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Verslag van de China missie  

 
naar de provincie Guangdong  

 
en de 100e Canton Fair  

 
in Guangzhou. 

 

13 – 15 Oktober 2006  



Inleiding

Twee keer per jaar wordt in Guangzhou, de hoofdstad van Guangdong, - de provincie waarmee wij al 
ruim 10 jaar officiële vriendschap hebben – de Canton Fair gehouden. Deze Fair is de grootste in 
China en een van de allergrootste in de wereld. Vrijwel alles wat in China wordt gemaakt, wordt hier 
gepresenteerd. 
Na de start in 1957 werd in oktober 2006 de 100e Canton Fair gevierd. Een enorme, indrukwekkende 
manifestatie waarvoor de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht werd uitgenodigd 
door de governor van Guangdong. 
De provincie werd op top niveau ontvangen en er waren o.a. ontmoetingen met de governor van 
Guangdong en de minister van handel en economische zaken Bo Xilau. De commissaris heeft ook een 
korte persoonlijke ontmoeting gehad met de premier Wen Jiabao. 
 
In de gesprekken met de Chinese regeringsvertegenwoordigers is ons vriendschapsverdrag aan de orde 
geweest. Dit vriendschapsverdrag wordt zeer gewaardeerd. Met de governor van Guangdong, mr. 
Huang Huahua is o.a. gesproken over de uitgestelde handelsdelegatie naar de 2e helft van september 
2007 en de opening in die week van de in voorbereiding zijnde expositie van het Museum van 
Speelklok tot Pierement, waarvan wij als provincie € 50.000,- beschikbaar hebben gesteld. De consul-
generaal van Guangzhou, mr. Robert de Leeuw, heeft aangegeven deze Nederlandse Handelsdelegatie 
vanuit Utrecht en de expositie van Speelklok tot  Pierement, aan te grijpen om in deze septemberweek 
2007 een Nederlandse culturele week te organiseren. 
De governor van Guangdong en het consulaat hebben aangegeven full-support te geven aan deze 
handelsmissie. 
 
Tevens stond het bezoek in het teken van het afscheid van de commissaris van de governor van 
Guangdong. Hier werd door de governor uitvoerig bij stil gestaan. De hoop werd uitgesproken dat de 
nieuwe commissaris van de Koningin van Utrecht met evengroot enthousiasme en professionaliteit 
vele delegaties vanuit Nederland naar China zal leiden. 



Kort verslag van het programma.

Hieronder wordt kort chronologisch verslag gedaan. 
 
Donderdag 12 oktober.

Vertrek met de KL 887 van Amsterdam via Hong Kong naar Guangzhou. 
 

Vrijdag 13 oktober.

Aankomst in Hong Kong, trein naar Guangzhou en aankomst in White Swan Hotel Guangzhou. 
Ontvangst door de consul-generaal Robert de Leeuw en officiële bespreking met de governor van 
Guangdong, gevolgd door een dinerbespreking, onderwerpen o.a. 
- relatie Guangdong – Utrecht 
- afscheid van de heer Staal 
- Canton Fair 
- Ontmoetingen met regeringsvertegenwoordigers 
- Handelsmissie september 2007 
- Expositie Museum Speelklok september 2007. 
 

Zaterdag 14 oktober.

- Briefing consulaat-generaal. 
- Briefing over de Canton Fair welcome reception. 
- Stadswandeling o.l.v. consulaat en provincie (people’s park, Liurong temple and flower 

pagoda, Jade market). 
- Welcome reception 100ste Canton Fair in Dongfang Hotel. 
- Indrukwekkende bijeenkomst met 1000 vips aan 100 tafels. 
- Diverse ontmoetingen met Chinese en buitenlandse relaties. 
- Ontmoeting met minister van Handel en Economische Zaken, mr. Bo Xilau (wordt getipt als 

mogelijk nieuwe toekomstige leider van China). 
- 300.000 Bezoekers, 31.000 verkooppunten (boots). 
- Van chemische grondstoffen tot consumentenartikelen. 
- Immens beurscomplex. Hightech artikelen. 
- Veel buitenlandse bezoekers. 
- Geoliede organisatie. 
- Interessant voor Nederlandse Handelsdelegaties, echter prijzen hotels e.d. in deze dagen zeer 

hoog. 
 
Zondag 15 oktober.

- Briefing provincie Guangdong. 
- Briefing Canton Fair Celebration Ceremony. 
- Bezoek met Guangdong administration aan Baiijun mountain, mozaicultuurpark (Yuntai 

garden). 
- Bezoek aan residentie consul-generaal, briefing en diner met o.a. consul-generaal, cultureel 

attaché (Haar), economisch attaché (Groenendijk) en vertegenwoordigers provincie 
Guangdong (Yu Min en Zhou Mingyue). 

- Programma Utrechts / Nederlandse handelsdelegatie september 2007 in de verf gezet. 
- Consulaat-generaal wil in deze week tevens een Nederlands culturele week organiseren. 
-



- Grootse celebration ceremony 100th Canton Fair in het nieuw immense beurscomplex van 
Guangzhou. 

- 5.000 Genodigden, openlucht bijeenkomst. Provincie Utrecht voorste rij, commissaris in VIP-
loge podium. 

- Speeches van governor Guangdong, minister van Economische Zaken en premier. 
- Fotosessie en korte ontmoeting commissaris van de Koningin Utrecht met premier van China 

Wen Jiabao. 
- Slot met enorm vuurwerk festijn 
- Maandagmorgen 16 oktober: Afscheid Staal van Guangdong en vertrek met Southern Airlines. 
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