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HERFSTAVONDLEZINGEN 2008:  “China” 
 
Het is nu alweer de vijfde keer dat we een cyclus Herfstavondlezingen organiseren. Dit jaar 
over China. Net als vorige jaren een onderwerp waarover je bijna dagelijks in de krant leest 
en waarbij eenieder dan zo zijn eigen oordeel en/of vooroordeel vormt. Ook dit jaar hebben 
we weer sprekers die ieder het thema vanuit hun eigen belevingswereld en invalshoek 
belichten.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 
13 oktober:  Peter (en Elly) in China; beeld of werkelijkheid van een land in 
ontwikkeling. 
Peter Dols, DSM 

  
Peter Dols ruim 40 jaar bij DSM, waarvan de meeste tijd in Geleen. Hij heeft van 2003 t/m april 
2007 met zijn vrouw in China gewoond en gewerkt als project manager, de eerste 3 jaar in Nanjing en 
daarna in Shanghai. 
 
Hij behandelt een aantal thema's zoals hij ze tijdens zijn lange verblijf in China beleefd heeft: 
Wat weet men in Nederland van China, DSM in China, arbeidsmarkt, corruptie, VGM, politiek? Wat 
staat er wel en niet in de krant, diverse verschillen tussen Nederland en China, Chinees schrift.  
“In het algemeen is het tamelijk negatieve beeld dat in onze pers van China wordt geschilderd voor mij 
en mijn vrouw, na ruim 4 jaar daar gewoond te hebben, niet herkenbaar.” 
 

20 oktober. Ervaring met een kleine onderneming in het achterland van Shanghai 
Andre den Boer, Hasselt, Belgie 

 
Andre den Boer is gepensioneerd bedrijfsleider van een multinational, die de laatste jaren van zijn 
carrière als president Verre Oosten veel in China gewerkt heeft. Momenteel staat hij als 
ervaringsdeskundige kleine en middelgrote bedrijven bij, die graag in China zaken willen doen. En is 
hij mede eigenaar van een kleine onderneming, een staalgieterij, in Ningguo, een stad in de Anhui 
provincie, ongeveer 3 uur per auto ten westen van Shanghai. Ningguo behoort tot het gebied van de 
Yangzte River Delta, een lang gestrekt gebied met veel nieuwere industriesteden aan de rivier de 
Yangzte en een belangrijk economisch achterland van Shanghai. 
 
In zijn voordracht zal het zakendoen in China, in het bijzonder in het achterland van Shanghai, belicht 
worden, omdat daar toch grote verschillen te vinden zijn met de sterk geïndustrialiseerde en al ver 
ontwikkeld kustgebieden. Tevens zal hij ingaan op de toekomst van China zoals hij die ziet, een 
toekomst die, samen met die van India, een sterke invloed zal hebben op onze Westerse wereld. Wat 
staat ons mogelijk te wachten? 

 

27 oktober. Land van extremen: economische groei en impact op het milieu in China  

Drs Marloes Rozing: Science Alliance: South Holland-Hebei Co-Development Programma 
En Vereniging Nederland China 
 
Marloes Rozing heeft Sinologie gestudeerd in Leiden en Beijing. Tijdens en na haar studie heeft zij 
op verschillende terreinen ervaring opgedaan in China, zowel in de reisbranche als in de academische 
wereld en het bedrijfsleven. Tijdens haar Masterstudie in Leiden heeft ze zich vooral bezig gehouden 
met milieuproblematiek en –beleid in China. Marloes werkt bij Science Alliance als Project Manager 

van het South Holland-Hebei Co-Development Program (www.holland-

hebei.net/index.php?q=nl/introductie&0) . Dit programma is opgezet op initiatief van de Provincie 

Zuid-Holland en de Chinese provincie Hebei. Het programma focust zich op water en milieuproblemen 
in Noord China en het aandragen van Nederlandse kennis, technologie en apparatuur voor het 
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oplossen daarvan. Marloes is ook secretaris van de Vereniging Nederland China (www.vnc-

china.nl). 
 
In haar lezing zal Marloes Rozing een beeld schetsen van de twee extremen van de economische 
groei in China. De milieudruk is enorm in China en heeft in het verleden tot een aantal grote 
milieurampen geleid, waarvan het Benzeenschandaal in Harbin een voorbeeld van is. De 
economische groei heeft echter ook geleid tot beschikbare gelden voor innovatie en investeringen, 
waardoor er hoop is op een schonere en veiligere toekomst. In China groeit het milieubesef en de 
technologische kennis mee met de economie. In de aanloop van de Olympische Spelen is vooral ook 
de bevolking en industrie bewust gemaakt van milieubeleid. In technologisch opzicht is China 
begonnen aan een inhaalrace. Marloes Rozing zal aan hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten 
zien hoe het milieu door de economische groei in gevaar is, maar hoe de economie ook kan bijdragen 
tot het herstellen en verbeteren van het milieu in China. 
 

3 november. Een beeld van de immense ontwikkelingen in China 
Guido van Oss, hoofdredacteur van kwartaaltijdschrift  “China Nu”  

  
“China Nu” is een Nederlands kwartaaltijdschrift over China, zie (www.vnc-china.nl) . De omvang en 
ontwikkelingen in China zijn zo grotesk dat die nagenoeg het menselijke bevattingsvermogen te boven 
gaan. Grote verschillen doen zich voor tussen Oost en West, tussen stad en platteland, tussen rijk en 
arm. Om de verschillen binnen China te ervaren is het belangrijk zowel het leven in de steden als op 
het platteland te ondergaan. In 2005 verbleef de heer van Oss enkele maanden in het dorpje Baotian 
gelegen in een van de armste provincies van China,  de provincie Guizhou, 250 km ten noorden van 
de grens met Viëtnam. Daarnaast verbleef hij in meerdere grote Chinese steden.  In zijn lezing zal hij 
zowel ingaan op de successen als de schaduwkanten van China en dit met zowel grauwe als 
kleurrijke beelden zichtbaar maken. 
 
Voor alle avonden zijn ook de partners van de leden en eventuele andere belangstellenden van harte 
uitgenodigd en we rekenen dan ook op een grote opkomst. Alle avonden beginnen zoals gebruikelijk 
om 18:00 uur. Om 18:15 uur is er een korte maaltijd. De lezingen starten om 18:45 uur en duren 
inclusief discussie tot ca 20:00 uur. Daarna informeel samenzijn.  
 
In verband met de catering verzoeken wij de leden van Rotaryclub Sittard om ruim  van tevoren bij  
Jan Hermkens aan te melden of uw partner meekomt. Daartoe zal er op de komende clubavonden 
een intekenlijst circuleren en u kunt zich natuurlijk ook per mail aanmelden (j.hermkens@planet.nl). 
Leden van andere Rotaryclubs, en andere belangstellenden, kunnen zich uiteraard rechtstreeks bij 
Jan aanmelden. Svp niet later dan op de woensdag voorafgaand aan de betreffende lezing. 
 
Voor toehoorders die zelf geen lid zijn van Rotaryclub Sittard bedragen de kosten van de maaltijd  
€ 8,50 exclusief eventuele drankjes,  op de avond zelf te voldoen bij Mw Thimister. 
 
Verder stelt de Rotaryclub Sittard een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. De opbrengst is bestemd voor 
een schoolinternaat voor kinderen met een verstandelijke handicap in Tomaszów Lubelski in zuidoost 
Polen. De school is armlastig en verdient een fikse opknapbeurt. Leerlingen van het DaCapo College 
uit Sittard reizen naar Polen om de helpende hand toesteken. Tevens zullen ze zorg dragen voor de 

benodigde materialen. In de zaal staat een inzamelbus. 
 
Wij wensen u allen weer een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit om een zo groot 
mogelijke eigen bijdrage te leveren in de discussies. De sprekers wensen we uiteraard de nodige 
inspiratie toe bij de voorbereidingen en een vruchtbare wisselwerking met de toehoorders. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Bart, Har en Leo)  
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