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Boeiende lezing bij KBO-Kenniskring op 1 nov’21

Wat zijn China’s ambities op politiek en economisch gebied?

Dr. Frans Greidanus, die directeur was van Philips in China en verbonden aan de universiteit van 
Hangzhou gaf er op 1 november bij de KBO-Kenniskring een boeiende lezing over. Voor veel 
Nederlanders is China een grote onbekende. De laatste jaren staat China steeds meer in het nieuws, zoals 
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?

Made in China

China is een economische grootmacht geworden: het land kent méér miljardairs dan de VS! Nederland is 
de 8e handelspartner en de grootste investeerder uit de EU. Het is -weliswaar centraal aangestuurd- een 
kapitalistisch land geworden van betekenis. Wist u dat er zich 83 Chinese bedrijven gevestigd hebben in 
Brabant? Momenteel werkt China hard aan de aanleg van een nieuwe Zijderoute. Een van de eindpunten 
is zelfs Tilburg.



Crisis

De Chinezen gebruiken daarvoor het woord Wei Ji, een samenstelling van “gevaar” en “kans”. Dat 
beschrijft hoe China tegen ontwikkelingen aan kijkt: Men slaagde er in om in Wuhan binnen enkele 
dagen een QR-scan te ontwikkelen. Wél een strak Corona-regime, maar met jaloersmakend resultaat. Een 
crisis die men niet de baas is, is de huizen- en huwelijksmarkt. Wekelijks kent Shanghai een bruidsmarkt, 
waar jongemannen een (schaarse) vrouw hopen te vinden. Vervolgens ook het vinden van een 
appartement, waarvan de prijzen in Shanghai hoger liggen dan die in Amsterdam.

Eten Chinezen geen chinees?

Frans Greidanus heeft ons tevens meegenomen in de cultuur, beter gezegd de volksaard van de Chinees. 
Een greep: Hou er rekening mee dat chinezen niet in de rij willen staan, ze kruipen (letterlijk) graag bij 
elkaar en privacy kent men niet. Problemen worden heel omzichtig en met veel geduld benaderd. Ook 
eet men daar niet “de chinees”, zoals wij die kennen van het afhaalloket.

Innovatief

Zijn we vergeten dat veel uitvindingen, zoals buskruit, drukkunst, papier en kompas in China werden 
gedaan? En ze gaan door: momenteel is dit land nummer één in de wereld als het gaat om het 
vastleggen van uitvindingen in de vorm van patenten. Niet altijd namaak dus. Technologisch nummer 4 
en innovatief nummer 7 in de wereld. Opmerkelijk is dat vrijwel alle internetverkeer daar niet gaat via een 
laptop of tablet, maar bijna altijd met de smartphone. Men gebruikte daar al geruime tijd de Barcode en 
het betalen met de telefoon, lang voordat die bij ons gemeengoed werden.

Tot slot werden we eraan herinnerd dat Chinezen ook -net als wij- hun wensen en verlangens naar geluk 
en een goede gezondheid hebben. Chinezen zijn immers ook gewone mensen.
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