
Lezing ‘China’ 

1 november 2021    -    door: Frans Greidanus

Voor vele Nederlanders is China een grote onbekende. Het land roept associaties op aan de 
het Chinese restaurant in ons dorp of onze stad. De laatste jaren staat China wel steeds 
meer in het nieuws. We lezen in de kranten over de handelsoorlog met de Verenigde Staten 
en meer recentelijk over de uitbraak van het COVID-19 virus in Wuhan. Maar wat speelt er 
zich werkelijk af in China, is China nog steeds een ontwikkelingsland of een moderne 
economische grootmacht? Wat maakt de Chinese cultuur zo verschillend van de onze? 
Kopiëren de Chinezen de Westerse producten of ontwikkelen ze ook zelf nieuwe producten 
en diensten? Moeten we China zien als een bedreiging of een kans? 

In zijn voordracht hoopt hij een klein stukje van de sluier op te lichten. Onderwerpen die aan 
de orde zullen komen zijn: de Chinese Cultuur, de rol van de Communistische partij, het 
Sociale Krediet Systeem, de Handelsoorlog met de Verenigde Staten, de aanpak van de 
COVID-19 pandemie en de economische en innovatieve kracht van China. 

China is voor het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang. Hij zal zijn voordracht afsluiten 
met een korte beschouwing over de rol en geschiedenis 
van Philips in China.

Frans Greidanus (1953) woonde bijna acht jaar in China. 
Van 2005 tot 2013 was hij hoofd Research en CTO van 
Philips in Azië met standplaats Shanghai. Momenteel is 
hij Quishi Chair professor aan Zhejiang University in 
Hangzhou China, adviseur van de Raad van Bestuur van 
Tilburg University, economisch adviseur van de stad 
Wuxi in Jiangsu, China en lid van het Dagelijks Bestuur 
van de Stichting Historie der Techniek.

Datum: maandag  1 november 2021
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Kapel van Cultureel Centrum Jan van Besouw
Kosten: € 6,00

Belangstellende leden van de kenniskring kunnen zich aanmelden door een mail te sturen 
naar kenniskring.kbogoirle@gmail.com.   
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