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Ter discussie

Onderwerp
CHINA, geschiedenis en een waarschuwing

Probleembeschrijving:
Het structureel overnemen van onze economie door China. De uitbuiting van China voor bepaalde 
burgers. Zie verder bijlage

U uit te spreken voor spreken over:
Ons Inkoopbeleid en hoe om te gaan met de dreiging van China op dit moment en in de toekomst.

Deelnemers:
niet

Vervolg:
Motie voor aanpassing van ons Inkoopbeleid.

Bijlagen

 
In het kort de geschiedenis van China vanaf 1950. 
Aan de macht komt Mao Zedeng. Hij is een Communistische leider, beter gezegd: dictator. 
Hij proclameert: ‘De grote sprong voorwaarts’  in de twee helft van de jaren ’50. 
De ‘Grote sprong voorwaarts’ gaat gepaard met staatsterreur, onderdrukking, uitmondend 
in hongersnoden. Dit alles heeft naar schatting 30- 45 miljoen doden tot gevolg. 
Tibet wordt ingenomen en ook andere onafhankelijke landen. 
Door dit te doen daalt de populariteit van Mao. 
Om aan de macht te blijven start hij op 1 mei 1966 de ‘Culturele revolutie’. Deze gaat 
gepaard met martelingen, onteigeningen, executies en straatmoorden. Ook vinden er 
massamoorden plaats op miljoenen mensen, naar schatting 6 miljoen. Mao roept op om alle 
monsters en demonen te verwoesten. Om een voorbeeld te noemen, als je een bril droeg, 
kon dat genoeg zijn om de doodstraf te krijgen. 
Motto: Verlies jezelf en omarm de partij. Dat betekent ‘leven’ , doe je dat niet dan geen 
leven. 
 
Na deze 10 verschrikkelijke jaren en de dood van Mao, wordt Deng Xiaping de leider. 
Hij stelt zich vier doelen: Landbouw, wetenschap, industrie en defensie moderniseren. 
Ook kwam toen het ‘één kind beleid’. Om deze doelen te bereiken, wordt er grootschalig 
gebruik gemaakt van spionage en ‘economische hulpprogramma’s ‘. 
Deze programma’s houden de volgende werkwijze in: 



 China biedt in vooral ongebonden landen, aan om bijvoorbeeld wegen aan te leggen 
met als voorwaarde in het contract, dat alle grondstoffen in dat land door China 
gewonnen mogen worden, of dat de grondstoffen van China zijn. 

 Zo werden contracten gemaakt in allerlei varianten met één gemeenschappelijk doel,
namelijk dat China meer krijgt dan dat het geeft. China krijgt op deze manier voor 
weinig geld grondstoffen, havens, invloed enz. 

 
CHINA NU! 
Na het jaar 2000 zien we dat eigen volken binnen China het steeds moeilijker krijgen. We 
spreken dan over zeker 10 verschillende volken. In het noordwesten in de ( autonome)  
provincie Xinjang wonen de Oeigoeren, een Turks sprekende Moslim minderheid in wat 
vroeger hun land Oost Turkestan was. De Moslim gemeenschap is vreedzaam met hoge 
morele waarden. ( niet te vergelijken met de Jihad en andere Moslim terroristen in Afrika 
bijvoorbeeld). 
In 2002 is de onderdrukking en uitroeiing van dit volk begonnen. In dat jaar wordt onderwijs 
aan kinderen op school in hun eigen taal verboden. 
Daarop volgde het ene na andere verbod: 

 Verbod op feesten die bij hun volk hoorden. 
 Verbod op het hebben van de Koran of andere religieuze boeken of 
voorwerpen in huis. 
 Verbod op trouwen in traditionele stijl. 
 Zo ging dat door. Het ene na het andere verbod. 

 
Daartegen het gebod om verplicht Chinees te spreken en te leren. Xinjang wordt leeggeroofd
van zijn vele kostbare grondstoffen. 
In 2009 is er een demonstratie van Oeigoeren in Urümgi ( hoofdstad). De reden was dat al 
veel meisjes van de Oeigoeren waren verkracht door Chinezen en de Oeigoeren werden 
nergens gehoord en konden nergens heen om hun recht te halen. 
China beweerde dat het terroristen waren en zo werd het ook in Nederland op het nieuws 
gebracht, maar dat was een leugen. Wat er gebeurde is eigenlijk te gruwelijk om te horen. 
Talloze Chinese soldaten, waarvan een deel in Oeigoerse kleding, mengden zich in de 
demonstratie met stokken en messen. Ze vielen voornamelijk Chinese landgenoten aan om 
meer geweld uit te lokken. Daarna reden tanks en bulldozers op de demonstranten in. De 
straat lag bezaaid met dode lichamen, lichaamsdelen, bloed en gewonden. 
 
De onderdrukking en vernietiging gaat nog steeds door tot op de dag van vandaag. In meer 
dan 1200 zogenaamde ‘opvoedingskampen’  met miljoenen mensen.. 
Wat daar gebeurt, is bijna te erg om op te schrijven. 
In het kort zal ik een aantal zaken noemen. 

 Je mag niet lachen, huilen of glimlachen. Als je dat doet, word je gedood. 
 Verplicht verheerlijking van de huidige partij en president, elke dag, ’s 
morgens,        ’s avond, ’s nachts zelfs. 
 Volledig ontnemen wie je zelf bent 
 Grootschalige marteling op verschrikkelijke manieren 
 Vergiftigen ( gedwongen) 
 Meisjes worden gesteriliseerd om zo het volk uit te roeien, maar ook op grote 
schaal verkracht. 



 In ondergrondse gevangenissen worden tienduizenden Oeigoeren wekenlang 
tot aan hun nek in water opgehangen in hun urine en uitwerpselen. 
 Velen verdwijnen voorgoed, zijn dood. 
 Orgaanroof op grote schaal op vaak levende personen. 
 Alles wat je dierbaar is, ook je gedachtengoed, word je ontnomen. 

 
Dit alles gebeurt, terwijl u dit leest! 
 
WAT IS HET UITEINDELIJKE DOEL VAN CHINA?? 
 
Kort gezegd: Totale controle. 
Om dat doel te bereiken is een driestappenplan opgezet. 

1. Stap 1.  2014-2025 
Assimilatie van inwoners van Xinjang, die daartoe bereid zijn en eliminatie                    
( vernietiging) van alle anderen, die daartoe niet bereid zijn. 
Er is een begin hiermee gemaakt met de Oeigoeren. Na 2018 waren ook de Kazachen,
Kirgiezen en andere etnische groepen aan de beurt. 

1. Stap 2.  2025-2035 
Na de assimilatie in China, volgt bezetting van buurlanden. Genoemd worden 
Kazachstan, Kirgistan, Oezbekistan en andere landen.  
De tactiek is: Langzame inname door grootscheepse kredietleningen, daardoor een 
land zwaar in de schulden laten zitten. Vele Chinezen daar naartoe laten verhuizen. ( 
zo begon het ook bij de Oeigoeren). Ter plekke Chinese fabrieken bouwen, tv 
stations, media, uitgeverijen, met daarbij spionage van staatsgeheimen. Als het 
proces te langzaam gaat, de bevolking vernietigen. 

1. Stap 3.  2035-2055 
Bezetting van geheel Europa en vernietiging van Amerika in een geheim pact met 
Rusland. 
Dit is de verkorte versie. Deze plannen zijn tot in detail uitgewerkt. 

 
In dit plan is Nederland als eerste Europese land aan de beurt, vanwege strategische 
ligging. 

 Uitbouw van de zijderoute. Deze eindigt in Tilburg. Dit hele stelsel van spoorwegen, 
wegen enz. heeft als uiteindelijke doel eerst door handel te onderwerpen, de Chinese
politiek te ‘exporteren’ en zo nodig Chinese legers!  In Tilburg is een bedrijf 
geselecteerd door de Chinese overheid, m.a.w. ze volgen de partijlijn van China.Ik 
heb de directeur van dat bedrijf de Chinese overheid horen aanprijzen. Wat velen 
niet weten, is dat de Nederlandse overheid niets te zeggen heeft over de Chinese 
treinen hier in Nederland. 15% tot 20% van alle belangrijke infrastructuur in Europa is
nu al van China. Van hoogspanningsmasten tot vliegvelden en havens. 

 Uitrol 5G stimuleren. 
De Chinese staat is een volkomen controlestaat geworden ‘dankzij’ 5G netwerken 
met miljoenen camera’s, gezichtsherkenning, oog scan enz. door dit systeem worden 
mensen beoordeeld! Siemens levert o.a. de infrastructuur (camera’s, scanapparatuur 
enz.) voor de kampen, waar onschuldige mensen worden opgesloten en mishandeld. 
En in de met prikkeldraad omringde fabrieksterreinen profiteren o.a. Bosch, Adidas, 
Microsoft en Lacoste van deze slavenarbeid. 



Laten wij dit doorgaan? 
 Grootscheepse spionage. 

Als u Huawei apparatuur heeft, is er een grote kans dat daar ‘Feng-cai’( vergarende 
honingbijen) als spyware in is geïnstalleerd, waarmee ze werkelijk alles van u te 
weten komen. Ze weten bijvoorbeeld van een deel van de mensen dat ze hier 
aanwezig zijn. 

 Handel. 
In China wordt verplicht meestal 7 dagen per week, 14 uur per dag gewerkt! Door 
bewuste subsidies van de Chinese overheid worden buitenlandse bedrijven kapot 
geconcurreerd. Dat is partijbeleid.  
Bijvoorbeeld. Duitsland was de ontwikkelaar van zonnepanelen. In China is toen 
besloten om in drie jaar tijd de Duitse zonnepaneelindustrie kapot te concurreren, 
wat ook inderdaad gebeurd is. Daarna vrij baan voor gesubsidieerde Chinese 
zonnepanelen. Dit principe wordt overal toegepast. 

 Intimidatie. 
Daarvoor hoef je alleen maar de uitspraken van de Chinese overheid te horen. Maar 
er is ook veel verborgen intimidatie. 

 Vrije scheepvaart verbieden. 
China heeft aangekondigd dat vanaf 2028 zonder hun toestemming een aantal 
havens in de Middellandse zee niet meer door schepen uit Europa worden 
aangedaan, Dat zijn nu havens van China. 

 
Op 1 mei 2021 heeft China bekendgemaakt dat christenen in China hetzelfde lot wacht als 
de Oeigoeren. In 2020 zijn bijna 6000 kerken verwoest, vaak tijdens een eredienst. 
Het christendom groeit snel momenteel in China. Ongeveer 80- 100 miljoen mensen die 
christen zijn. Ook andere godsdienstige groepen wacht hetzelfde gruwelijke lot. 
 
Wat kunnen we als landen in o.a. Europa en ook individueel tegen dit beleid doen?? 
 
Reacties die ik zo om me heen hoor: Dat zal wel meevallen of als ik maar genoeg verdien of 
alle producten komen zo’n beetje uit China. M.a.w.  We zijn te laat!! 
Wat betreft de meningen in Nederland en verder in Europa, valt op de onwetendheid en de 
naïviteit. Het niet doorhebben wat de lange termijn strategie is van China. Een uitspraak van 
minister Bot enkele jaren geleden, zegt al genoeg. De vraag was om aandacht voor de 
mensenrechten in China. 
Zijn antwoord: Ze aanspreken hierop zou schadelijk zijn voor onze handel. 
Het gaat hier niet meer over morele waarden, of mensenrechten, maar om ‘hebben, 
hebben…’ 
Dat is nu precies wat China wil. De strategie is namelijk: Overwinnen door handel. Zo krijg je 
Europa op de knieën. China heeft meer dan de helft van de kolencentrales ter wereld, maar 
zij zijn vrij van alle afspraken wat klimaat betreft. ( JCPP). Dus hoeven ze nergens aan te 
voldoen. De Chinese overheid heeft al een aantal landen in Europa ‘in de tang’, namelijk dat 
ze in de vergadering van de Verenigde Naties altijd pro China moeten stemmen. Dat is dan in
een contract vastgelegd. 
 
Tot voor kort waren een groot deel van de internet-aankopen uit China vrijgesteld van BTW. 



En nog gekker, honderden miljoenen euro’s aan subsidie gingen naar China om de pakketjes 
bijna gratis te kunnen vervoeren.  
De Chinese overheid lacht zich rot. De Europese Unie subsidieert zijn eigen ondergang. 
 
Jonathan Holslag, hoogleraar aan de universiteit in Leuven, heeft in China gewoond . 
In zijn boek Oorlog en vrede legt hij deze oorlogsvoering uitgebreid uit. 
Als wij doorgaan, zoals we nu bezig zijn, kan China op elke dag zijn economische en militaire 
macht opbouwen. Het doel is duidelijk: onderwerping! 
Als wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen nog in een vrij land leven, dan moeten we 
maatregelen nemen. 
De Chinese overheid heeft officieel afgekondigd dat in 2049 de gehele wereld hun leer zal 
worden opgelegd met schoolmateriaal in het Chinees. 
We moeten stoppen met de handel met China en het importeren van allerlei Chinese 
producten, het liefst zo snel mogelijk! 
Wordt dat gemakkelijk?? Nee. Het zal een stuk welvaart kosten. Maar wat we kunnen doen, 
doen we.  

Bij deze bespreeknotitie willen we met u in overleg om in ieder geval ONS Inkoopbeleid 
onder de loep te nemen.  




