
 

 

NIEUWSBRIEF        December 2022 
 

Het nieuwe jaar nadert: Het jaar van het Konijn. Moge het komende jaar een jaar van 
voorspoed en vrede zijn voor allemaal. Inmiddels ben ik twee maanden voorzitter 
van de VNC en druk aan de slag. Op 3 november organiseerden we een Chinese 
masterclass tijdens de Beleggers dag in Amsterdam en we zijn nu druk bezig met het 
organiseren van het jaarlijkse Chinees Nieuwjaar in Den Haag en een screening van 
Kong Fu Lion  - het eerste resultaat van het Chinees-Ned co film productie verdrag. 
De film gaat op het festival in Berlijn in première, maar Froukje Tan – de regisseur 
van de film gunt ons een preview! Komt allen kijken! 
Wat onze vereniging beoogt; de dialoog tussen Nederland en China te faciliteren lijkt 
belangrijker dan ooit. De geopolitieke situatie leidt tot veel onzekerheid en er zijn 
vele grote verschillen tussen onze landen, maar er is ook veel dat ons bindt. We zijn 
allen burgers en wij denken dat het juist nu belangrijk is met elkaar in gesprek te 
blijven. Hopelijk kunnen we met ons tijdschrift en onze activiteiten een bijdrage 
leveren aan die dialoog. Mag ik u dan vragen om ons (opnieuw) te steunen? Uw 

bijdrage is essentieel. Zoals u weet zijn we een non for profit organisatie en ontvangen we geen overheidssteun. 
Mocht u nog ideeën hebben voor onze bijeenkomsten, laat het ons weten. We streven er naar om elk kwartaal 
een evenement te organiseren, liefst verspreid over het land. Evenementen kunnen sociaal, cultureel en 
economisch van aard zijn, we proberen daarin  onderscheidend te zijn en waar mogelijk sluiten we aan bij 
bestaande organisaties om zo onze impact te vergroten.  

 
Ik wens u hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar! 
 
Monique 
    Voorzitter  

 

Chinees Nieuwjaar in Den Haag gaat toch door!  

De landelijke viering van het Chinese Nieuwjaar zal op 21 januari 2023 voor de 19e keer in het Stadhuis van Den 
Haag gehouden worden. De laatste keer dat het in het stadhuis gevierd werd, was in 2020.  De afgelopen twee jaar 
kon het feest door de Coronacrisis niet plaatsvinden. De nieuwjaarswens van de Burgemeester Jan van Zanen in 
2021 dat dit mooie culturele evenement na de Coronacrisis weer in het Stadhuis zou plaatsvinden wordt hiermee 
vervuld. Door het korte tijdsbestek, de reisbeperkingen vanwege Corona, de vele economische perikelen en het 
budget, was het echter lang onzeker of het feest door kon gaan. De organisatoren besloten echter tegen de 
verwachtingen in, om dit internationale evenement toch weer te laten plaats vinden. Het jaar van 2023 staat in het 
teken van “Het Konijn”. Namens de gemeente Den Haag assisteert de VNC de CCEN en de jaarcomités evenals de 
afgelopen decennia bij de organisatie  van het Landelijk Chinees Nieuwjaar 

Het Chinees nieuwjaar in Den Haag kent een lange 
traditie. In 2002 is de gemeente Den Haag met de 
Chinese gemeenschap, de LFCON en de Chinese 
ambassade overeengekomen dat de ‘’Nationale Chinese 
Nieuwjaarsviering (CNY)’’ vanaf dat jaar in Den Haag zal 
worden gehouden. De festiviteiten vinden plaats in het 
Stadhuis maar ook  in Chinatown, met optochten in de 
straten en op het Plein en in de binnenstad van Den 
Haag.  
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De nieuwe Voorzitter Landelijke Chinese Nieuwjaarsviering 2023                   
Mevrouw Sujie Chi is een ervaren ondernemer. Na de universiteit is zij naar Nederland gekomen. Zij woont met 
haar echtgenoot al meer dan 30 jaar in Nederland. Sujie Chi  is officieel gekozen als de voorzitter voor de 
Landelijke Chinese Nieuwjaarsviering 2023. Naast haar ondernemerschap is ze ook voorzitter van de Stichting 
Wenzhou Overseas Association die zich inzet voor landgenoten uit deze regio.   

                                                  

Mevrouw Sujie Chi, voorzitter Comité          
Landelijke Chinese Nieuwjaarsviering 2023 

                                                 

Het Landelijk Chinees Nieuwjaar in Den Haag 

Datum:   Zaterdag 21 januari 2023                        
Locatie:  Stadhuis Den Haag, Spui 70, Den Haag        
  Chinatown, Wagenstraat en omgeving, Den Haag                      

Aanvang:                          
Optocht 10:30 uur                   
Programma Stadhuis: 11:30 tot 16:00 uur (toegang gratis).             
Programma Chinatown: vanaf 10:30 (toegang gratis).                       

Nadere informatie is te vinden op www.chineesnieuwjaar-denhaag.nl en www.vnc-china.nl 

 

 

 

Brochure van de gemeente Den Haag (1998)  waarin 
burgemeester Wim Deetman en de wethouder Bas Verkerk  zich 
verheugd tonen over de goede samenwerking met de Chinese 
gemeenschap.  

In 2002/ 2003  vond de eerste Landelijke viering van het Chinees 
Nieuwjaar plaats in het Stadhuis van Den Haag 

 



 

 

Business as usual?  Een bezoek aan de Business of Design Week in Hongkong  

Na ruim drie jaar vloog ik recent weer eens naar Azië. Dit keer naar HK.  Helaas is de grens met het moederland 
potdicht dus een bezoek aan andere plekken zat er helaas niet in. HK is relatief open - je wordt getest op het 
vliegveld, en na twee uur krijg je al de uitslag op je telefoon. Je mag gewoon een taxi nemen, het openbaar 
vervoer in, musea bezoeken alleen binnen eten mag niet tot na de tweede PCR test (na dag 3).  

De mensen die ik sprak hunkerden naar buitenlandse toeristen. Hotels zijn niet vol en hebben eerder voor hun 
stadgenoten 'staycations' ontwikkeld. Vakanties in eigen land met extra evenementen voor kinderen en met 
speciale chefs. Nu de regels zijn versoepeld reizen de inwoners weer naar met name Japan, Singapore en 
Thailand.  

Ik was in HK op uitnodiging van de Business of Design Week. Dit jaar is Nederland daar strategisch partner en 
volgend jaar zijn we gevraagd als landen partner, als hoofdgast. 
Het design festival - dat dit jaar haar 20e editie beleefde is sinds 
dit jaar gehuisvest in het nieuwe cultuur district op West 
Kowloon, in het prachtige M+ museum. Het museum heeft een 
prachtige collectie moderne Chinese kunst en heeft ook een 
Nederlandse curator (Hester Chan) en de visuele identiteit komt 
van het NL bureau Thonik.  

Op het belangrijkste design platform van Azië waren sprekers uit 
diverse landen van ver en dichtbij. Het thema was Design For 
Change! Zelf mocht ik ook optreden met twee NL collega's: 
Pieter van Os van Circo en via het scherm Mariet Schreurs van 
Orange Creatives met kantoren in Rotterdam en Guangzhou. 
Circo is een circulaire methode die is ontwikkeld in Nederland en 
al 1800 bedrijven heeft getraind om circulair te worden. Dit 
programma is door de Nederlandse overheid mede ontwikkeld en 
is ook bereid om in HK/China actief te worden. Wij zijn allemaal 
overtuigd dat we op een andere manier onze producten moeten 
gaan maken, een nieuwe manier die beter is voor onze planeet. De 
programma's werden uitgezonden op TV. Heel cool want dat 
betekende spotlights – make-up en veel camera's. Heel 
professioneel en ik voelde me even een ster. Ook het gala was na 

afloop een happening met een rode loper, heerlijk eten (overal in HK) en prachtige outfits. We moesten nog wel 
te voren (ter plekke) een zelftestje doen – niets wordt aan het toeval overgelaten... en mondkapjes op als je 
rondloopt...  

Samen met onze delegatie die het programma van volgend jaar voorbereid waren we verrast door de kracht en de 
mogelijkheden tot samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de HK overheid. Na jaren van 
Covid en vertrek van vele mensen vanwege de instelling van de veiligheidswet hangt er een sfeer van 'can do', 
een positieve sfeer, er wordt nog altijd hard gewerkt en de gastvrijheid is vanouds. Samen met een grote groep 
jongeren zagen we in Kowloon in een Shishalounge café de voetbalwedstrijd NL- VS en hoewel de meesten 
voor de VS waren joelden we samen de voetbalwedstrijd NL- VS en hoewel de meesten voor de VS waren 
joelden we samen de teams toe. Na afloop liepen zonder agressie op straat of terug naar ons hotel genietend van 
de tropische warmte.         

          

Monique Knapen 
schrijft een column 
voor de ChinaTimes, 
ze schrijft over haar 
belevenissen in 
relatie tot China. 
Deze bijdrage is 
verschenen  in de 
ChinaTimes van 15 
december jl. 

 



 

 

 

 
 
De VNC heeft op 4 november jl. tijdens de “Beleggersdag” met succes een Masterclass  in de Beurs van Berlage 
in Amsterdam georganiseerd, getiteld “Diversiteit en Connectiviteit Nederland -China“.  Dit actuele thema past 
binnen de  doelstelling van de VNC om de belangstelling over de Chinese samenleving en de contacten tussen 
beide volken te bevorderen zowel op cultureel  als economisch gebied. De BeleggersFair in de beurs van Berlage 
in Amsterdam bood hiertoe een prachtige gelegenheid.  Voor veel investeerders en beleggers is China nog een 
relatief onbekend terrein.  Volgens de financiële deskundigen zijn  de Chinese beurs en de aandelenwaarderingen 
'zeer aantrekkelijk'.  maar door de wereldwijde economische problemen  wordt geen snelle opmars verwacht. De 
Chinese markten hebben tot nu toe aanzienlijk minder gepresteerd dan vergelijkbare markten in de VS en 
Europa. Hoewel de Chinese aandelenmarkt wel steeds opener wordt is het voor de  buitenlandse beleggers nog 
steeds niet makkelijk om in Chinese aandelen te beleggen.  
Voor de Masterclass werd door 115 bezoekers ingeschreven. De heer Bernard Bot, v.h. Minister van 
Buitenlandse Zaken en ook Voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de VNC  gaf met een uitstekende 
“get to the point speech” het startschot voor een reeks boeiende presentaties waarin de interesse en 
belangrijkheid van de verscheidenheid en vele waardevolle verbindingen van het bedrijfsleven en organisaties 
tussen Nederland en China duidelijk naar voren kwam.  
Kortom een nieuwe “blikopener” die zeker voor herhaling vatbaar is. Op de website van de VNC vindt u alle 
presentaties en informatie van de bedrijven en organisaties. 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar:    https://www.vnc-china.nl/vnc-nieuwsbericht-november-2022/ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Limin Sichi Yang  
De bekende Chinese Nederlandse sopraan Limin Sichi Yang woont al decennia 
in Nederland. Limin heeft in Den Haag haar muzikale opleiding genoten aan het 
Koninklijk Conservatorium (Doctor in Vocalisme, 1992 – 1998). 
Naast haar muzikale activiteiten is zij ook de voorzitter van de Stichting 
Culturele Uitwisseling Nederland-China, die zich inzet voor het geven van 
muzieklessen aan Nederlandse en Chinese kinderen. 
 
Zang en Dans Winterkamp  in Almere  
Van 4 tot 7 januari (10.00 tot 15.00 uur) organiseren Limin en haar Stichting 
voor kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 18 jaar, het Chinees–Nederlands 
Zang en Dans Winterkamp  in Almere. Er wordt les gegeven in musical-
fragmenten, Chinese liedjes en dansen, zelfs in klompendansen! De lessen 
worden in het Chinees en in het Nederlands gegeven. Leren zingen, dansen en 
acteren is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van het 
kind, aldus Limin.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aanmelden kan via: 
Limin388@hotmail.com of 062798016. 
 
Zie voor informatie ook de website  www.liminculture.com. 
Adres: De Glasbak, Lierstraat 21, 1312JZ Almere 

 

 
 
Documentaire “tussen vrees en vriendschap”  
Op 8 december jl. vond in Tilburg de première plaats van de documentaire “Tussen vrees en vriendschap”.  De 
documentaire gaat in  op de relatie tussen Brabant en China. Op de website worden vele vragen gesteld die de 
gemoederen in de internationale politiek hevig wakker houden: “Hoe zijn we historisch, economisch, cultureel 
verbonden? Kunnen we onze vriendschap voortzetten en blijven vieren? Of zorgen ogenschijnlijke 



 

 

tegenstellingen met China ervoor dat we de relatie willen verbreken uit vrees? Welke aarzeling ervaren we, om 
nog langer samen te werken? Hoe kunnen we verbonden blijven, of is ontkoppeling juist wenselijk?” 
 
De jarenlange  relatie tussen Brabant en China gaat dieper dan zo op het eerste oog zichtbaar is. De provincie 
heeft al meer dan 30 jaar een band met de Chinese provincie Jiangsu, die net als Brabant veel investeert in 
hightech, elektronica en telecommunicatie.  Sinds 2018 gaat bijna dagelijks  een goederentrein uit Chengdu naar 
de railterminal in Tilburg.  De Chiponderneming ASML is bijna dagelijks in het nieuws vanwege het verbod om 
haar “state of the art“chipmachines naar China te exporteren.                                                                    
Ook de relaties van Brabantse steden met China dateren veelal uit de vorige eeuw zoals bijvoorbeeld de tot voor 
kort intensieve vriendschapsband  tussen Eindhoven en Nanjing. Ondanks de argumenten van de burgemeester 
Jeroen Dijsselbloem om tot een zorgvuldige afweging te komen, besloot de gemeenteraad van Eindhoven tegen 
alle adviezen in, toch de banden te verbreken.  
 

De documentaire zal de komende maanden eerst in Brabant te 
zien zijn. De voorstellingen zijn gratis. Reservering is gewenst, 
via: info@brabantkennis.nl. 
Voor zover bekend zijn de openbare voorstellingen op:  

-7 februari bij Cacaofabriek, Helmond 
-9 februari bij Lab-1, Eindhove 
-14 februari bij C-cinema, Bergen op Zoom 
-16 februari bij Service Bioscoop Industry, Veghel 

 
 

 
Vacatures: de VNC zoekt:       
          
Enthousiaste mensen die zich graag inzetten en willen helpen bij het organiseren van 
evenementen, maken van nieuwsbrieven en bijhouden  van de website en nieuwe media. 
Vindt u het leuk om als vrijwilliger mee te doen, aarzel dan niet en  
meldt u aan via:     info@nederland-china.nl  
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