nede , 
dat tot heden uit niets gebleken is dat in 
Arnhem verblUvendc Chinezen op enigerlei w~ze 
contact houden met co:"' ~unisten of dat communis
ten int"'rE':;se hebben voor de hier vertoevende 
Chinezen . 

1 5- 1 0- 1 951 • 



PARKET 
VAN DE 

PROCUREUR-GENERAAL 
Fo. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE AMSTERDAM 

• 

w 
In antwoord o~ Qw brief van 5 December 

1950 Geheim, no.96930, betreffende contact 
Chinezen met p-.~ N. te Utrecht, heb ik de 
eer Uedelge~~ge bijgaand te doen toekomen 
een rappo~~ ~. 707 dd. 11 December j.l. mij 
ner rijksre~erche waaraan ik mij moge refe
reren. ~ .iS 

G~~u~ende dit jaar heeft de betreffende 
inspecteur zich meermalen met de plaatselij
ke afd~ing van Uw dienst te Utrecht hier-
over verstaan, zonder resultaat evenwel. 

~k meen dat er te Utrecht maar zéér 
wei nig Chinezen zijn gevestigd. 

De Procureur-Generaal, 
fgd.Directeur van Politie , 

(van Dullemen) 

Aan de Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Jhr.Mr.W. J.Th.Serraris . 

• te 1 s-GRAVENHAGE • 

U.A.L. 2025 A 

~ 45405. '49 



-~~etreft : Cent ct Chinezen 
met c .. .. . - er::. . 
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t o p o r t 

1'1 r ..... nlej dinL v n e€'11 ~chrijYel• v n h~t 

~Toofd '> • 7 •:: • 7 1d • J er::vrrbe r 19)0 J f 91 s ..... ~ en t \1ee 
bj jl t:~o"l , h~tr~..f1'ende cont ct Chine::en' t c.p.:: .-er& , 
heb i. , :o~ n Dekke r, I.o ecteur ~ij~~re che rc heür l e 

1 ... ~ ' ter st dpl t ... •Jtrec~ t ' a.e eel· u.l!.del '1-root
Jchto r~ ~eleeid t~ beiic ten , d t mi j , i nz ke bedoel

de r .. t::>ç l-=-~e:::.heid ' _;een po .... i t ieve uege::ven eekend zi~n 

t::>ei,OTdeL.----------------------------------------------
~O'lenbeaoeld.e ?i~l t_Un \,orden hit> .cbi j .eder 

nv~boden . -------------------------------------------
t r echt , 1~ ~e cerete r 1r~1 . 

ue Jl • ..,pe c t.~ur Rijk rv c"l.erche r l• 

... O.e:; eer P.cocureur- ... ene r ·1 , 



Uit : OD 373 

~ Voor : OD 2035 

Ag. nr: 1 38941 

UITTREKSEL 

Naam: PERSATUA.N PELADJA.R INDONESll 

Naam: CONTACTEN CHINEZEN MET CPN-ers. 

Afz. ID Delft Datum : 10-5-52 

Aard van het stuk: Rapport betreffende de op 9 Mei gehouden besloten filmvoor stelling 
voor leden aangesloten bij de Chin Hui, PPI en PPPI. 
Vertoonde film "De Bevrijding van China". 

Zie stuk. 

~ 

Uitgetr. door : J.v.D. Op aanwijzing van: CA.W 

Datum: 22-7-52 
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