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Geachte Ledenstaten,  

 

Om goed te kunnen anticiperen op de kansen en risico’s met betrekkingen tot China is het 

van belang om inzicht te krijgen in haar historie, en de aard en werkwijze van de huidige 

regering. Hierover onze inbreng. 

 

China heeft als land een historie van 5.000 jaar. Een land dat gekenmerkt kan worden met 

een cultuur en beschaving die spiritueel geïnspireerd is. Duizenden jaren stonden morele 

principes en waarden als compassie en waarheid centraal voor de Chinese mensen. De 

invloed van het Boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme was overal terug te zien, met 

eerbied voor het goddelijke, de hemel en de aarde. Mensen leefden in harmonie en er was 

verdraagzaamheid. 

 

Dit alles veranderde toen eind jaren ‘40 de Chinese Communistische Partij (de CCP) aan de 

macht kwam. 5.000 jaar aan deugdzame cultuur en beschaving werd bestempeld als een 

‘oude wereld’ en bekritiseerd als ‘bijgeloof’. Morele principes en waarden werden vervangen 

met een Partij cultuur waarin totalitaire atheïsme, strijd-filosofie en materialisme centraal 

staan. In diverse culturele revoluties en bewegingen maakte de CCP met geweld een einde 

aan ‘China’, waarbij tientallen miljoenen Chinezen de dood vonden. Experts schatten dat de 

CCP verantwoordelijk is voor 80 tot 100 miljoen onnatuurlijke doden sinds zij aan de macht 

is gekomen. Een aantal dat zowel de eerste als de tweede wereldoorlog tezamen zou 

overstijgen. 

 

De communistische ideologie van de CCP bevordert strijd en instrumenteert Chinese 

mensen om het Westen te zien als ‘anti-China’ en ‘pesters van het Chinese volk’. Zij belooft 

een tijd dat China aan de wereldmacht zal komen en dat burgers, door loyaliteit aan de Partij 

te beloven, haar land een dienst zouden verlenen en echte patriotten zouden zijn. Deze 

misleiding, in combinatie met propaganda, en een cocon van censuur heeft er toe geleid dat 

tot de dag van vandaag de CCP haar macht in China heeft kunnen handhaven en aan het 

uitbreiden is. De nieuwskoppen staan er vol van; van Hong Kong tot aan Taiwan, tot het 

groote staatsapparaat van censuur en spionage, maar natuurlijk ook diverse moreel 

verwerpelijke mensenrechtenschendingen zoals de vervolging van Oeigoeren, Christenen 

en Tibetanen. 

 

  



   
 

 

Wij hebben een recente trend opgemerkt dat in China de eliten zoals rijken, geleerden en 

wetenschappers een dubbele nationaliteit hebben verzekerd en hun weelden hebben 

overgebracht naar Westerse landen. Het zero-COVID beleid heeft steeds meer mensen 

aangezet tot het pogen het land te ontvluchten. Hiernaast sluit de CCP grote havens, 

winkelcentra en bedrijfsvoeringen onder het mom van zero-COVID. Grote merken als 

Mitsubishi en Appel trekken zich terug uit China en investeren in landen als India en Taiwan. 

De illusie van een duurzaam en welvarend China onder communistisch bewind is een 

‘bubbel’ die de CCP jarenlang heeft gebruikt om Westerse kapitaal en technologie te 

vergaren om haar leger te versterken. In Nederland zijn wij niet gespaard gebleven van 

ongewenste invloeden van het regime; 900 van onze bedrijven zijn in Chinese handen, ons 

stroomnet kan voor een deel verstoord worden door een Chinees bedrijf, Nederlandse 

universiteiten zijn geïnfiltreerd door Chinese spionnen die hoogwaardige technologie stelen 

en Confucius instituten zijn als een moderne versie van het Trojaanse paard 

binnengeslopen. Nu is de CCP op een moment aangekomen dat ze zich comfortabel voelt 

om haar tanden te laten zien. Tanden die ze lang achter een glimlach verborgen hield. Het 

doel van de CCP is in de jaren nooit veranderd. Het verlangen naar totale wereldmacht is 

nog steeds haar motief, alsook het realiseren van een totale communistische wereldorde 

waarbij de CCP de macht heeft. De Chinese mensen zijn slechts haar middel en het 

slachtoffer van dit meedogenloze regime. 

 

Zo heeft de eigenaar van Alibaba zijn onderneming gedwongen overdragen aan de CCP om 

vervolging te ontkomen. Om maar niet te spreken van de staatsgesteunde orgaanroof bij 

gewetensgevangen in China sinds het begin van deze eeuw. Een werkelijk horror verhaal 

waarbij op bevel van de CCP gewetensgevangen vermoord worden om de multi-miljarden 

orgaantransplantatie industrie in China te voeden. De Europese Unie heeft twee keer een 

resolutie aangenomen ter veroordeling van deze orgaanroof en ook benadrukt dat met name 

beoefenaars van de vreedzame meditatiediscipline Falun Gong slachtoffer zijn van deze 

lugubere praktijk. Miljoenen Falun Gong beoefenaars zouden reeds vermoord zijn voor hun 

organen.  

 

Taiwan is niet het begin van de bedreiging. Het is de uitkomst van een historische 

ontwikkeling in China en het begin van de bedreiging voor het vrije Westen. Een effect dat 

we liever willen voorkomen te steunen. Wij nodigen de Leden uit om gehoor te geven aan 

het voorstel van de Gedeputeerde Staten en de speciale relatie met de Chinese provincie 

Guangdong te beëindigen. 
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