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Ik heb de eer Uv/e Excellentie hiernevens aan te bieden een

rapport met bijlage, handelende over de inhoud van het op l Janu-

ari 1950 te Amsterdam verschenen in hoofde dezes genoemde Chinese

propagandageschrift, uitgegeven door de in China geboren Chinees

Chsn Shi lian alias Gheri Hsi kan alias Chen Chang ïai alias chau

Cheong ïai. Deze persoon is reeds genoemd in mijn geheim schrij-

ven van 27 October 1949, no.57397, waarin ik mocht mededelen, dat

betrokkene, geboren te Shanghai, 25 November 1911 en wonende

Corellïstraat lü te «öasterdam, een overtuigd communist is.

Cnder verwijzing kortheidshalve naar de inhoud van bijlagen

dezes moge Ik hierbij aantekenen, dat sedert ook nog door Chen

ijhi Man verspreid zijn de nummers S en 3 van het onderhavige blad.
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j.'e Jd-as terdaiii i .3 verschenen een Chinees propaganda geschr i f t
ond^r de n aap; "Yam },;an d a i 111" (Cantonnes« schr j jfv/1 j ^ e ) . Dit be-
teken t : :'Je Volles-?leuv;" . ' ï^ t i r ^ a n f:." '~ tenei ld b lad , u: ' tr^ceven
door de beende Ghen 3hi I-..an, a l ias Cb^n Jlai l .tui, alias G hè n C hang
^aj_, a l i r i n Chau Qhg ori£: _T_aj_,. i - ^ b o - e n t- Cbanghai , 25 !;ov«rr,b«r "1911,
v/cnendR te j-in^tnrdai;'., Corelli ^ t raat 15, wiens naam en ad ren on het
b l f. d is V'-^nneld.

?ïet eerste nur'm;er (v/erd aan alle t0 /ons t e rd ar. wonend0 Gh ine -
7ei: prut 5 ~ toegezonden.

Omtrent dft inhoud z i j v^rneld, dat de^.e {-eh^fl is ingesteld
op de noll t i eke gebeurtenissen in C h i n a , rnet d i n n verstande, dat
•daarin de in China i nges t^lde. Volksre nub l l ek , r.et haar leider
1.>..C TuJ"5 TUl'G, alö d0 ^ni^.e v /a ro -,,-Q-dt aanr^ 'TrezRn P n ve ?'h^erll JKt-,

Hoe\/el het merendeel de- ony^noij.en berechten ^n mededelingen
i? ontleend aan d iverse dagbladen en 15 jdr; oh rif ten, kan in het
geb'^el niet anders v /orden f - e r . i en , dar, h = t r tropügerei; van de Chi-
nese vol 'ksranubl ieK onder <fe h.t .l . ve rb l i jvende Chinezen, ^eba-
seerd als de>;e republiek is oo de coi:u rjun53tische ideologie, net
verv<er'.iin,r-: v a n ds riau.ionale Chinese ref-prin^, ruet derzelver lei-
aer , d'i l i . i .C, i,,di d^'j-. en 'A-Ï . "n^ ve rterenv/oor lip^r s . r-^t koi;^t in
h e L bi j ^cna 0 ^ tot u i t l i i f in d=t K e n n e l i j k als in t roduc t ie vari het
blad bedo^L.';^ ar ei kei,- v.-aarona^^ is v^-iaeld: "Uit "Tsaa^; Fong»3"
;-e.^c;v: "i f tejn ^ r , ondertekend "de redacteur".

I ;i d i t a.rtlïcel r.pt alc; t i t e l ; "Het nieuwe ' jaar ve "\velkoiiit
d £ t j . i e u ' - . ' 1 C b i n a " , vvorat e':>n beschouv/ i np p-e^-even ov^r de v/i jze
hoe h/ 't L , i - r j u v . ^ C b i n a ie ont:.taan o:: 'r.cc- h^t v.orien tioet. Kierover
v- 'o rd t i .1. V l '" t , volgende i ' O ^ e p d :

• f f - \  . . - . ' - " - 1 .̂  dd" i'- r;T'-' vol .K 'vn rv/e l •-; oi'. ,t j i^t {-rote vreugde en on~
Ketel i .j,--: e d a- ; . ->« "v:-:' i bet nieuwe t i j d n ^ r ^ ^ . iat door de :
v t r i de Chi ;v=« M Volkr - r '-nubliek voo^ b ^ t Ch j ' n^se volk is
••:° n . 'I^t v-" v---? l,-: -j; .t '• '-•. t d n z e l f d ^ ; •-o'* '-• vr^u/ .de de nieuv/e rege-
" in ; van • " . - • - , - v o L''; s r~ publ i °k , de ni^u;;?. hoo ï ' ao tad , de nieuwe
Chi::'•;:-:'•' '<-•'-'•, d = - t ró^uv^e volk53li°d '-;; de njeuv;e jaar te l l ing.
ü! d n ~ p ni ri.'.ri"? d ' i n)-:. e n vo''i-pn te^cinen '"•"•ïi niüav.'e ftesch iedenis ^n

dat ' l i t '. l."!/-"? v.»'; r.; (-^ w i" o c n t door b.i:st Ch inese
' - •°L h,loe.l v-j'j onte lbare h .e ldpn. Al dit
t door d r " ̂ i .enx/e^ki n; vt_n all» volks-

• - K ' leri n : ? - • i i , r:.°t on7 i j j;teil.i n/ van d«
ter^ns te l i • n/ ." '?n ' ; o v ' d i va r-, .•.! v o l k s - j - i ; , • .^rh^den en/of russen en

j'\' n ":•-'P i ••.''•••••"•? OQ f ond°r ^ a b° 7. i e lende
1 • ; ,: ' - - ' t . ^ ' - - . e ; j ^ v o ld: t.^0 d ".̂  d'UKG.

. - ' t < - , : . ! = - ' ' • ' - v i r - st-i ;!d wo~a»n
- • - ' - . - ' . - - • • - , , - f . i o ^ t i r ^ v- ' - . ' f tnsten -

•• • ' ' ' • t - - ' : , , , . ; . on?e a l l ^ r r ^ 0 ü t - tF>
; v ': i i i'., ' l -'- '" '.--n h?11 C b i :;e5>->
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Dit is een tot nu toe in de cescliiedaaid ongekend vvapenfei t ,can
t- resultaat,dat voordien nimmer word behaald an als zodanig oolc

door het Chinese volk wordt gezien en erken4u
Onder deze nieuwe gedaante (staat svorm\lp ), zal ^en nieuwe

eoonomie en cultuur worden opgebouwd.Zal voor China on het Chine-
ae volk een nieuw tijdperk aanbreken„Ui3raan zal v/orden deelge-
nomen door de arbeidersklasse,de boeren,de jeugd,studenten,de 3-
kundige»vder revolutie,geleerden,ingenieurs,Chinezen overzee,in-
dustriëlen, handelslleden en allen die hun land liefhebben zullen
uit volle overtuiging en enthousiasme daaraan meehelpen en zich
als het ware werpen in deze nieuwe tijdsvloed*

Dit wordt vervolgens genoemd,de ene zijde van de zaak,
• (medaille) dooh hierbij mag niet vergeten worden,om alle aan-

dacht te blijven schenken aan de andere zi jde der zaak, (medaille/
waarmede wordt bedoeld.de laatste teganstand van de reoa^/ci-
•fcrante {reaotionaaire j tegenpartij.De tegenpartij - d.i. de
Chinese nationale regering ( O ) - zal dolzinnige vernietigingen
trachten aan te .brengen.Met ware doodsverachting zal zij verwar-
ring trachten te stichten en aohade toa te brengen.Zij zal alles
wat haar ten dienste staat an in haar macht i s,daartoe aanwenden
an gebruik0n,,Dit'zullen zijn smerige practijken,kwaad~aardige ver
giftige en schaajntelozo manipulaties0Zij zal trachten een oorlog
te voeren op lange termijn,om wonden te slaan en wanorde te
atiohten.Zij weten wel,dat zij t.o.v. de huidige situatie
slechts waanhoop kunnen atellen,maar zij - da tegenpartij -
hoopt op een derde wereldoorlog,om hierdoor gesteund een omv;en-
teling te kunnen bewerkstelligen.Daarom zijn v/ij verplicht - daa?
hieraan niet kan worden ontkomen -om de resten van weerstand,
welke de tegenpartij nog kan opbrengen en gebruiken/ om de orde
te verstoren,in zijn geheel op te ruimen.Het zou onjuist zijn om

ƒ" \d dit overfhoofd te zien of te onderschatten,deze SJER weerstand
mag geen dag la-nger *»rt"""* voortbestaan «Me t is beslist noodza-
kelijk daartegen snel en krachtig op te treden en totaal uit te
roeien„Qnze revolutie moat zich gestadig voortplanten,ontwikke-
len en verbreiden.Alleen dan zal onze zegepraal aruwigdurend zijn,
aldus wordt het artikel besloten.

Onder de titel:"Het bezoek van atad Tse Tung aan Moskou",
is een bericht opgenomen over het bezoek van MBO Tse Tung aan
Moskou«Hierbij is vermeld,dat dit bericht werd overgenomen (ont-
leend fcan) uit het Algemeen Handelsblad van ±ïit±*aa: 17-12-49,
(Daar echter het opgenomen bericht een beduidende afwijking ver-
toond met het bericht in het A.H.,wordt een afschrifrt van dit
bericht hierbij gevoegd 0 0 )

Medegedeeld wordt,dat aiao Tso Tung als hoofd van de
Uhinese regering,vergezeld van (Jhen Pak Tat,op 16-12-49,voor een
bezoek aan Rusland te Moskou is aangekomen„In een beschrijving

/""op het van deze aankomst wordt opgemerkt,dat hij/ontvangen werd door
station Molotof,verschillende hoge legerautoriteiten,vertegenwoordigers

van de satelliet-staten der Sovjet-Unie en de Chinese trezant te
MOskou.V/ong Ka Tseons.üij de aankomst werden de volksliederen
gespeeld en viel het op;,dat vale Chinese vlaggen waren uitgesto-
ken.

Onmiddellijk nadat MBO Tse Tung was aangekomen,werd door
hem op het station een toespraak gehouden,Hierbij zeide hij:dat
hij zeer verheugd was een grote pleizier-reis te kunnen maken
door 's werelds eerste en grootste land van de socialisatie,üij

. wees op deeeuwige vriendscnap welke bestaat tussen zijn land
en de Sovjet-Unie.Reeds 50 jaar geleden,heeft Rusland,China een
grote dienst bewezen en geholpen bij haar atrijd voor de bevrij-
ding. Rusland n.l. heeft toen als eerste land alle onrachtvaetr-

- 3 - onrechtvaardige verdragen^
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dis6 verdragen niet üliina vrijwillig afgeschaft.Deze geste van
vriendschap zal het uhinese volk nimmer vergeten.ïhans werten w

wij samen om de vrede te bestendige^ en te strijden tegen do vij-
a-ndan van de vrede.

Ik ben er van overtuigd,dat de overwiniagning van het
uhinese volk en de samenwerking met al de vredelievende bondgeno-
ten, geheel overeenkomstig het plan uitgestippeld door maarschalk
"ötalin,uiteindelijk goede vruoaten zal voortbrengen.

De avond van de dag der aankomst werd wao Tse Tung,door
Btalin ontvangen.

Verder ia een grote verscheidenheid van korte persbe-
richten opgenomen.

In het eerste hiervan wordt medegedeeld,dat de regering
der Chinese volksrepubliek,door aiam werd erkent en diplomatieke
vertegenwoordigers zullen worden uitgewisseld.

In een volgende barioht wordt niedagedeeld,dat 1000 sche-
pen werden samen ge t rokken, om de troepen van he*^ Chinese volksle-
ger te vervoeren voor de verovering van het eiland Tsow San op
de nationalisten.

In een bericht uit Bangkok,wordt medegedeeld,dat een Ie-,
ger van de nationalisten onder commando van tio Tsi ueng,bij de .
grens van Anam is gekoman en deze grens zal moeten overschrijden
om aan vernietiging te ontkomen.

• In een bericht uit w e w York.wordt medegedeeld, dat êöor J&
het Vrije zeelieden Verbond en .arbeiders verbond,van 'ïruman heb-
ben geëist, de uhinese volksrepubliek te erkenneno

In een bericht uit Washington, word t nedegede,eld,dat een
Amerikaanse generaal van de luchtmacht zou hebben gezegd,dat de
Volgende oorlog nog ver af ligt.Beido tegenstanders beschikken
thans over de grootste vernietigingswapens .Wiu dezo volgende
oorlog ook zal winnen kan niet vooruit woi-den gezegd,doch de ge-
volgen zullen verschrikkelijk zijn.

Volgens een bericht uit Hongkong,zou de poging tot gevan-
genneming van Chieng Kay Shek,sijn mislukt.

In een bericht uit jtfew York,wordt opgemerkt, da t i'onnosa
zou liggen buiten ü.e^> strategische plannen van Amerika.

In een bericht uit Londen wordt gezegd,dat Thibetaanse
bavrijdingstroepen elders in China soudan gereedstaan om naar
Thibot terug te keren (op te rukken).

Volgens een bericht uit New York,zal Frankrijk de uhine»
se volksrepubliek erkennen,doch het vrachten is op hetgeen Enge-
land zal doen.De Chinese gezant in Amerika,zou volgens dit be-
richt,niet meer Chiang Kay Shek on diens regering vertegenwoordi-
gen,doch als vertegenwoordiger optreden van de Chinese volksre-
publiek.

In een bericht uit Lake Success,wordt gezegd,dat de ver-
tegenwoordiger van Chiang Kay Shek,bij do U.ïI.O. heeft gevraagd
om ~d.e vertegenwoordigers van de nationale regering in dit lichaai
te blijven erkennen en voorstellen voor erkenning van de nieuwe
Chinese XBqptie±Agkx±K& republiek niet in behandeling te nemen.

In een bericht uit Peking wordt medegedeeld,dat: Onze
bevrijdingstroepen bezetten Tsu Seng en snijden daarmee de voor-
naamste wegen af die naar1 Saigon en Siam leiden,zodat het voor 4
vijand niet meer mogelijk i o daarheen te vluchten.

In een bericht uit Canton wordt gezegd,dat: de Chinezen
' in Hongkong gelden bijeen brengen voor de bevrijding van i'ormosa.

Ook worden daar goederen bijeen gebracht,welke het leger daarbij
nodig heeft.De Engelse rage ring in iiongkong^gtel4«* alles in het
werk orn deze inzamelingen te beletten,doch kon deze actia niet
helemaal onderdrukken.

In een ander bericht uit Hongkong wordt gezegd,dat de
voorbereidings-iiiaatregelar, ,voor de verovering van Fomosa sijn

- e - voltooid.
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voltooid.Hierbij worden de nanen genoemd ve.n de generaals die dez,
operatie zullen leidan.

In een volgende bericht uit Hongkong wordt gezegd.dat d-
stakingen van transport arbeiders aldaar,zioh steeds uitbreiden;
600 stakende arbeiders werden inmiddels ontslagene

Onder de titel:"Sohandelljke -geruchten",wordt opgemerkt,
fttic Rovers roepen,pas op voor de rovers.

Ouze tegenstanders (nationalisten) verspreiden boze ge-
ruchten en zeggen,dat mao Tae TungtChinese kostbaarheden aan Mos™

. kou zou schenken,om Stalin te verraasea.Hierbij wordt opgemerkt,
dat de nationalisten blijkbaar vergeten zijn.dat zij het land
hebben leeg geplunderd en honderde^kisten met Chinese schatten en
kostbaarheden naar Amerika hebben gezonden»

In een artikel met als titeli "Samenwerking indistrie
enz.in het nieuwe uhina" -overgenomen ult^Nieuws over de massa"
3le editie - is een beschouwing opgenomen over de opbouw van het

economische stelsel in het nieuwe G'hina.Bij de opbouw van dit
stelsel zal men uitgaan van:
1. de staat als leiding gevend zal optreden0
S» het samenbundelen der boeren bedrijven.
3. het samenvoegen van kleine zelfstandige industrie- en handels-*

bedrijven.waarbij opgenomen kapitaalkrachtige particulieren
uit de middenstand,, .

*• - Deze dria punten -grondslagen - vormen de basis van '
de economie van de ühinase volksrepubliek.

Bij deze nieuwe economie,zullen coalities,of combina-
ties,oftewel organisaties voor de massa worden gevormd,De thans
verspreide concerns zullen tot verenigde gesocialiseerde bedrij-
ven worden omgevormd en dienstbaar worden gemaakt voor de volks-
massa.Steun dient *e worden verleend aan het bevorderen der massa
productie,door kapitaal en arbeidskrachten samen te bundelen,De
kapitaalbezitters en de arbeids-kraohten - dus productie bezit-
ters - zullen op baais van gelijk gerechtigde samenweBken,der-
halve zullen zij al synode-eigenaars van de samenwerkende grachten
gelijke rechten hebban op de te maken winstenoDeze samenwerkende
bedrij van ,zijn georganise'ord door de volksmassa en volgens de
volks-princi«fpe of methode, word en zij door de volksmassa bestuurd
en geleid.De staat houdt hierop toezicht en geeft zonodig leiding
en Btaun.Zij,de staatfmag echter geen opdrachten of bevelen aan
de massa geven,of deze aan de organisaties opdringen.Ook zullen
er geen' combinaties van beheerders of vertegenwoordigers worden
gevormde.

Ook de uitgaven t.b.v» het levensonderhoud,zullen wor-
den saaengebundeld.oÊtewel zullen samenwerkende uitgaven-combina-
tias worden gevormdt(Hier wordt vermoedelijk bedoeld het stioh-
ten van bedrijfs-cobpera^ties O.)

In Peking ± *-l«-dus wordt opgemerkt - zijn» reeds 7S
van deze samenwerkende badrijüsoombinaties gevormd*

ui i het vormen van deze combinatie s, dient iedere zelf-
zuohtighaid of eigengere|oV te worden buitenge sloten, doch kernen
te worden gevormd van positieve krachten.Yverige leiders dianeji
te worden aangesteld,die voor de massa zorgen en als het ware het
middelpunt vormen en steeds op de bres staan voor het behartigen
van de belangen der arbeiders in de steden en dorpen.Da individu
is de eenheid en niet het gezin.Het belang der massa •- gemeen-
schap - staat op het eerste (hoogste) plan.Alle winst komt ten
goede aan deze gemeenschap op voet van gelijkheid.Het volk moet
dit alles zelf tot stand,brengen,leiden en regelen.

In een volgende bericht.wordt het e.e.a. gezegd over
de malversaties van de uhinese uezant in uuba en de reactie hier-"
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op van de uhlnezen aldaar.De Gezant zou inmiddels naar Formosa
zijn vertrokken.

In een ander bericht wordt medegedeeld,dat vele diplomatie-
ke personen van de nationalistische regering in Europa ,een 2.g.
" wit China" willen oprichten.V/eer andere consulaire vertegen-
woordigers der nationale regering gaan over naar de nieuwe Chi-
nese re ge ring, terwijl weer andere ala bannelingen in de verschil-
lende landen gaan leven.

In een ander artikel,wordt een beschouwing gegeven over
het hiatoriaoh materlalisrie .üierblj wordt de vraag gesteld:
"V/at is historisch mat o riaAlsme, waarbij wordt opgemerkt: het*
materialisme als uitgangspunt in de evolutie ran de geschiedenis
en de mens.Veranderingen en evolutie,waarbij men het materialis-
me ala basis beschouwd,dus eigelijk de materie.De gaast of ener-
gie wordt daarbij buiten gesloten»

In een rubriek :Algemene ontwikkeling Én een nieuw licht,
of nieuwe levenawi j she i d*, v/orden enkele mededelingen gedaan.

Ala men brieven uit China ontvangt,moet nïen vooral latten
op da naam van ds afzender en het handschrift nagaan,of dit van
bekende personen is,danwol of het handschrift mogelijk is nage-
bootst .Vooral moet men niet klakkeloos geloven,wat wordt ge-
schreven, omdat schaamteloze geruchten worden verapreid onder «"
en over da Chinese overzetse verenigingen. De ze verenigingen wor-
den in wanorde gebracht door allerlei geruchten en reacties.De •
Chinezen overzee moeten dit alles verwerpen - zonder meer naast
zich neerleggen - en de nederlaag van de nationale/~ala onher-

-roepelijk aanvaarden,Het-is voor htth nodig.dat zij progressief
gaan denken en zich daarin verder ontwikkelen en ins*&ellen0

Verder is een beschrijving opgenomen van de betekenis
van de nieuwe Chinese vlag.

Het ia opmerkelijk,dat in dit nummer met geen enkel
woord wordt gerept over de verdere uitgifte van het blad,terwijl
ook gean mededelingen zijn opgenomen,over evantuele abonnemen-
ten of de kosten daarvan.

Opgemerkt zij no-g,dat dit nummer typografisch zeer
slecht is verzorgd en daardoor haast onleesbaar

3. O.
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