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RELATIES TUSSEN DE CHINESE ZAAKGELASTIGDE TE *s-GRAVENHAGE
en de "ASSOCIATION BKLGIQUE - CHINE"

Op 18 april 1957 werd in België' een Chinees-Belgische vriendschapsorganisatie opgericht, de "Association Belgique - Chine" (A.B.C.).
De oprichting was grotendeels een gevolg van de activiteit van de Belgische communiste Marthe DEGUENT, geb. HUYSMANS, de dochter van de bekende Belgi-^
sche socialistische staatsman Camille HOÏSMANS.
De oprichters van de A.B.C, slaagden erin vele als neutraal bekend staande prominente persoonlijkheden in België voor de Association te interesseren.
In het erecomité en in het bestuur hebben bijvoorbeeld zitting Ministers van
Staat, Senatoren en Professoren. In het bestuur treft men ook enkele communisten aan. Mevrouw DEGD&NT bezet de sleutelpositie van secretaresse.
De Diplomatieke Vertegenwoordiging van de Chinese Volksrepubliek te
's-Gravenhage werd in het oprichtingsstadiura van de A.B.C, voortdurend door de
communistische initiatiefnemers geraadpleegd; na de oprichting onderhouden de
communistische bestuursleden der A.B.C, intensief contact met de Chinese Zaakgelastigde, waarbij in het bijzonder Mevrouw DEGUENT zich dikwijls zelfs voor
aangelegenheden van ondergeschikt belang naar Den Haag begeeft. Ook de nietcommunistische bestuursleden bezoeken weliswaar van tijd tot tijd de Chinese
Zaakgelastigde aldaar, doch het staat wel vast, dat dit slechts dient ter camouflage van het feit dat in wezen de communisten in samenwerking met de Zaakgelastigde het beleid bepalen.
De indruk bestaat, dat het bestuur van de A«3.C., wanneer het aankomt op
het nemen van beslissingen, dikwijls voor een fait accompli wordt gesteld en
veelal niets anders kan doen dan de gang van zaken zoals die door Mevrouw DEGUENT
van tevoren ia bekokstoofd, goed te keuren. Mevrouw DEGUENT ontvangt de post en
ontziet zich niet brieven, die niet dienstig zijn voor de communistische dan wel
de Chinese zaak, te verdonkeremanen.
Door haar vele algemeen gerespecteerde leden en begunstigers, moet de
A,B.C. voor de buitenwereld wel een volkomen neutrale indruk maken, nochtans
trekken d« communisten aan de touwtjes. Hierdoor benadert de vereniging, veel
meer dan bijvoorbeeld de alom als communistisch bekend staande Sowjet-vriendschapsorgaaisaties in verschillende landen, het klassieke ideaal van een mantelorganisatie. Van dit soort organisaties bedient het internationale communisme
zich, gelijk bekend, graag om zijn ideeën in breder kring ingang te doen vinden. De belangstelling van de Chinezen in de A.B.C, ligt tevens voor een belangrijk deel in het commerciële vlak. De namen van tal van promotors en^ leiders
van de vereniging wijzen erop, dat in België hoofdzakelijk redenen van commerciële aard tot het oprichten van de vereniging hebben geleid.
In de A.B.C, bestaat een werkgroep, de zogenaamde Commission Commerciale,
waaraan belangrijke figuren uit het Belgische zakenleven meewerken, bijv.:
F.DAHLMAN en Ju.de VLEBSCHOUWER van de A.C.E.C. (Ateliers des Constructions
Electriques Charleroi), R.DURVIAUX van de Société Commerciale Anvereoise,
M.RENARD van de Compagnie Générale de Chemine de Fer en Chine, L.TILLIER van de
Comptoir Beige de l'Azote "Cobelaz" en M.VERBIEST van de Société "Gevaert". In
dit gezelechap treft men vanzelfsprekend ook: weer de alom aanwezige communisten
aan i.c. XoRELECOM, een duistere figuur, die reeds lang bij de Oost-Kesthandel
betrokken is en Ir.J.GRIPPA, lid van het partijbestuur van de Belgische Comau-*
nistische Partij.
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De genoemde Commission Commerciale drijft zelf geen handel, zij laat dit
aan het zakenleven over. Zij beperkt zich tot het geven van adviezen en het doen
van suggesties aan de A.B.C, over middelen om de Belgisch-Chinese handel te bevorderen. Men wil commerciële delegaties naar China zenden. Men wil Belgische
importeurs in direct contact brengen met de Chinese Zaakgelastigde in Den Haag.
Men overweegt het organiseren van tentoonstellingen van Chinese producten; de
Belgische importeurs zouden zich daar kunnen oriënteren aangaande de diverse mogelijkheden, zij zouden er eventueel aankopen kunnen doen.
De Belgische industrie- en handelswereld is zeer geïnteresseerd.
De Chinese Zaakgelastigde in Den Haag is, naar van goed ingelichte zijde
werd vernomen, uitermate tevreden over de gang van zaken. Hij ziet in de onmiddellijke toekomst mogelijkheden voor een vruchtbare handelsrelatie tussen zijn
land en België. De handel dient tegelijkertijd als lokaas, waardoor de A.B.C.
aantrekkelijker wordt. Behalve dit lucratieve handelsaspect ziet hij ook nog een
voor de Chinese Volksrepubliek viel willende sfeer ontstaan, met in het verschiet
de zo zeer begeerde diplomatieke erkenning van zijn land door België en misschien
zelfs straks België als voorstander van de toelating van communistisch China tot
de Verenigde Naties.
Dank zij de voortvarendheid, de dynamiek en de inventieve geest van
Mevrouw DEGUENT die, mede gezien de omstandigheid, dat zij de dochter is van
Camille HUYSMANS, over zeer belangrijke relaties beschikt in parlementaire, ambtelijke en commerciële kringen in België, oefent de A.B.C, momenteel direct en
indirect invloed uit op het buitenlandse beleid van de Belgische Regering inzake
de Chinese Volksrepubliek. De Chinese Vertegenwoordiging in Den Haag bepaalt zich
dan ook niet tot het belangstellend toezien en het geven van aanwijzingen. Zij
steunt de A;B.C. ook materieel, met propaganda-msteriaal en er zijn onmiskenbare
aanwijzingen, dat ook financiële steun wordt gegeven.
Duidelijk dient te worden gesteld, dat Mevrouw DEGUENT c.s. slechts middel
zijn en door de Chinezen worden gemanipuleerd en geïnstrueerd. De Chinese Zaakgelastigde overziet en bedient het in België ten behoeve van de Chinese Volksrepubliek opgezette apparaat op een afstand en tot duever niet zonder succes.
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