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Samenvatting van de belangrijkste bevindingen
De mate van invloed en beïnvloeding door de Chinese overheid en de Chinese Communistische Partij
(CCP) onder de Chinese en Chinees-Nederlandse bevolking in Nederland is tot op heden nog beperkt
en heeft niet of nauwelijks tot schadelijke inmenging in de Nederlandse samenleving geleid. Dit
betekent echter niet dat er niets aan de hand is. De basis voor beïnvloeding van Chinese Nederlanders
is wel degelijk gelegd en de potentie voor inmenging is daarmee aanwezig. Het is daarom zaak om
reeds nu hierop te anticiperen en proactieve maatregelen te nemen om toekomstige activering van
het potentieel voor beïnvloeding van de Chinese gemeenschap te voorkomen.
De Chinese overheid en de CCP hebben in de laatste twintig jaar hun ambities en arsenaal aan
middelen om Chinese gemeenschappen in het buitenland te beïnvloeden vergroot. Overzeese
Chinezen worden steeds meer gezien als een organisch onderdeel van de Chinese natie en een
strategisch voordeel dat door de Chinese overheid en de CCP in het buitenland ingezet kan worden.
Hierbij spelen instellingen van het zg. Verenigd Front departement van de CCP een sleutelrol.
Chinese Nederlanders zijn zowel een doelwit als een (potentieel) instrument van Chinese invloed.
Chinees-Nederlandse leiders uit de traditionele overzeese gebieden domineren de organisaties van
de Chinese gemeenschap en de betrekkingen met de Volksrepubliek. Meer directe invloed door de
Volksrepubliek China wordt daarnaast uitgeoefend op de officiële Chinese studentenorganisatie. De
Volksrepubliek laat ook een duidelijk stempel achter op de Chineestalige media die in Nederland
geproduceerd worden. Dit laat weinig ruimte over voor meningen of activiteiten die niet passen in de
orthodoxie van de Volksrepubliek, met name waar het gaat om China’s buitenlandse beleid en
soevereiniteitsaanspraken.
Organisaties en groepen die volgens de regering van de Volksrepubliek China subversieve doelen
nastreven (Oeigoerse of Tibetaanse vluchtelingen, supporters van de demonstraties in Hongkong,
mogelijk ook leden van de in China verboden sekte Falun Gong) hebben veel directer te maken met
de lange arm van de Chinese overheid in de vorm van intimidatie of represailles of de vrees daarvoor.
China’s invloed is ook merkbaar in de rol die sommige Chinese Nederlanders spelen in de positieve
presentatie van China en haar handels- in investeringsklimaat, bijvoorbeeld het Belt and Road
Initiative (BRI). Hierbij spelen Nederlandse lokale overheden en Nederlandse of Nederlands-Chinese
ondernemersverenigingen en vriendschapsorganisaties overigens vaak een grotere rol.
De greep van de Chinese autoriteiten op Chinese sociale media (en met name WeChat) lijkt erg mee
te vallen. Beheerders van WeChat-groepen in Nederland zijn slechts minimaal actief en staan niet
onder toezicht vanuit China. Dit geldt ook voor WeChat-gebruik onder bijvoorbeeld de Oeigoeren. Zij
zijn natuurlijk voorzichtig in wat ze schrijven en doen, maar gebruiken WeChat toch regelmatig.
De vrijheid, veiligheid en ruimte voor meningsvorming en -uiting voor alle in Nederland wonende
Chinezen en Chinese Nederlanders dient verzekerd te worden. De Chinese gemeenschappen dienen
sterker aan de Nederlandse samenleving gebonden te worden, waarbij ervoor gewaakt wordt dat de
diversiteit van groepen, meningen en belangen gewaarborgd is. Dit geldt met name voor organisaties
of groepen die onafhankelijk of kritisch ten opzichte van de Volksrepubliek willen opereren, maar ook
meer in het algemeen voor de Chinese bevolking hier te lande, die vaak het zekere voor het onzekere
neemt en voor de Chinese regering gevoelige onderwerpen vermijdt.
De ophef over het coronavirus en het groeiende wantrouwen ten opzichte van de Volksrepubliek
China dragen er nog meer toe bij dat Chinese Nederlanders zich in het nauw gedreven voelen door
zaken waar het overgrote deel niets mee te maken heeft. Het is van het grootste belang dat de
Nederlandse overheid stappen onderneemt om aan de dreigingen die van China uitgaan het hoofd te
bieden. Het is echter van even groot belang dat hiermee de in Nederland verblijvende Chinese
bevolking niet van de Nederlandse samenleving vervreemd wordt. Uiteraard geldt dit ook voor het
grote aantal Chinese Nederlanders dat volledig in de Nederlandse samenleving is geïntegreerd.
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Beleidsaanbevelingen
1. De dialoog tussen de Nederlandse overheid en vertegenwoordigers van de Chinese
gemeenschappen in Nederland die na de beëindiging van het minderhedenbeleid van de overheid in
2011 tot stilstand is gekomen, dient opnieuw gestart te worden. Hierbij moet voor een brede
doorsnede van Chinees-Nederlandse organisaties en belangen gezorgd worden. Inzet van deze dialoog
is bevordering van integratie, participatie, diversiteit en openheid en een signaalfunctie m.b.t. invloed
en beïnvloeding vanuit China.
2. Ontwikkeling van onderwijsdoelen en beschikbaar maken van lesmateriaal voor Chineestalig
buitenschools onderwijs (zaterdagscholen) in Nederland die op Nederland in plaats van op China zijn
toegesneden.
3. Versterking van de categorale zorg voor Chinese Nederlanders op terreinen zoals ouderenzorg en
-opvang, juridische bijstand, onderwijs in de Nederlandse taal en maatschappelijk werk.
4. Stellen van duidelijke normen en regels voor de activiteiten van leden van de CCP in Nederland.
Hierbij dient het uitgangspunt te zijn dat alleen activiteiten gericht op toekomstige re-integratie in
China van die leden toelaatbaar kunnen zijn, mits hierover volledige openheid van zaken bestaat.
Heimelijke partijactiviteiten dienen verboden te worden.
5. Faciliteren van de beschikbaarheid van Chineestalige media en mediaproductie die onafhankelijk
zijn van sturing en inhoud van persbureaus of media in China. Hierbij kan gedacht worden aan een
(nieuwe) Nederlandse zendgemachtigde met een Chinese of Aziatische signatuur, Chineestalige
berichtgeving door Nederlandse media-aanbieders, maar ook aan het beter beschikbaar maken van
een pluriform Chineestalig media-aanbod (m.n. (kabel-)TV en kranten) uit Taiwan, Hongkong,
Zuidoost-Azië en Noord-Amerika.
6. Opbouwen van samenwerkingsverbanden met lokale overheden van de belangrijkste overzeese
Chinese herkomstgebieden in Zhejiang, Fujian, Hongkong en Guangdong om samenwerking met China
over de Chinese gemeenschap in Nederland vorm te kunnen geven, waarbij de belangen en positie
van Chinese Nederlanders en niet de nationalistische grootmachtsambities van de centrale overheid
in China de belangrijkste rol spelen.
7. Aanhangig maken van gevallen van bedreiging of intimidatie van Oeigoeren en andere in Nederland
verblijvende critici van de Volksrepubliek China op diplomatiek en politiek niveau en de aanpak
hiervan inzet maken van onderhandelingen met de Volksrepubliek op andere terreinen.
8. Opzetten van een regulier monitorings- en waarschuwingssysteem voor Chinese invloed en
beïnvloeding in Nederland en het doen van onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van de
banden tussen Chinese en Nederlandse overheden en organisaties die als doel hebben de banden met
en samenwerking tussen Nederland en China te versterken. Dit systeem en onderzoek zou de Chinese
Nederlanders moeten omvatten, maar niet daartoe beperkt zijn. Inzet hier moet niet zijn deze banden
te beperken of in een kwaad daglicht te zetten, maar om eventueel gebruik voor inmenging en
manipulatie van deze banden door de Chinese overheid en Communistische Partij boven water te
krijgen en tegen te gaan.
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1. Doelstellingen van het project
Chinese invloed in de Nederlandse maatschappij, politiek en economie staat momenteel sterk in de
belangstelling. Hierbij richt de aandacht in discussies in Nederland zich met name op de hier
woonachtige personen met de Chinese nationaliteit of etnische achtergrond. Zoals uit het rapport zal
blijken, heeft de Chinese regering en Communistische Partij een specifiek beleidsinstrumentarium tot
haar beschikking gericht op wat doorgaans de “overzeese Chinezen” worden genoemd: Chinese
staatsburgers (Huaqiao 华侨) en personen van Chinese herkomst (Huaren 华人) die langdurig of zelfs
permanent buiten China leven.
Naast de overzeese Chinezen zijn ook Chinese (staats)bedrijven, met name in de landen van het zg.
“Belt and Road” (yi dai yi lu 一带一路) programma, een belangrijk onderdeel van Chinese invloed. Ook
invloed gericht op en door middel van niet-Chinese organisaties en personen heeft een lange
geschiedenis en is de laatste jaren sterker en directer geworden. Voor deze andere aspecten van
invloed bestaan er niet alleen andere beleidsinstrumenten, maar zij dienen ook vaak andere
doeleinden. Chinese bedrijven en niet-Chinese organisaties en personen zijn daarom buiten dit
onderzoek gehouden, maar kunnen in vervolgonderzoek aan de orde komen.
De vragen die dit project tracht te beantwoorden zijn:
1. Wat zijn de belangrijkste instrumenten van Chinese overheden en de Communistische Partij
die de invloed over de Chinezen en Chinese-Nederlanders in Nederland vormgeven?
2. Leidt Chinese invloed ook tot beïnvloeding van Chinese personen, groepen, instellingen of
belangen in Nederland, of zelfs inmenging in Nederlandse aangelegenheden?
3. Wat is of wat zou het effect kunnen zijn van Chinese beïnvloeding of inmenging op de politiek
en het maatschappelijke en economische verkeer in Nederland?
Daarnaast geeft dit rapport op verzoek van de opdrachtgevers ook een redelijk uitgebreid overzicht
van de ontwikkeling en samenstelling van de Chinese bevolking in Nederland en van de belangrijkste
Chinese organisaties, media en sociale media (WeChat) sites en groepen.
De belangstelling en zorgen over Chinese invloed in het buitenland zijn de laatste jaren bijna explosief
gegroeid, allereerst in Australië en de Verenigde Staten, maar de laatste paar jaar ook in Europa. Dit
heeft in de eerste plaats te maken met het simpele feit dat China mondiaal steeds belangrijker wordt.
De economie blijft groeien, hoewel niet meer zo spectaculair als in jaren negentig en tweeduizend.
Daarmee wordt het land niet alleen welvarender, maar is zij ook goed voor een steeds groter deel van
de wereldeconomie.
De grotere betekenis van China is echter een zaak van veel meer dan de economie alleen. Onder
President Xi Jinping ontpopt het land zich als een grootmacht met mondiale ambities en zelfs als een
rivaal van de Verenigde Staten. Terwijl President Barack Obama tijdens zijn tweede ambtstermijn nog
zocht naar een balans tussen rivaliteit en samenwerking, zette President Donald Trump volledig in op
confrontatie. De in 2017 begonnen handelsoorlog tussen China en de VS is ondertussen geëscaleerd
tot een openlijk conflict dat allang niet meer alleen over handel gaat. Samenwerking of vervlechting
van investeringen, productontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, studentenuitwisselingen,
opslag van en toegang tot data, en zelfs beursnoteringen van Chinese bedrijven op Wall Street worden
tegen het licht van strategische rivaliteit gehouden, verwapend of zelfs volledig stopgezet.
In dit nieuwe geopolitieke klimaat zijn feiten of verdenkingen van Chinese invloed, beïnvloeding of
zelfs inmenging in veel landen vaak de eerste tekenen geweest van een omslag in de perceptie van de
vervlechting van de economie, maatschappij, cultuur en politiek met China. Dat geldt ook voor
Nederland. Ondanks dat de aanwezigheid van Confucius Instituten aan een aantal Nederlandse
universiteiten al eerder tot kritische geluiden had geleid, was China’s invloed in Nederland tot voor
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kort nauwelijks een maatschappelijk of politiek thema dat de gemoederen in ons land beroerde. Een
onderzoek naar academische samenwerking tussen Europa en China dat het LeidenAsiaCentre in 2018
uitvoerde, vond bijvoorbeeld dat universitaire bestuurders en onderzoekers nauwelijks bekend waren
met de mogelijke risico’s die samenwerking met Chinese partners zou kunnen hebben.1 Dit rapport
en kort daarna in 2019 het stopzetten van het Groningse project om een campus in Yantai in China te
bouwen, hebben de bewustwording over China plotseling vergroot. Er worden nu duidelijk stappen
gezet om oneigenlijk gebruik van samenwerking te voorkomen zonder de vele voordelen die daaraan
verbonden zijn teniet te doen.
Hoewel het verlies van de onschuld in onze betrekkingen met China heel belangrijk is, zijn hieraan
toch ook schaduwzijden. Allereerst hebben discussies, denktankstudies en beleidsnotities in andere
landen waar de bewustwording over China al eerder was begonnen de neiging om op basis van slechts
heel beperkt bewijsmateriaal of een klein aantal gevallen verregaande of algemene conclusies te
trekken. Dat gebeurt door vermoedens of verdenkingen van Chinese inmenging te presenteren als
voldongen feiten. Dergelijke “known unknowns” zijn een gevaarlijke basis voor beleidsvorming,
hoewel ze voor de bewustwording over de mogelijkheid van Chinese inmenging een belangrijke rol
kunnen spelen, zeker in discussies waarin het Chinabeeld van tien of vijftien jaar geleden nog
domineert.
Ten tweede wordt in discussies over Chinese invloed de hele waaier van invloed, beïnvloeding,
inmenging en zelfs sabotage vaak over een kam geschoren. Chinese “soft power”, “public diplomacy”
(bijvoorbeeld Confucius instituten, Chinese culturele centra, steun voor Chineestalige media) en de
activiteiten en uitingen van Chinese ambassades en diplomaten zijn zeker niet altijd onschuldig, maar
zijn toch echt van een andere orde dan desinformatie (“fake news”) campagnes, cyberaanvallen,
omkoping of bedreiging van politici en burgers, inmenging in verkiezingen of het werk van overheden,
en spionage en diefstal van civiele, militaire of “dual use” technologie. Al deze aspecten van China’s
aanwezigheid dienen met aandacht en zorg bekeken te worden voordat er voor elk een oordeel geveld
wordt of het hier gaat om acceptabele invloed, of dat Chinese actoren de grens van ongewenste
beïnvloeding of ondermijnende inmenging hebben overschreden.
Ten derde willen we hier noemen dat aantijgingen van Chinese invloed uitermate negatieve gevolgen
kunnen hebben voor Chinees-Nederlandse personen, bedrijven en instellingen, ook wanneer hun
volstrekt geen blaam treft. In het afgelopen jaar is door de coronacrisis het al negatieve Chinabeeld in
Nederland nog sneller in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Chinese bedrijven hadden hier al
eerder onder te lijden, maar in 2020 zijn ook individuele Chinezen en Chinese Nederlanders (of
anderen met een “Chinees” uiterlijk) het doelwit geworden van beledigingen, bedreigingen en soms
zelfs lichamelijk geweld. Als we onze geïnterviewden mogen geloven, is een van de gevolgen hiervan
dat Chinese Nederlanders zich vaak méér in plaats van minder met China gaan identificeren. Zij zouden
dus op termijn een gemakkelijker doelwit kunnen zijn van pogingen van de kant van de Chinese
overheid om ze voor de Chinese zaak te winnen.
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2. Data en methoden van onderzoek
Dit onderzoek bestaat uit de volgende componenten:
1. Analyse van de personen, organisaties en modaliteiten van de Chinese overheid en
Communistische Partij die actief invloed beogen te krijgen op de Chinese gemeenschap in
Nederland of specifieke delen daarvan.
2. Analyse van de aard en mate van invloed van de Chinese overheid en Communistische Partij
op Chineestalige media (kranten, TV, radio), internet en sociale media die gelezen,
geproduceerd of gebruikt worden in Nederland.
3. Analyse van de doeleinden, thema’s en mate van invloed en beïnvloeding van personen en
organisaties door de Chinese overheid en Communistische Partij, en de maatregelen die door
specifieke personen of organisaties daartegen genomen of overwogen worden.
Dit project heeft de volgende informatie en data vergaard:
1. Interviews met in totaal 33 leiders van Chinese of Chinees-Nederlandse organisaties,
verenigingen, geloofsgemeenschappen en sleutelinformanten in Nederland;
2. Verzameling en analyse van Chinees-, Engels- en Nederlandstalige openbare bronnen (media,
internet, sociale media) over de Chinese bevolking in Nederland en haar banden met Chinese
overheden;
3. Chineestalige wetenschappelijke literatuur op het terrein van communistische
partijorganisatie en partijopbouw in het buitenland;
4. Systematische inventaris van meldingen in Chinees-, Engels- en Nederlandstalige openbare
bronnen van de belangrijkste Chinese organisaties en individuen in Nederland en hun banden
met China;
5. Inventaris van de belangrijkste media en sociale mediakanalen geproduceerd of gebruikt door
Chinese Nederlanders en Chinezen in Nederland en hun banden met China.
Primair uitgangspunt van het onderzoek was dat we de rol van de prominente personen, organisaties
en media bij Chinese invloed onder Chinese Nederlanders wilden begrijpen. Het was dus nadrukkelijk
niet het doel van het onderzoek de mate en/of beleving van Chinese invloed onder alle Chinese
Nederlanders en in Nederland wonende Chinezen te meten. De door ons geïnterviewde personen
moeten daarom niet gezien worden – en zijn nadrukkelijk ook niet bedoeld – als een representatieve
steekproef van de hele Chinese en Chinees-Nederlandse bevolking in Nederland. Onze interviews
en ander onderzoek geven echter wel een goed beeld van de aard en modaliteiten van Chinese
invloed onder de Chinese en Chinees-Nederlandse bevolking in Nederland. De consequentie hiervan
is wel dat we in dit rapport dan ook geen uitspraken kunnen doen over hoe de “gewone” Chinees in
Nederland invloed vanuit China ervaart of niet ervaart.
Bij het uitvoeren van dit onderzoek hebben we volledige openheid van zaken gegeven. De Chinese
ambassade in Den Haag is in een vroeg stadium van het project en haar doelstellingen op de hoogte
gebracht, zonder dat wij overigens hierop een reactie hebben mogen ontvangen. De geïnterviewden
werd voor het interview verteld dat het om een onderzoek ging in opdracht van de Nederlandse
overheid over de mate van invloed van de Chinese overheid en Communistische Partij onder de
Chinese Nederlanders en Chinezen in Nederland. In de meeste gevallen leek dit weinig tot geen
invloed te hebben op de mate van openhartigheid tijdens het interview. Op een relatief klein aantal
(3-4) zeer ervaren “poortwachters” van de relaties tussen de Chinees-Nederlandse bevolking en de
Nederlandse maatschappij na, sprak men over het algemeen zonder een blad voor de mond te nemen
en deelde vaak – zeker gezien het onderwerp van het onderzoek – relatief gevoelige informatie en
meningen.
3

Het grootste obstakel bleek vaak het verkrijgen van contactinformatie (telefoonnummers, WeChat
identiteiten, e-mailadressen). Uiteindelijk hebben we met veel informanten alleen contact op kunnen
nemen via eerder al geïnterviewde personen, hetgeen op zich een illustratie is van hoezeer de Chinese
gemeenschap naar binnen gericht is. Daarnaast waren er ook een aantal personen die weigerden deel
te nemen, terug naar China bleken te zijn gegaan of die eenvoudigweg geen antwoord gaven op
herhaaldelijke verzoeken voor een gesprek.
Het gebruik maken van meerdere bronnen van informatie bleek een cruciale component van het
onderzoek. Gegevens gevonden in Chinese bronnen (internet, WeChat, media) konden getoetst
worden tijdens de interviews en omgekeerd zetten interviews ons vaak op het juiste spoor in ons
bronnenonderzoek. Ook hebben we altijd geprobeerd om sleutelinformatie zo veel mogelijk
onafhankelijk te bevestigen, hetzij in een (ander) interview of anders in een geschreven bron.
We willen benadrukken dat we ons uitsluitend baseren op openbare bronnen en op wat ons in de
interviews verteld is. Op geen enkele manier hebben we gebruik gemaakt van vertrouwelijke
informatie van de Nederlandse of een andere overheid. In dit rapport hebben we de voor
wetenschappelijk onderzoek ongewone stap genomen om informatie te gebruiken zonder
verwijzingen naar specifieke interviews. Gezien de gevoeligheden rond Chinese invloed in het
buitenland en de politieke verhoudingen onder de Chinese bevolking in Nederland, leek het ons het
beste om de interviews op basis van strikte anonimiteit af te nemen. Hierom bevat het rapport dan
ook geen directe citaten of andere informatie die naar een bepaald persoon te traceren zou zijn. Wij
geven ook geen verwijzingen naar individuele interviews of een lijst van de door ons geïnterviewde
personen en organisaties. Ook noemen we in dit rapport geen namen van personen, behalve
incidenteel als het om personen gaat die in de openbare ruimte opereren. De interviews zijn bijna
allemaal door Pieke in het Nederlands, Mandarijn-Chinees of het Engels afgenomen, waarbij in de
meeste gevallen een van de andere onderzoekers een verslag verzorgde.
Het onderzoek is namens het LeidenAsiaCentre uitgevoerd door Frank Pieke en een viertal
onderzoekers die onder zijn leiding aan een of meerdere aspecten van het project hebben
meegewerkt. Verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de inhoud van het rapport ligt volledig bij
Pieke.
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3. Ontwikkeling en structuur van de Chinese gemeenschap in Nederland
De aanwezigheid van Chinezen in Nederland dateert al van het eind van de negentiende eeuw toen
rondtrekkende handelaren in snuisterijen van het gebied rond de stad Qingtian in de provincie
Zhejiang Europa bereikten. In 1911 werden in Rotterdam en Amsterdam Chinese stokers uit gebieden
in de provincie Guangdong aangrenzend aan Hongkong (nu Shenzhen) in Engeland geworven om een
zeeliedenstaking te breken. Tussen 1916 en 1918 werden enkele honderdduizenden Chinezen
voornamelijk uit de provincie Shandong en het platteland rond de stad Wenzhou in Zhejiang door de
geallieerden geworven voor logistieke ondersteuning en het graven van loopgraven in Noord-Frankrijk.
Enkele duizenden bleven na de Eerste Wereldoorlog in Europa, waarvan een aantal ook in Nederland
terecht kwam. In de eerste helft van de twintigste eeuw kende Nederland ook een aantal Chinese
studenten uit Nederlands-Indië. Deze studenten waren aan Nederlandstalige scholen opgeleid en
spraken meestal geen Chinees, maar Maleis of een regionale Indonesische taal als hun moedertaal.
Deze kleine en uitermate vlottende Chinese gemeenschappen namen sterk in aantal af tijdens de
Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog, maar zouden toch groeikernen worden voor de Chinese
gemeenschappen in Nederland van na de oorlog. In de jaren zestig en zeventig waren aanvankelijk
echter Chinezen uit Hongkong numeriek veel belangrijker. China ging na de revolutie van 1949
geleidelijk op slot en tijdens de Culturele Revolutie (1966-1969) werd emigratie naar het
kapitalistische Westen helemaal onmogelijk gemaakt. Hongkong-Chinezen of Chinezen uit
aangrenzende gebieden in Guangdong sprongen in het gat en waren goeddeels verantwoordelijk voor
de snelle groei en verspreiding van de Chinees-Indische restaurants. Aangetrokken door de kansen die
de restaurantsector bood, kwam in de jaren zeventig bovendien nog een aanzienlijk aantal Chinezen
uit Singapore of Maleisië naar Nederland. Het Kantonees dat al deze Chinezen spraken of hier leerden
werd al snel de belangrijkste Chinese taal in Nederland (en elders in West-Europa).
Naast de Hongkong-Chinezen groeide in de jaren vijftig en zestig ook het aantal Chinezen uit Indonesië
sterk. Omdat zij goed opgeleid waren en vloeiend Nederlands en vaak geen Chinees spraken, bleven
zij apart staan van de andere Chinese groepen in Nederland. Datzelfde gold – zij het in mindere mate
– ook voor Hakka-sprekende Chinezen die rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar
Nederland kwamen en de voornamelijk Kantonees-sprekende Chinees-Vietnamese bootvluchtelingen
aan het eind van de jaren zeventig. Hun status als Nederlandse staatsburgers of politieke vluchtelingen
betekende dat ze niet afhankelijk waren van de banen in de Chinese restaurants en zich dus niet een
plaats hoefden te verwerven in de door Hongkongers gedomineerd Chinese gemeenschap.
In de tweede helft van de jaren zeventig werd migratie uit de Volksrepubliek China opnieuw mogelijk.
Eerst mondjesmaat, maar rap in aantal toenemend kwamen met name Chinezen uit de gebieden rond
Qingtian en Wenzhou naar Nederland om te werken in Chinees-Indische restaurants alhier. Hoewel
Qingtian en Wenzhou minder dan 100 kilometer van elkaar af liggen en onderling goed verstaanbare
dialecten hebben, ontwikkelden ze toch hun eigen gemeenschappen. In de tweede helft van de jaren
tachtig kwam hier een goeddeels nieuwe migrantengroep bij, de Chinezen uit de gebieden rond de
stad Fuzhou (met name het gewest Changle), de hoofdstad van de provincie Fujian, en het iets verder
naar het zuiden gelegen district Fuqing. Zij waren onderdeel van een diaspora die in luttele jaren een
wereldwijde verspreiding bereikte. Hoewel de taal van deze Fujianezen totaal anders is dan het
Kantonees of de taal van de Wenzhounezen en Qingtianners, kwamen ook zij voor het overgrote deel
in de Chinese restaurantsector terecht.2
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De informatie voor deze eerste vier paragrafen van dit hoofdstuk is ontleend aan Pieke’s eerdere publicaties
over de ontwikkeling van Chinese migratie in Nederland en elders in Europa, zie Frank N. Pieke, De positie van
de Chinezen in Nederland (Leiden: Sinologisch Instituut, 1988); Frank N. Pieke en Gregor Benton, eds, The
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Tot ongeveer het jaar 2000 bestond de Chinese bevolking in Nederland dus uit twee, intern weer zeer
diverse groepen. De eerste en grootste groep concentreerde zich bijna uitsluitend op de
restaurantsector. Zij waren voor het grootste deel afkomstig uit gebieden in Zuidoost-China die zich
van oudsher in emigratie gespecialiseerd hadden. De tweede en veel kleinere groep was afkomstig uit
voormalige Nederlandse koloniën (Indonesië, Suriname) of hier als politiek vluchteling gekomen. Zij
waren niet in een bepaalde sector van de economie geconcentreerd en vaak veel sterker in de
Nederlandse maatschappij geïntegreerd.
Gedreven door fundamentele veranderingen in China zelf is de al heel grote diversiteit van de Chinese
gemeenschap in Nederland in het nieuwe millennium nog verder toegenomen. Vanaf 1994
veranderde China in minder dan tien jaar van een staats-socialistisch land waar mensen gebonden
waren aan hun werk en woonplaats in een maatschappij van autonome families en individuen.
Sanering van staatsbedrijven, versoepeling van het huishoudregistratiesysteem (hukou 户 口 ),
overgang van sociale huisvesting naar een particuliere woningmarkt en de groei en verdere
openstelling van het hoger onderwijs brachten de bevolking ertoe verantwoordelijkheid te nemen
voor hun levensonderhoud en de toekomst van zichzelf en hun kinderen.
De nieuwe vrijheden en verantwoordelijkheden brachten nieuwe groepen Chinezen van heel
verschillende achtergronden en gebieden in China naar Nederland en elders in Europa. Boeren en
arbeiders zochten hier ongeschoold en tijdelijk werk in de landbouw, bouw, prostitutie en persoonlijke
verzorging, maar uiteindelijk toch vooral in de Chinese restaurantsector. Nadat in de jaren negentig
studeren in het buitenland op eigen kosten zonder beurs werd toegestaan, nam het aantal Chinese
studenten in Nederland in rap tempo toe. Ook vonden steeds meer hoogopgeleide Chinezen een baan
in het bedrijfsleven of het hoger onderwijs. Vaak ging het hier om Chinezen die hier afgestudeerd
waren en na hun studie werk hadden gevonden. Een kleinere groep vaak hoogopgeleide Chinezen
werkt hier als expats voor vestigingen van Chinese of ander internationale bedrijven en organisaties,
of zijn met een Nederlander (al dan niet van Chinese komaf) getrouwd.
Een andere groep nieuwe migranten uit de Volksrepubliek China zijn de Oeigoeren, waarvan er op het
ogenblik ongeveer 2.000 in Nederland wonen. Vanaf de jaren negentig trokken veel Oeigoeren naar
Centraal-Azië en het Midden-Oosten als studenten of pelgrims op zoek naar bronnen van de
authentieke Islam. Nadat de autoriteiten van de Volksrepubliek China steeds meer druk op de
overheden van die landen en ook op individuele Oeigoeren begon uit te oefenen om naar China terug
te keren, zochten velen van hen een veilig heenkomen in West-Europa of Noord-Amerika. De
Oeigoerse gemeenschap is onderling verdeeld, maar is ook sterk verbonden met de mondiale
Oeigoerse diaspora. Er bestaan ook banden met de Turkse gemeenschap in Nederland, waarvan de
taal en cultuur sterk met die van de Oeigoeren overeenkomen. De huidige Oeigoerse gemeenschap in
Nederland kent ook een groeiende tweede generatie.3
De veranderingen in Chinese migratiestromen blijkt ook duidelijk uit onderzoek dat in 2011 door het
Centraal Bureau voor de Statistiek naar de Chinezen in Nederland is gedaan. In dit onderzoek zijn de
Chinese groepen uit Indonesië, Suriname, Vietnam, Maleisië en Singapore om technische redenen niet
meegenomen, maar die bedroegen in 2011 naar schatting in totaal tussen 15.000 tot 25.000 personen.
Op 1 januari 2011 woonden er 51.000 eerste generatie Chinese immigranten uit de Volksrepubliek,
Hongkong, Macau of Taiwan in Nederland. Het aantal tweede generatie Chinese Nederlanders
bedroeg 28.000. Van de eerste generatie die zich in 1990 of eerder in Nederland had gevestigd, was
bijna drie kwart geboren in Hongkong of de provincie Guangdong. Van de Hongkongers onder de
Chinese in Europe, Basingstoke: Macmillan, 1998; Frank N. Pieke, Pál Nyíri, Mette Thunø and Antonella Ceccagno,
Transnational Chinese: Fujianese Migrants in Europe, Stanford: Stanford University Press, 2004.
3

Deze informatie over de Oeigoeren ontlenen wij naast onze interviews ook gedeeltelijk aan het nog niet
afgeronde onderzoek van Elke Spiessens, PhD kandidaat aan de Universiteit Leiden en Westfälische WilhelmsUniversität Münster.
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eerste generatie was iets meer dan 60% voor 1990 naar Nederland gekomen, terwijl dit voor slechts
iets meer dan 20% van de Zhejiang (Wenzhou en Qingtian) Chinezen gold. Slechts 4% van de Chinezen
uit “overige provincies” (exclusief Beijing en Shanghai) was voor 1990 naar Nederland gekomen.4 Sinds
2000 is de Chinese gemeenschap snel gegroeid. Zowel nieuwe migranten uit de Volksrepubliek als de
groei van de tweede generatie zijn hiervoor verantwoordelijk, zodat beide groepen in 2011 elk
ongeveer even groot waren geworden als de groep van pre-2000 migranten.5
Een meer recente (2020) studie van het CBS is weliswaar beperkt tot alleen personen met de Chinese
nationaliteit, maar geeft wel een goed inzicht in de samenstelling en het beroepsprofiel van met name
studenten en kennismigranten onder de nieuwe migranten van na 2000. In 2019 woonden er 37.000
personen met de Chinese nationaliteit in Nederland, oftewel 0,2% van de totale Nederlandse
bevolking. Hun aantal is in laatste twintig jaar sterk gegroeid vergeleken met het aantal van ongeveer
8.000 in 1995. Van de personen met de Chinese nationaliteit studeren er 400 voor een PhD, ongeveer
10% van alle internationale werkende promovendi in Nederland. Volgens eerder (2015) onderzoek
van het Centraal Planbureau blijft 43% van de Chinese promovendi na hun afstuderen in Nederland.
Daarnaast studeren er 4.500 Chinezen voor een BA of MA in Nederland. Van de BA studenten blijft
33% en van de MA studenten 40% na hun afstuderen in Nederland.6
De verschuivingen van de migratiestromen naar Nederland hebben fundamentele culturele,
economische, taalkundige en politieke consequenties gehad. De restaurantsector werd tot de jaren
negentig door Kantonees-sprekende Hongkongers gedomineerd. Met de komst van grote aantallen
nieuwe migranten hebben de Wenzhounezen en in mindere mate de Qingtianners hun plaats
overgenomen. De nationale standaardtaal, het Mandarijn, neemt de plaats van het Kantonees als
gemeenschappelijke taal over, hoewel dit voor praktisch niemand de moedertaal is en vaak slechts
onvolkomen wordt beheerst. Het toenemende aantal Chinezen uit steden en provincies buiten de
traditionele overzeese Chinese herkomstgebieden – en met name de aanwezigheid van steeds meer
hoogopgeleide Chinezen – spoort de overgang naar het Mandarijn verder aan. Ook de veel grotere rol
van Chinese media, sociale media en de Chinese overheid onder de Chinezen in Nederland stimuleert
in ieder geval de passieve beheersing van het Mandarijn nog meer.
Veranderingen in de samenstelling van de Chinese bevolking in Nederland worden niet alleen
gedreven door migratie. Omdat de grenzen van de groei van de traditionele Chinees-Indische
restaurants allang zijn bereikt, zoeken veel Chinese Nederlanders uit de restaurantsector hun heil in
aanverwante sectoren, zoals snackbars of sushibars. Sinds de jaren negentig komt migratie uit
Hongkong, Singapore en Maleisië en uit de voormalige koloniën nog slechts sporadisch voor. Deze
gemeenschappen bestaan nu uit meerdere generaties, waarbij de oorspronkelijke migranten vaak al
op leeftijd beginnen te raken en hun kinderen en kleinkinderen een steeds prominentere rol krijgen.
Hoewel leden van deze tweede en derde generaties nog een deel van hun jeugd in Azië kunnen
4

Carel Harmsen, Ruim 51 duizend Chinezen van de eerste generatie in Nederland, Den Haag: Centraal Bureau
voor de Statistiek, 28 april 2011, https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2011/17/ruim-51-duizend-chinezenvan-de-eerste-generatie-in-nederland, gelezen op 22 januari 2021.
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Frank Linder, Lotte van Oostrom, Frank van der Linden en Carel Harmsen, Chinezen in Nederland in het eerste
decennium van de 21ste eeuw, Bevolkingstrends, 2011(4), 22 december 2011, https://www.cbs.nl/nlnl/achtergrond/2011/51/chinezen-in-nederland-in-het-eerste-decennium-van-de-21ste-eeuw, p. 28, diagram 1,
gelezen op 22 januari 2021.
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Dennis Cremers, Iryna Rud, Sarah Creemers, “Chinese werknemers en studenten in Nederland”. In
Internationaliseringsmonitor China 2020-II, Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020, pp. 93-116,
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/26/internationaliseringsmonitor-2020-tweede-kwartaal-themachina, gelezen op 22 januari 2022; Iryna Rud, Bram Wouterse en Roel van Elk, Stay Rates of Foreign PhD
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hebben doorgebracht, zijn zij toch in de eerste plaats Nederlander. Ze hebben over het algemeen ook
weinig belangstelling voor de Chinese restaurantsector. Veel van hen hebben een reguliere baan in de
Nederlandse economie, anderen zijn een bedrijf begonnen, soms (maar zeker niet altijd) met een
Chinese inslag, zoals hotels, duurdere restaurants, reisbureaus of in de handel met China. De meesten
spreken alleen de Chinese moedertaal van hun ouders (Kantonees, Hakka, Wenzhounees,
Fuzhounees), hoewel een aantal ook Mandarijn heeft geleerd, bijvoorbeeld op Chinese scholen in het
weekend of aan een Chinese of Nederlandse universiteit.
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4. Chinese organisaties in Nederland
Chinese Nederlanders hebben met name vanaf de jaren tachtig een groot aantal organisaties opgezet.
In 1989 waren dat er al 83 en in 1996 130.7 Op het ogenblik bestaan er in Nederland waarschijnlijk
ettelijke honderden organisaties. Het is onmogelijk om deze allemaal individueel te onderzoeken en
te bespreken, of zelfs maar met zekerheid te tellen. Wij beperken ons daarom tot meer algemene
beschrijvingen van verschillende categorieën organisaties. Bij elke categorie zullen we een aantal van
de meest belangrijke organisaties ook meer specifiek de revue laten passeren, waarbij meteen
opgemerkt moet worden dat sommige organisaties in meer dan één categorie thuishoren. Een
uitgebreidere lijst van Chinese organisaties in Nederland is als Appendix 1 bij dit rapport gevoegd.
4.1. Organisaties gericht op het vertegenwoordigen van de belangen van de Chinese bevolking ten
opzichte van de overheid en samenleving
In de jaren tachtig van de vorige eeuw speelde de vraag of de Chinese-Nederlanders ook onderdeel
zouden moeten worden van het destijds recentelijk opgetuigde minderhedenbeleid van de
Nederlandse overheid. Hoewel zij uiteindelijk niet als zodanig erkend werden (en er dus geen
nationale subsidie voor Chinese scholen kwam, hetgeen het belangrijkste strijdpunt was), kregen ze
wel het recht om te participeren in de bestaande inspraakstructuur voor minderheden en om
overheidssubsidies aan te vragen.8
Om de Chinese gemeenschap in de discussies over de minderheidsstatus en later het
minderhedenoverleg met de Nederlandse overheid te kunnen vertegenwoordigen, zagen een aantal
organisaties het licht. Het voornaamste doel van deze organisaties was de belangen van Chinese
Nederlanders naar voren te brengen en een aanspreekpunt voor Nederlandse overheidsinstanties te
zijn. Uiteindelijk mondde dit uit in het opzetten van het Inspraakorgaan Chinezen in 2003. In 2004
kreeg het Inspraakorgaan het recht toe te treden tot het Landelijk Overleg Minderheden, dat echter
een paar jaar later in 2011 weer ontbonden werd met de ontmanteling van het minderhedenbeleid
van de Nederlandse overheid.
Hoewel het Inspraakorgaan niet meer functioneert (al is het nooit opgeheven), hebben een aantal
organisaties die in de decennia daarvoor al als vertegenwoordiging van de Chinezen en ChineseNederlanders waren opgezet de afschaffing van het minderhedenbeleid wel overleefd. De Landelijke
Federatie van Chinese Organisaties in Nederland (LFCON, 全荷兰华人社团联合会) is hiervan de
belangrijkste. De LFCON bestaat al sinds 1987 als een forum voor overleg voor de ongeveer 100
aangesloten Chinese organisaties. De Federatie kiest een voorzitter voor een termijn van drie jaar,
terwijl de leiders van de aangesloten verenigingen allen de titel van vicevoorzitter van de Federatie
mogen voeren. Vergeleken met de situatie van ongeveer twintig jaar geleden is er echter veel
veranderd. De LFCON heeft sinds de afschaffing van het minderhedenoverleg betrekkelijk weinig met
de Nederlandse overheid van doen, behalve bij bijzondere gebeurtenissen die de Chinezen en Chinese
Nederlanders in ons land of de Chinees-Nederlandse betrekkingen direct raken. In plaats daarvan is
de LFCON veel prominenter aanwezig in Chinese media, overheid- en partijdocumenten als de
belangrijkste vertegenwoordigende organisatie van de Chinezen in Nederland, en bij het ontvangen
van Chinese delegaties die Nederland bezoeken. De LFCON is dus van contactpunt met de Nederlandse
overheid veranderd in het contactpunt tussen de Chinese overheid en de Chinese en ChineesNederlandse bevolking in Nederland. Dit uit zich ook in de samenstelling van het bestuur en de
vergaderingen. De rol van Chinese welzijnscentra en Hongkongse organisaties is goeddeels
7
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Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, 1988, p. 98.
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uitgespeeld en organisaties van Chinezen en Chinese Nederlanders uit de Volksrepubliek en met name
de Wenzhounezen en in wat mindere mate de Qingtianners maken nu de dienst uit. Dit is voor een
deel terug te voeren op het simpele feit van de sterke groei van het aantal Wenzhounezen en
Qingtianners in Nederland, maar het leidt er wel toe dat in de vertegenwoordiging en profilering van
de Chinese en Chinees-Nederlandse bevolking in de richting van de Chinese overheid Hongkongers en
andere Kantonezen, Fujianezen, studenten, kennismigranten en met name de tweede generatie veel
minder aan bod komen. Het is een open vraag of dit ook een bewuste keuze van de Chinese overheid
is, maar feit is wel dat hun beeld van de Chinezen in Nederland hierdoor slechts incompleet kan zijn.
Aan de andere kant moet nadrukkelijk gesteld worden dat de huidige voorzitter van LFCON door
iedereen die wij gesproken hebben geprezen wordt. Niet alleen heeft hij de LFCON nieuw leven in
kunnen blazen na grote problemen onder zijn voorganger, maar hij werkt er ook hard aan de vele
verschillende Chinese groeperingen te verbinden.
De Algemene Chinese Vereniging in Nederland (旅荷华侨总会) is al in 1947 opgericht en is daarmee
verreweg de oudste nog bestaande Chinese organisatie in Nederland. Hoewel het oorspronkelijk een
organisatie van slechts Wenzhounezen en Qingtianners was, heeft de Algemene Vereniging in de jaren
zeventig en tachtig ook Chinezen en Chinese Nederlanders van andere herkomstgebieden toegelaten,
onder andere door middel van een associatieovereenkomst met de Kantonese vereniging Fayin (zie
hieronder). Tijdens de minderhedendiscussie profileerde de Vereniging zich sterk als de
vertegenwoordiger van alle Chinezen in Nederland, totdat deze rol in de jaren negentig door LFCON
werd overgenomen. De bij uitstek Wenzhounese signatuur van de Vereniging is sinds die tijd weer
sterker geworden, ook omdat de Qingtian-Chinezen mede uit onvrede over de dominantie van de
Wenzhounezen (en daaronder dan weer met name zij die afkomstig zijn uit het gewest (county, 县)
Wencheng) in 1987 hun eigen organisatie oprichtten (zie onder 4.3). De Vereniging heeft van oudsher
uitstekende banden met de Chinese ambassade en de autoriteiten in de thuisgebieden van de
Wenzhounezen en treedt regelmatig op de voorgrond – zeker ook in de media in China of de Chinese
media in Nederland – als de standpunten van de Chinese regering over onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld Taiwan of de Zuid-Chinese Zee, ter sprake komen, waarbij de onbreekbare patriottische
band tussen alle Chinezen in de wereld getoond moet worden.
Verenigingen van Chinees-Nederlandse ondernemers in een aantal grotere steden vertegenwoordigen
de belangen van Chinese restaurants, reisbureaus, winkels, import- en exporthandelaren, hotels en
vastgoedbedrijven. Hun belangrijkste aanspreekpunt is de stedelijke gemeente, waar ze aandacht
vragen voor de belangen van hun leden, bijvoorbeeld op het terrein van regelgeving en
subsidieregelingen.
Een aantal organisaties vertegenwoordigen een specifiek deel van de Chinese en Chinees-Nederlandse
bevolking, zoals de Landelijke Federatie van Chinese Ouderenverenigingen Chun Pah in Nederland (荷
兰松柏联合总会) opgezet in 1987 en de Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen (荷
兰华人华侨妇女联合总会) opgezet in het jaar 2000. De Chinese Jongerenvereniging Nederland (华
裔协商会) is opgezet in 1987 en richt zich op in Nederland opgegroeide Chinese-Nederlanders. De
Landelijke Federatie Chinese Jongerenverenigingen (荷兰华人青年联合会) dateert van 2006 en richt
zich voornamelijk op Chinese studenten, ex-studenten en andere hoger opgeleide Chinese
immigranten, hoewel ook een aantal in Nederland opgegroeide Chinese-Nederlanders lid zijn. Deze
Jongerenfederatie werkt samen met de Europese Chinese Jongerenfederatie (欧洲华侨华人青年联
合总会). Erg actief is ook de Chinese Student Association Erasmus University Rotterdam (CSA-EUR, niet
te verwarren met de ACSSNL die hieronder wordt besproken). Hiervan zijn zowel tweede generatie
Chinese-Nederlanders als studenten uit China en vele andere landen lid.
Deze verenigingen houden zich voornamelijk bezig met het organiseren of coördineren van
activiteiten (lezingen, symposia, voorstellingen, verjaardagsvieringen, uitjes, evenementen, feesten)
en het verstrekken van informatie of hulp aan hun doelgroep. De ouderenvereniging en de
vrouwenvereniging zijn decentraal opgezet en hun activiteiten worden voornamelijk door de
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aangesloten regionale afdelingen georganiseerd. Hongkong-Chinezen en tweede generatie Chinezen
zijn in de besturen sterk vertegenwoordigd.
De Studentenvereniging van Chinese Studenten in Nederland (Association of Chinese Students and
Scholars in the Netherlands, ACSSNL, 中国留荷学生学者联合会) heeft afdelingen in totaal 16 steden
en daarnaast nog een afdeling voor studenten met een overheidsbeurs van de China Scholarschip
Council (CSC). De ACSSNL profileert zich als de enige door de Chinese ambassade gesteunde Chinese
studentenorganisatie.” De Studentenvereniging heeft als doel de belangen van Chinese studenten te
vertegenwoordigen en te behartigen, alsmede hun integratie in de Nederlandse samenleving en de
uitwisseling met Nederlandse en andere buitenlandse studenten te bevorderen. Lidmaatschap is niet
verplicht, ook niet voor studenten met een Chinese overheidsbeurs.
4.2. Organisaties die functioneren als verlengstuk van de Chinese regering of Communistische Partij
Nederland kent een aantal organisaties die door de Chinese regering of Communistische Partij zijn
opgezet met als doel de belangen of standpunten van de Chinese overheid te vertegenwoordigen.
Deze richten zich meestal in eerste instantie op autochtone Nederlanders of Nederlandse instellingen
en bedrijven, maar hun taak betekent ook vaak dat zij in contact zijn met hier verblijvende Chinezen
of Chinese Nederlanders.
De bekendste hiervan zijn ongetwijfeld de Confucius Instituten in Groningen (met een aparte afdeling
in Amsterdam), Maastricht en tot 2019 in Leiden. Confucius Instituten worden direct aangestuurd
door de Chinese overheid via het Ministerie van Onderwijs en het Hoofdkwartier van Confucius
Instituten in Beijing. Voor het Instituut Clingendael heeft LeidenAsiaCentre onderzoekster Ingrid
d’Hooghe samen met Brigitte Dekker hierover een uitgebreide studie verricht. Zij concluderen het
volgende: “er zijn geen aanwijzingen gevonden voor beïnvloeding op scholen in het voortgezet
onderwijs die samenwerken met de twee Confucius Instituten in Nederland”. 9 De invloed van
Confucius instituten onder de Chinese en Chinees-Nederlandse bevolking lijkt eveneens gering te zijn,
vooral omdat het primaire doel van de instituten juist is de Chinese cultuur en taal te verspreiden
onder niet-Chinese buitenlanders. Voor zover nodig, hebben Chinese scholen in Nederland hun eigen
connecties met de Chinese overheid zonder hierbij de Confucius Instituten te betrekken (zie onder).
Hetzelfde kan gezegd worden van het Chinees Cultureel Centrum (中国文化中心) in Den Haag dat in
2016 geopend werd in het kader van een overeenkomst tussen Nederland en China die tijdens het
staatsbezoek van Xi Jinping in 2014 getekend was. Het centrum is opgezet door het Ministerie van
Cultuur en Toerisme in Beijing en de Vertegenwoordiging van Jiangsu Provincie voor Economie en
Handel (Jiangsu Provincial Economic and Trade Office) die gevestigd is in Tilburg. De
Vertegenwoordiging van Jiangsu heeft als doel zakelijke banden tussen de provincie en Nederland te
bevorderen en Chinese bedrijven in Nederland te ondersteunen. Noord-Brabant is voor China van
belang als een van de eindpunten (in Tilburg) van het “Belt and Road” treinnetwerk en vanwege het
groot aantal hightechbedrijven in de regio Eindhoven.
De China Raad voor de Bevordering van Vreedzame Nationale Hereniging (China Council for the
Promotion of Peaceful National Reunification, 中国和平统一促进会) is in 1988 in Beijing opgezet. De
huidige voorzitter van de Raad is Wang Yang (汪洋), lid van het Staand Comité van het Politburo van
de Chinese Communistische Partij en voorzitter van de Raadplegende Volksconferentie (Chinese
People’s Political Consultative Conference, 中国人民政治协商会议). Het laatste is een van de
voornaamste instrumenten van het Verenigd Front (zie onder) van de CCP. Het oogmerk van de Raad
is de overzeese Chinezen te verenigen achter het doel om de eenheid van de natie te beschermen. Dit
doel vertaalt zich primair in de poging om Chinezen in het buitenland achter de officiële standpunten
9

Ingrid d’Hooghe en Brigitte Dekker, China’s invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning, Den Haag:
Clingendael (2020), p. 1. https://www.clingendael.org/sites/default/files/202007/Rapport_politieke_beinvloeding_in_het_onderwijs_juni_2020.pdf, gelezen op 21 januari 2021.
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in het buitenlandse beleid van de Volksrepubliek China en de Communistische Partij te krijgen, met
name t.a.v. Taiwan, Hongkong, Macao, de Zuid-Chinese Zee, Tibet, Xinjiang en andere twistpunten die
raken aan China’s soevereiniteitsaanspraken. De Nederlandse afdeling van de Raad is in 2000 opgezet
nadat in Taiwan een regering van de Democratische Progressieve Partij (DPP) aan de macht kwam en
overzeese Chinese leiders in Nederland hun verontrusting hierover kenbaar wilden maken. Er zijn
ongeveer 100 leden, vooral voorzitters van Chinese organisaties in Nederland. Zowel de eerste als de
huidige (derde) voorzitter van de Raad hebben wortels in Taiwan, dit uiteraard om het pan-Chinese
karakter van de Raad te benadrukken. De Raad is vooral actief door middel van verklaringen in de
Chinese media in Nederland. In voorkomende gevallen tekent de Raad ook bezwaar aan bij de
Nederlandse regering of bij een ambassade van een derde land in Den Haag. De Raad heeft geen
formele banden met de Chinese ambassade. Hoewel de Raad een afdeling is van de Raad in Beijing,
stelt de Raad dat de activiteiten uitsluitend op basis van discussies en initiatieven van de leden in
Nederland zelf plaats vinden.
4.3. Organisaties van gemeenschappen uit een specifiek gebied van herkomst
Er zijn naar schatting enkele tientallen organisaties van Chinezen en Chinese Nederlanders uit
bepaalde gebieden van herkomst. Typerend voor overzeese Chinese gemeenschappen is dat
dergelijke organisaties elkaar niet uitsluiten. Een of meer organisaties voor kleinere gebieden kunnen
bestaan naast een organisatie voor het grotere gebied waartoe ze behoren. Bij het opzetten van
nieuwe organisaties spelen overigens persoonlijke factoren (rivaliteit, meningsverschil) soms een
grote rol. Zo heeft Nederland zowel een organisatie voor de regio Wenzhou (Vereniging van Wenzhou
Chinezen in Nederland 荷兰温州同乡会) als voor de gewesten Wencheng (Vereniging Wencheng
Nederland 荷兰文成同乡会) en Rui’an
(Vereniging van Rui-an Chinezen in Nederland 荷兰瑞安教
育基金会), die weer onder de stad Wenzhou vallen.
Deze organisaties dienen een aantal verschillende doelen. Ze organiseren vieringen van feestdagen,
inzamelingen voor goede doelen en andere sociale en culturele activiteiten voor de leden. Daarnaast
fungeren ze als vertegenwoordiging en contactpunt met andere Chinese organisaties in Nederland en
met de overheid in het gebied van herkomst. Voormalige en huidige voorzitters of bestuursleden
nemen deel aan bijeenkomsten of vieringen op de Chinese ambassade, zitten in het bestuur van de
LFCON, ontvangen delegaties uit China en zijn het aanspreekpunt voor het Kantoor voor Overzeese
Zaken en de Overzees Chinese Federatie in hun gebied van herkomst. Ten derde zijn organisaties van
herkomstgebieden vaak onderdeel van een Europees of zelfs mondiaal netwerk van organisaties in
andere landen van hetzelfde gebied van herkomst. Een organisatie van een bepaald herkomstgebied
is dus een knooppunt in een transnationale diaspora waarin de overheid van het herkomstgebied en
overzeese gemeenschappen met elkaar verbonden zijn.
We bespreken hieronder een aantal organisaties.
De onder 1. al genoemde Algemene Chinese Vereniging in Nederland samen met de Fa Yin Chinese
Vereniging in Nederland (旅荷华人联谊会) zijn opgezet voordat de grote migrantenstromen uit de
Volksrepubliek aan het eind van de jaren zeventig op gang kwamen en de Chinese Nederlanders
georganiseerd optraden. Ondanks hun “algemene” namen, verenigen deze organisaties voornamelijk
of uitsluitend Chinese Nederlanders uit een bepaalde provincie: Zhejiang in het geval van de Algemene
Vereniging en Guangdong voor Fayin. In het huidige landschap van een rijke schakering functionele en
regio-gebaseerde organisaties passen ze eigenlijk niet meer zo goed, terwijl hun rol als
vertegenwoordiger van de Chinese en Chinees-Nederlandse bevolking naar de Nederlandse
maatschappij door de LFCON is overgenomen. De Algemene Vereniging fungeert nu als een
organisatie voor Chinese Nederlanders afkomstig uit Wenzhou (inclusief Wencheng en Rui’an) en is
nog steeds een verbindingsschakel met de Chinese autoriteiten in Wenzhou. De Chinese school van
Fayin is in 1979 begonnen. De school is nu afgesplitst van de vereniging en wordt geleid door jongere,
vaak in Nederland geboren Chinese Nederlanders. Fayin zelf heeft nog slechts een klein aantal oudere
leden en nauwelijks nog geld voor activiteiten.
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De in 1983 opgerichte Stichting Qingtian Nederland (荷兰青田同乡会) vertegenwoordigt de oudste
en een van grootste groepen van Chinese-Nederlanders. Zij is waarschijnlijk de meest actieve
vereniging op basis van herkomstgebied in Nederland. De vereniging heeft de Qingtianners in staat
gesteld zich onafhankelijk van de van oudsher dominante Wenzhounezen te profileren, zowel binnen
de groep van Chinese Nederlanders uit de provincie Zhejiang als binnen de Chinees-Nederlandse
bevolkingsgroep als geheel.
De Guangdong Federatie Nederland ( 荷 兰 广 东 总 会 ). De grote Kantonees-sprekende Chinese
bevolking bestaat uit zeer van elkaar verschillende gemeenschappen van Hongkongers, Chinezen uit
wat nu Shenzhen is, alsmede Kantonezen uit Zuidoost-Azië (Vietnam, Maleisië, Singapore). Ook de
Hakka-sprekende Surinaamse Chinezen zijn vaak betrokken bij de Kantonese gemeenschap, waarvan
er een flink aantal eigenlijk ook Hakka’s zijn die eveneens het Kantonees goed spreken. Met name de
Hongkong-Chinese groep kent een behoorlijk aantal organisaties. Deze zijn vaak op basis van dorp van
herkomst of verwantschapsgroep georganiseerd. Er is ook een de meer algemene Hong Kong New
Territories Groep (HKNTG) met banden met het Handelskantoor van de Hongkong regering in Brussel.
De Kantonese bevolkingsgroep als geheel blijft voornamelijk op Hongkong in plaats van de
Volksrepubliek China georiënteerd. Tijdens een bezoek aan Nederland in 2012 suggereerde een
delegatie van de regering van de provincie Guangdong dat er iets aan het gebrek aan interesse in de
Chinese politiek onder de Kantonezen (lees: de Hongkongers) gedaan moest worden. Het hoofd van
de delegatie stelde voor dat een vertegenwoordigende federatie van alle Kantonese organisaties in
Nederland als aanspreekpunt voor de Guangdong autoriteiten opgezet zou moeten worden, hetgeen
in juni 2012 geschiedde. Een al bestaande Guangdong Federatie werd heropgericht, waarna een
aantal Hongkongse organisaties die daar lid van waren prompt opstapten. De nieuw opgerichte
federatie zou ook instrumenteel moeten zijn om de Kantonese verenigingen in Nederland meer bij de
organisaties van andere Chinese gemeenschappen te betrekken en de integratie van Kantonezen in
de binnenlandse politiek en maatschappij te bevorderen.10 Er zijn op het ogenblik ongeveer dertig,
voornamelijk Hongkongse organisaties lid. Ondanks dit initiatief van de Guangdong-autoriteiten is de
integratie van de Kantonese/Hongkongse gemeenschap in de organisatiestructuur van de Chinese
gemeenschap in Nederland nog steeds moeizaam. Dit heeft niet noodzakelijk te maken met onwil om
zich in een door de Volksrepubliek bepaalde structuur in te passen. Net als bij de Qingtianners (en
wellicht ook de Fujianezen) lijkt hier het wantrouwen in en de wrijving met de dominante
Wenzhounezen belangrijker te zijn.
4.4. Organisaties van Chinese geloofsgemeenschappen
Al vele decennia zijn Chinese protestants-christelijke kerken in Nederland actief. Dit zou gekenschetst
kunnen worden als een vorm van “omgekeerde zending” in Westerse landen, zij het dat dit
zendingswerk zich uitsluitend richt op de hier wonende Chinezen en Chinese Nederlanders. De eerste
hiervan waren kerken uit Hongkong en Taiwan in Amsterdam en Rotterdam, de oorspronkelijke centra
van de Chinezen in Nederland, in de jaren vijftig en zestig. Met de komst van steeds grotere aantallen
Chinezen uit China zelf hebben protestantse kerken een onstuimige groei doorgemaakt, vaak gesticht
door Chinese zendelingen, maar meer recent ook van eigen bodem. Kerken fungeren voor veel
Chinezen en Chinese Nederlanders als een hoeksteen van hun lokale gemeenschap van over het
荷 兰 广 东 总 会 首 访 广 东 省 侨 办 主 任 提 四 点 希 望 (De Nederlandse Guangdong Vereniging bezoekt
Guangdong voor het eerst, de directeur van het Provinciaal Kantoor voor Overzeese Chinese Zaken geeft op vier
punten
hoop),
人
民
网
(People’s
Daily
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31
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2012,
http://world.people.com.cn/GB/n/2012/1031/c157278-19453245.html, gelezen op 13 januari 2021.
Verschillende informatiebronnen spreken elkaar tegen op het punt of er voor 2012 al een Kantonese federatie
was die in 2012 heropgericht werd met directe goedkeuring van de Guangdong autoriteiten, of dat de Federatie
een volledig nieuw organisatie was.
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algemeen hoger opgeleide Chinezen, maar ook Chinese Nederlanders uit de traditionele overzeese
gemeenschappen hebben hun weg naar deze kerken gevonden.
Chinese tempels in Nederland zijn van meer recente datum en zijn vaak een onderdeel van mondiale
netwerken van religieuze sektes in Taiwan of Hongkong. Hoewel ze zich in het buitenland meestal als
boeddhistisch afficheren, zijn sommige van deze sektes zoals de Yiguandao eerder “syncretisch”, een
mengvorm van boeddhistische, taoïstische en soms ook christelijke of andere religieuze elementen.
Hun aantal groeit en de tempels worden ook steeds populairder, ook omdat ze door in ieder geval een
deel van de Chinezen en Chinese Nederlanders in tegenstelling tot kerken gezien worden als
autochtoon Chinees. Tempels in Nederland behoren over het algemeen tot geloofsgemeenschappen
die in China erkend zijn en dus openlijk en vaak met steun van prominente Chinese Nederlanders
kunnen opereren, zoals de Longquan Tempel in Utrecht en de He Hua Tempel in Amsterdam. Net als
de kerken bewaren de Chinese tempels in Nederland desondanks een gepaste afstand tot de Chinese
ambassade, waarbij in sommige gevallen hun band met de moederorganisatie in Taiwan of Hongkong
natuurlijk ook een complicerende factor is.11
4.5. Organisaties gericht op een specifiek politiek doel in China
De Volksrepubliek kent vele criticasters van de misstanden in het land. Een aantal van hen zijn ook in
Nederland vertegenwoordigd. Hieronder vallen organisaties van de in China verboden religieuze sekte
Falun Gong (法轮功), van Oeigoeren en Tibetanen en hun Nederlandse sympathisanten (bijvoorbeeld
Tibet Support Group), organisaties die aandacht vragen voor de situatie in Hongkong (bijvoorbeeld
NL4HK) en zelfs een afdeling van de in 1998 opgezette en verboden China Democratische Partij (中国
民主党). Veel van deze organisaties zijn onderdeel van een internationaal netwerk van gelijksoortige
organisaties. Nederland heeft, voor zover ons bekend, verder geen organisaties van Chinese
dissidenten. Gezamenlijke activiteiten van deze organisaties komen maar moeizaam van de grond
door de onderlinge diepe verdeeldheid over fundamentele kwesties, zoals de status van Hongkong,
Taiwan of van Chinese minderheden, hoewel er de laatste jaren wel meer toenadering wordt
gevonden in reactie op de steeds hardere opstelling van de Chinese autoriteiten op tal van
vraagstukken. Dit leidt bijvoorbeeld tot gezamenlijke demonstraties.
4.6. Organisaties voor Chinees maatschappelijk werk
In de jaren tachtig werden in de grote steden Chinese centra opgericht die zich spiegelden aan het
kort daarvoor tot stand gekomen Nederlandse model van maatschappelijk werk voor minderheden.
De bekendste waren Wa Lai (华励) in Amsterdam, De Chinese Brug in Den Haag en de Stichting
Chinese Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CCRM, later Wah Fook Wui 华福会) in Rotterdam,
waarvan de laatste landelijk actief was en ook een tweewekelijkse krant in het Nederlands en Chinees
uitgaf. De Chinese bevolking in Nederland was complexer geworden en telde naast recente, relatief
jonge immigranten ook steeds meer kinderen, ouderen, werklozen en arbeidsongeschikten. Het doel
van de centra was hulp te bieden aan Chinezen en Chinese-Nederlanders in hun stad of regio bij de
hiermee samenhangende problemen die niet meer volledig binnen de Chinese gemeenschap zelf
konden worden opgelost. Al snel vonden deze centra de weg naar de gemeentelijke en nationale
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De Yiguandao (met een aantal kleinere gemeentes verspreid over Nederland) en de Foguangshan (waartoe de
He Hua tempel in Amsterdam behoort) hebben beide hun hoofdkwartier in Taiwan. Hoewel de eerste in China
zelf nog steeds is verboden, opereert de tweede in China met de steun van Xi Jinping zelve als een erkende
Boeddhistische cultus, zie Nikolas Broy, Jens Reinke, Philip Clart, Migrating Buddhas and Global Confucianism:
The Transnational Space-Making of Taiwanese Religious Organizations. Working paper series van SFB 1199
Universität Leipzig Nr. 8; Iain Johnson, “Is a Buddhist Group Changing China? Or Is China Changing It?”. New York
Times 24 juni 2017, https://www.nytimes.com/2017/06/24/world/asia/china-buddhism-fo-guang-shan.html,
gelezen op 30 januari 2021.
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overheden voor advies en financiële steun. Zij zetten zich naast maatschappelijk werk ook in voor
speciale tehuizen voor Chinese ouderen en scholen voor aanvullend onderwijs in de Chinese taal.
Deze centra zijn de laatste tien jaar niet of nauwelijks meer actief. Na de beëindiging van het
minderhedenbeleid zijn nationale en gemeentelijk subsidies stopgezet. Alleen de Chinese Brug wordt
nog door de Gemeente Den Haag gefinancierd, maar fungeert desondanks door financiële nood
gedwongen steeds meer als een algemeen toegankelijk centrum en buurthuis. De gemeente hecht
een groot belang aan de banden met China en de rol van de stad als centrum van de Chinese
gemeenschap in Nederland die met veel inzet in de laatste twintig jaar is opgebouwd. De Chinese Brug
is daar een belangrijk onderdeel van.
4.7. Organisaties voor Chinees onderwijs
Met de groei van de tweede generatie sinds de jaren tachtig zijn in Nederland tal van buitenschoolse
Chinese klassen opgezet, waar Chinese kinderen (en vaak ook een aantal autochtoon-Nederlandse
kinderen) meestal op zaterdagen Chinese les krijgen. Chinese kerken en tempels, centra voor
maatschappelijk werk en andere Chinese organisaties namen hiertoe het initiatief. Sommige van deze
scholen werden door de lokale gemeente gesubsidieerd of kregen toestemming lokalen in een school
in de stad of regio te gebruiken.
Tegenwoordig opereren de meeste scholen onafhankelijk van de Chinese verenigingen of kerken die
hen oorspronkelijk hadden opgezet. In tegenstelling tot de jaren tachtig zijn er nog maar heel weinig
klassen in het Kantonees (in Den Haag en Amsterdam), bijna allemaal geven ze nu les in het Mandarijn.
Tot 2005 konden de Chinese scholen lesboeken gebruiken die met Nederlandse overheidssubsidies
waren ontwikkeld, maar met het afschaffen van het minderhedenbeleid is daar een eind aan gekomen.
Het betreffende boek kost 25 euro en dat is veel te duur zonder subsidie, dus nu worden er nog
uitsluitend gratis lesboeken uit China gebruikt, waarbij de scholen alleen de transportkosten van
ongeveer 1 euro per exemplaar moeten betalen. Alleen Kantonese klassen gebruiken nog eigen
Kantonese lesmateriaal dat in de jaren negentig ontwikkeld is.
De samenwerking tussen Chinese scholen in Nederland vindt plaats via de Stichting Chinees Onderwijs
Nederland (荷兰中文教育协会), die op haar beurt weer samenwerkt met het al eerdergenoemde
Kantoor voor Overzees Chinese Zaken (Qiaoban) in Beijing, die ook Chinese lesboeken via de Qiaoban
attaché aan de Chinese ambassade in Den Haag verstrekt. In voorkomende gevallen ontvangt de
Stichting ook delegaties van de Qiaoban die door Europa reizen. De Stichting heeft ook met het
Confucius Instituut in Leiden samengewerkt voor het verzorgen van trainingen voor leraren aan
Chinese scholen.
De Federation Chinese Education NL (FCEN, 荷兰中文教育基金会) is in 2013 opgericht door een
aantal Kantonezen in Den Haag. Ze vindt haar oorsprong in een prominente Chinese kerk in Nederland
(CEMI, Christian Evangelical Mission International) die in de jaren tachtig ook aan de wieg stond van
o.a. de Stichting CCRM en de Chinese School in Den Haag. De FCEN geeft ook prijzen aan Chinese
leerlingen, maar helaas reageren veel scholen in Nederland niet op verzoeken om kandidaten voor te
stellen. Geheel toevallig is naam van de FCEN in het Chinees praktisch identiek aan de in 2020 in Beijing
opgerichte Chinese Stichting voor Internationaal Onderwijs (Chinese International Education
Foundation, 中国国际中文教育基金会) die ook de Confucius Instituten onder haar beheer heeft
gekregen. De FCEN heeft echter alleen betrekkingen met de provinciale regering in Guangdong. Ze
heeft nauwelijks contact met de Chinese ambassade en is ook geen lid van de LFCON.
4.8. Organisaties voor beroepsgroepen, cultuur, sport of feestdagen
Vele tientallen regionale en nationale organisaties houden zich bezig met het bevorderen van een of
meer aspecten van de Chinese taal, literatuur, acupunctuur, traditionele geneeskunst, kalligrafie,
schilderkunst, muziek, vechtkunsten enzovoorts. Sommigen hiervan zijn puur vrijwillig, terwijl
anderen geheel of gedeeltelijk commercieel opereren, zoals bijvoorbeeld Caihong in Brabant en de
15

naar verluid uitermate succesvolle Shenzhou Open University (神州中医大学 ) voor traditionele
Chinese geneeskunst in Amsterdam. Door de CCRM is in de jaren tachtig een nog steeds actieve
Chinese Sportfederatie Nederland (全荷华人联合体育运动总会) opgericht.
Meer politiek geladen is de Stichting Chinese Culturele Evenementen Nederland (CCEN 荷兰中国文化
基金会), dat het Chinees Nieuwjaar met een groots evenement in het Haagse stadhuis viert. Deze
viering is een jaarlijks terugkerende showcase voor de warme en nauwe banden tussen Nederland en
China en wordt door de Chinese ambassade, de Gemeente Den Haag en de Vriendschapsvereniging
Nederland-China georganiseerd. Tal van Chinese organisaties, media en personen zijn bij de viering
als organisator of donateur betrokken.
De Vereniging van Chinese Wetenschappers en Ingenieurs (Netherlands Association of Chinese
Scholars and Engineers, 荷兰华人学者与工程师协会) is in 1997 opgericht door afgestudeerden die
in Nederland werk hadden gevonden. Het doel van de Vereniging is de leden met hun carrière te
helpen door bijeenkomsten en conferenties zoals het Innovation Forum met de Rotterdam School of
Management, maar ook in hun persoonlijke leven, bijvoorbeeld door middel van speeddating sessies.
De Vereniging heeft geen nauwe banden met de ambassade en wordt maar heel af en toe gevraagd
om te helpen bij een bezoek van een delegatie uit China. Delegaties van de Vereniging reizen wel
regelmatig af naar China, omdat leden geïnteresseerd zijn in zakelijke kansen of
carrièremogelijkheden in China, maar de Vereniging is niet of in ieder geval niet meer betrokken bij
de programma’s van Chinese overheden om “talenten” buiten China te werven. De Vereniging is lid
van de Federation of Chinese Professional Associations in Europe (全欧华人专业协会联合会) en
organiseerde in 2020 in Delft zelfs het 12e forum van de federatie.
De Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO, 中饮公会) is een brancheorganisatie
voor Chinese horecaondernemers in Nederland. Zij behartigt de belangen van Chinese
horecaondernemers door bijvoorbeeld te pleiten voor de toelating van gespecialiseerde Chinese chefs
of tijdens de coronacrisis voor meer aandacht voor de positie van de horeca. Voor haar leden
organiseert de Vereniging bijvoorbeeld kooklessen of wijnreizen, maar ook bemiddeling en kortingen
voor aan de horeca gerelateerde zakelijke voorzieningen.
Onder deze noemer moet wellicht ook een tweetal organisaties voor zakenlieden genoemd worden.
De Dragon Business Club 荷兰华人商业人才协会 werd ongeveer tien jaar geleden opgericht door
tweede en derde generatie Chinees-Nederlandse ondernemers en professionals die werken in het op
China gerichte zakenleven. De Club is in 2020 samengegaan met de Netherlands China Business
Council (NCBC) en is daarmee niet langer een organisatie meer voor specifiek Chinese Nederlanders.
De Dutch Chinese Young Entrepreneurs Foundation (DCYE, 荷兰华人青年企业家) is een organisatie
van jonge ondernemers en professionals met een Chinese achtergrond en Nederlandse bedrijven of
ondernemers die zaken doen met Azië. DCYE dient als platform voor zakelijke contacten en zegt
toegang te bieden tot een exclusief internationaal netwerk met strategische allianties in meer dan 70
landen.
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5. Chinese media
Er bestaat een relatief groot aantal Chineestalige media in Nederland. Omdat dit potentieel een heel
groot veld van onderzoek is, beperken we ons tot een aantal media die in Nederland zelf voor of door
Chinese Nederlanders geproduceerd wordt en de mate van invloed die de Chinese autoriteiten hierop
hebben.
We geven hier geen overzicht van de zeer vele Chinese media in China zelf die zich meer in het
algemeen op een buitenlands (Chineestalig) publiek richten. Ook Chinese correspondenten en
nieuwsagentschappen die in Nederland gestationeerd zijn blijven buiten beeld, omdat deze zich in
eerste instantie richten op nieuwsgaring voor berichtgeving in China zelf.
Net als bij media in andere taalgebieden overlappen de verschillende soorten media elkaar steeds
meer. Kranten, radio en televisiestations hebben hun eigen internetsites en accounts op vaak
meerdere sociale media. Hetzelfde geldt voor bedrijven, overheden en instellingen, inclusief platforms
voor het commercieel of publiekelijk toegankelijk maken van informatie. Hierbij worden sociale media
zoals WeChat (微信, zie appendix 2 van dit rapport) steeds meer de belangrijkste toegangspoort tot
allerhande media, diensten, overheden en bedrijven.
Hieronder bespreken we de belangrijkste media in het kort.
5.1. United Times 荷兰联合时报
De United Times is in 2010 opgezet toen de huidige eigenaar en eindredacteur de noodlijdende
Chinese krant Tangrenjie 唐人街 in Rotterdam overnam. De krant bericht over binnenlands nieuws
uit Nederland, gebeurtenissen onder de overzeese Chinezen in Nederland en elders, internationaal
nieuws en nieuws uit China, waarbij de keuze en berichtgeving zijn toegesneden op de behoeftes van
in Nederland wonende Chinezen en Chinese Nederlanders. De inkomsten komen uitsluitend uit
advertenties. De krant wordt eenmaal per drie weken in een gedrukte oplage van 30.000 exemplaren
verspreid via restaurants, winkels en markten, en per post naar adressen in Nederland, België en
Luxemburg gestuurd. Daarnaast is er ook een digitale editie.
De krant haalt haar inhoud vooral uit de Nederlandse media (met name NOS, Telegraaf, AD), waaruit
ze voor Chinese Nederlanders relevant nieuws in het Chinees vertaalt. Internationaal nieuws en
nieuws uit China zelf worden voornamelijk betrokken van de China News Service (CNS, 中国新闻社,
zie ook hoofdstuk 6 van dit rapport) van het Kantoor voor Overzeese Zaken van de Chinese Staatsraad,
waarvan de nieuwsgaring meer toegesneden is op maatschappelijke thema’s die voor gewone
Chinezen relevant zijn. De krant haalt betrekkelijk weinig kopij van het officiële persagentschap Xinhua,
waarvan nieuws een hoog politiek gehalte heeft dat niet zo belangrijk zou zijn voor de Chinezen hier.
De samenwerking met CNS werkt beide kanten op. CNS geeft nieuws gratis aan hen, in ruil voor nieuws
over Nederland dat de United Times aan CNS geeft.
5.2. China Times 中荷商报
De China Times is een van de bekendste Chineestalige kranten die op het ogenblik in Nederland
beschikbaar is. Het is een krant die zich in eerste instantie richt op zakelijke berichtgeving, hetgeen
ook blijkt uit de Chinese naam (letterlijk “China-Nederland Handelsblad”). De krant is in 2003 opgericht
door een in Nederland opgegroeide Chinese Nederlander. Momenteel zijn er 5.000 abonnees bij wie
de krant wordt thuisbezorgd. Daarnaast zijn er 200 afhaalpunten bij winkels, kappers en dergelijke,
vooral in steden met een grote Chinese gemeenschap. De China Times is volledig in het (traditioneel)
Chinees geschreven. Mede dankzij de bemiddeling van de Chinese ambassade gaat de China Times
ook mee met vluchten van en naar China van China Southern en de KLM, en voorheen ook van Xiamen
Air. De krant richt zich op eerste-generatie Chinezen hier en in toenemende mate ook op Chinese
expats in Nederland. Omdat de krant in het Chinees geschreven wordt, zijn tweede-generatie Chinese
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Nederlanders geen doelgroep. De krant betrekt het nieuws vooral uit andere, veelal Nederlandse,
nieuwsbronnen. Deze berichten worden door de redacteuren in het Chinees herschreven. Het betreft
zowel Nederlands nieuws als nieuws over China, waarbij de krant zich vooral richt op wat zakelijk
interessant is. Er is ook een overeenkomst met de vertegenwoordiging in Nederland van het officiële
Chinese persagentschap Xinhua om nieuwsberichten tegen betaling over te mogen nemen.
5.3. HollandOne.com 荷兰一网
HollandOne is een Chineestalige online krant die in China is geregistreerd. De eigenaar en
eindredacteur heeft jarenlang in China en Nederland in de media gewerkt, en is in 2010 met
HollandOne voor zichzelf begonnen. Een aantal jaren heeft hij ook een Nederlandstalige editie
uitgegeven die zich met name op de tweede generatie richtte, maar deze is wegens gebrek aan succes
in 2020 gestopt. HollandOne ontleent een groot deel van haar inhoud aan de Nederlandse media (NOS,
RTL, Telegraaf, AD), want het belangrijkste doel is Chinese Nederlanders te informeren over wat er in
Nederland gaande is. Daarnaast verricht de eindredacteur ook zelf journalistieke nieuwsgaring over
activiteiten die Chinezen in Nederland betreffen.
De kosten voor de krant worden gedekt uit advertentie-inkomsten. Met de inhoud van de krant wordt
rekening houdt met politieke gevoeligheden bij bepaalde onderwerpen zoals Xinjiang of Tibet. Hierbij
volgt de krant de berichtgeving in China zelf en het Chinese standpunt zoals dat door de Chinese
ambassade tijdens bijeenkomsten voor de Nederlandse pers verwoord wordt.
5.4. CRTV (Chinese Radio & TV) 城市之声
CRTV richt zich op Chinese immigranten uit het vasteland van China en Hong Kong, studenten uit China
en Nederlanders die geïnteresseerd zijn in de Chinese cultuur. Programma’s worden uitgezonden in
Mandarijn, Kantonees en Nederlands.
CRTV is in 1996 door Chinese afgestudeerden opgericht als Chinese Radio Amsterdam (CRA). Het doel
is de Chinese en westerse cultuur en samenleving te verbinden via verschillende mediakanalen. CRTV
is een organisatie die radio en televisie maakt voor de Chinese gemeenschap die in Nederland woont.
Chinese Radio en Televisie is een communicatieplatform tussen verschillende generaties Chinese
Nederlanders en tussen de Chinese gemeenschap en de Nederlandse samenleving. Het doel van de
radioprogramma's in het Chinees is om de Chinese gemeenschap te informeren over sociale, culturele
en politieke kwesties.
5.5. GoGoDutch 荷乐网
GoGoDutch is een in Rotterdam gevestigde Chineestalige website, officiëel WeChat-account en
mobiele app die nieuws en praktische informatie over Nederland biedt aan Chinezen die in Nederland
wonen of willen wonen. Het bedrijf bestaat al sinds 2001 en is destijds opgericht door twee voormalige
Chinese studenten, omdat zij tegen een gebrek aan informatie aanliepen dat hun dagelijks leven in
Nederland belemmerde. Binnen de Chineestalige nieuwe media in Nederland is GoGoDutch is een
belangrijke speler.
GoGoDutch biedt praktische informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de huizenmarkt in
Nederland. Veel van de inhoud bestaat uit door Chinese studenten geschreven persoonlijke verhalen.
Ook verzamelt het nieuws van andere Chineestalige platforms over Nederland en verschijnen er
selecties van nieuwsartikelen die zijn vertaald uit Nederlandse media. De homepagina bevat wat
statische (niet vaak bijgewerkte) informatie over en aanbevelingen van restaurants en toeristische
attracties in Nederland.

18

Bedrijven kunnen tegen betaling advertenties plaatsen op de website/app. Nederlandse bedrijven en
bijvoorbeeld universiteiten kunnen op deze manier een Chinees publiek bereiken. Daarnaast is
GoGoDutch ook begonnen met het verkopen van westerse producten aan klanten in China.12
5.6. Asian News 华侨新天地
Asian News bestaat sinds 1992 en is naar eigen zeggen de grootste Chinese krant in Nederland met
een oplage van 50.000 die om de drie weken verschijnt, ook in delen van Duitsland en België. De krant
wordt gratis verspreid via Chinese bedrijven en instellingen, zoals restaurants, winkels, reisbureaus,
verenigingen en de Chinese ambassade. Daarnaast wordt zij op aanvraag gratis verzonden naar
bedrijven en particulieren die zich op de krant hebben geabonneerd.
De krant bevat nieuws dat interessant is voor de Chinese gemeenschap in Nederland, waardoor zij op
de hoogte kan worden gehouden van ontwikkelingen wat betreft juridische kennis, financiën, Chinese
festivals en verenigingen, algemeen nieuws, etc. Voor haar nieuwsgaring werkt Asian News samen
met Chinese nieuwsorganisaties zoals Xinhua, China News Service en Xinmin Evening News. Er is
speciaal ruimte voor mededelingen en advertenties van de Chinese gemeenschap, bijvoorbeeld over
activiteiten van verschillende verenigingen. De krant heeft eveneens een website waar artikelen
worden geplaatst, waar een bescheiden “marktplaats” te vinden is en waar de krant digitaal kan
worden gelezen. Asian News is ook zowel op Chinese (WeChat, Weibo) als niet-Chinese (Facebook,
Twitter) sociale media aanwezig.
Door ook in het Nederlands te publiceren, probeert de krant zich tevens te richten op jongere leden
van de Chinese gemeenschap in Nederland (die vaak geen Chinees lezen) en op westerse ondernemers
die zaken willen doen met China. De krant zegt daarmee een platform te willen zijn voor verschillende
generaties Chinese Nederlanders, etnische groepen en zakenrelaties.
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Garrie Van Pinxteren en Frank N. Pieke, Nederland door Chinese ogen: van groepstoerist tot Internetjournalist,
Amsterdam: Balans, 2017, pp. 85-86.
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6. Overzeese Chinezen en de Chinese overheid
Overzeese Chinezen zijn al vele honderden jaren doel van overheidsbeleid in China. Soms werden ze
gezien werden als landverraders of kapitalistische vijanden en een bedreiging voor de essentie van
het Chinese volk. Ze konden echter ook afgeschilderd worden als China’s speerpunt in het buitenland,
bijvoorbeeld bij pogingen de communistische revolutie tijdens de hoogtijdagen van de Culturele
Revolutie te exporteren. Vaker waren de overzeese Chinezen simpelweg nuttig: als investeerders,
reservoir van hoogopgeleide “talenten” en geavanceerde Westerse kennis, of als contactpunt en
informatiebron van de cultuur, politiek en maatschappij van andere landen. Overzeese Chinezen zijn
ook belangrijk voor China omdat in hun gebieden van herkomst (侨乡) veel mensen zijn teruggekeerd
van migratie (归侨) of afhankelijk zijn van familie of verwanten in het buitenland (侨眷). Anderen in
die gebieden van herkomst hopen of verwachten dat ze naar het buitenland zullen gaan, soms tijdelijk
maar vaak voor langere tijd. De lokale overheid in die gebieden is vaak direct of indirect betrokken bij
migratie en de gemeenschappen van migranten in het buitenland.
Al deze elementen zien we tegenwoordig terug in de instituties en het beleid voor overzeese Chinezen
dat in het Chinees “overzees Chinees werk” (侨务工作) genoemd wordt.13 Binnen de staat en partij
bestaan een aantal verschillende instituties die op elk niveau van de bestuursstructuur (centrum 中
央, provincie 省, prefectuur 地区, gewest/district 县/区, gemeente 乡/镇) aanwezig zijn. Tot 2020
speelde het Kantoor voor Overzees Chinese Zaken (侨务办公室) van de Staatsraad (het Kabinet) de
belangrijkste rol in de uitvoering van het overzees Chinese beleid. Daarnaast heeft ook het Kantoor
voor Taiwanese Zaken ( 台 湾 事 务 办 公 室 ) vaak een inbreng, omdat overzeese Chinese
gemeenschappen een belangrijk speelveld zijn in de rivaliteit tussen de Volksrepubliek China en
Taiwan. Specifieke aspecten van overzees Chinees beleid vallen daarnaast onder de
verantwoordelijkheid van diverse ministeries (Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Handel, Openbare
Veiligheid, Arbeid en Sociale Zaken) of partij-departementen (Organisatie, Propaganda).
6.1. Het Verenigd Front en de overzeese Chinezen
Niet de regering maar de CCP speelt echter de belangrijkste rol, zowel in de formulering als
toenemende mate in de uitvoering van het beleid. Centraal hierbij is het Departement voor Verenigd
Front Werk (统一战线工作部), kortweg het Verenigd Front (统战部) genaamd, dat meer in het
algemeen verantwoordelijk is voor de leidende rol van de partij in haar betrekkingen met nietcommunistische maar geallieerde maatschappelijke en politieke krachten in de Chinese samenleving.
Hierbij moeten we denken aan het particuliere bedrijfsleven, religies, minderheden, de acht zg.
“democratische partijen” (民主党派), niet-partijgebonden intellectuelen, Taiwan, Hong en Macau,
Tibet, Xinjiang, en dus ook de overzeese Chinezen.
Het Centrale Comité van de CCP heeft zeer kortgeleden nieuwe reglementen voor het Verenigd Front
uitgevaardigd die deze categorieën en haar taken nader specificeren. Net zoals in de eerdere
reglementen van 2015 worden hierin naast de hierboven al genoemde doelwitten ook “personen die
in het buitenland studeren of die van studie in het buitenland zijn teruggekeerd” (出国和归国留学人
员) en “andere personen die contact en eenheid nodig hebben” (其他需要联系和团结的人员) als
onderdeel van verenigd frontwerk aangemerkt.
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Er is een behoorlijke literatuur over het beleid ten opzichte van de overzeese Chinezen. Hieronder baseren we
ons voornamelijk op Elena Barabantseva, Overseas Chinese, Ethnic Minorities, and Nationalism: De-Centering
China, London: Routledge, 2010 en Mette Thunø, “Reaching Out and Incorporating Chinese Overseas: The Transterritorial Scope of the PRC by the End of the 20th Century”, China Quarterly 168: 910-929 (2001).
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In principe kan dus iedereen die mogelijk heterodoxe activiteiten zou kunnen ontplooien doelwit van
verenigd front werk worden, waarbij in het buitenland studerende studenten ook niet langer zijn
gevrijwaard. Het Verenigd Front ontwikkelt zich dus in snel tempo van een wat antiquarisch aandoend
mechanisme om het draagvlak van de CCP te verbreden tot een hoeksteen van de greep van de partij
over interne en externe veiligheid en het bewaken (en mogelijk ook afdwingen) van politieke
orthodoxie in het binnen- en buitenland. Deze gestage uitbreiding van de verantwoordelijkheden,
bestuurlijke zwaarte en het budget van het Verenigd Front is in 2020 in een aantal denktankrapporten
al uitgebreid gedocumenteerd, hetgeen geleid heeft tot steeds meer vraagtekens en verdenkingen in
het buitenland.14
Een andere aanwijzing dat het Verenigd Front nog verder versterkt wordt, is dat in artikel 7 van de
reglementen uit 2021 voor het eerst gewag wordt gemaakt van een “leidende groep voor verenigd
front werk” (统一战线工作领导小组) op centraal niveau, opgezet om de leiding van het Politburo
aan het Verenigd Front Departement verder vorm te geven. In de (voorlopige) reglementen van 2015
werden zulke leidende groepen alleen op decentraal niveau verplicht gesteld. Leidende groepen of
commissies zijn een steeds meer gebruikt mechanisme om de taken van ministeries en
departementen op een bepaald gebied te coördineren en de greep van de centrale leiding over het
bestuursapparaat te versterken.15
Het meest belangrijke verschil tussen de reglementen van 2015 en 2021 – en direct belangrijk voor dit
rapport – is een nieuw hoofdstuk (Hoofdstuk 10) gewijd aan de overzeese Chinezen dat waard is om
wat uitgebreider te citeren:
De belangrijkste taken van het overzeese eenheidsfront zijn: het versterken van ideologische
en politieke leiding, het vergroten van de liefde voor het moederland en het begrip en de
erkenning van de Chinese Communistische Partij en het socialisme met Chinese kenmerken
door overzeese Chinezen en studenten die in het buitenland studeren; het doorgeven en
verspreiden van de uitstekende Chinese cultuur, het aanmoedigen van culturele
uitwisselingen tussen China en het buitenland; het aansporen van overzeese Chinezen om
deel te nemen aan China’s hervorming en openstelling en de socialistische modernisering, en
14

Alex Joske, The Party Speaks for You: Foreign Interference and the Chinese Communist Party’s United Front
System, Canberra: Australian Strategic Policy Institute, https://www.aspi.org.au/report/party-speaks-you,
gelezen op 10 januari 2021; Ryan Fedasiuk, Putting Money in the Party’s Mouth: How China Mobilizes Funding
for United Front Work, China Brief 20(16), 2020, https://jamestown.org/program/putting-money-in-the-partysmouth-how-china-mobilizes-funding-for-united-front-work/, gelezen op 10 januari 2021. In China is men zich
natuurlijk ook zeer bewust van deze rapporten en de verdenkingen en beschuldigingen die ze bevatten. Het
recente artikel van Chen Yiping 陈奕平 Guan Yijia 关亦佳 en 尹昭伊 (Yin Zhaoyi) met als titel “De invloed van
de nieuwe ‘China-dreigingstheorie’ op het werk en de tegenmaatregelen van het overzeese eenheidsfront” (新
“中国威胁论”对海外统战工作的影响及对策, 统一战线学研究 (Verenigd Front Onderzoek) 2020(6): 4-13)
suggereert de volgende tegenmaatregelen: “academische krachten organiseren om valse rapporten tegen te
gaan, Chinese leiders en politici uit het buitenland aanmoedigen om hun mening te geven, de Chinese media
hun rol ten volle laten spelen, alsmede bewijzen dat het Chinese beleid niet uniek is voor China.” Het is ironisch
genoeg alleen wel spijtig voor de schrijvers van dit artikel dat de meeste van deze tegenmaatregelen de
verdenkingen alleen maar zullen bevestigen.
中共中央印发《中国共产党统一战线工作条例》(Het Centrale Comité vaardigt reglementen uit voor het
verenigd front werk van de Chinese Communistische Partij) uitgevaardigd op 21 december 2020,
http://www.zytzb.gov.cn/tzyw/349746.jhtml, gelezen op 9 januari 2021. Het volledige artikel 7 leest als volgt:
“Het Centraal Comité van de Partij heeft een leidende werkgroep opgericht. De Centrale Leidende Groep voor
Werk van het Verenigd Front, onder leiding van het Politburo en het Permanent Comité van het Centraal Comité,
voert onderzoek, inzet, coördinatie, begeleiding en supervisie uit over de studie en uitvoering van de
belangrijkste theorieën, het beleid en de wetten en voorschriften van het Centraal Comité van de Partij met
betrekking tot het eenheidsfront. Het controleert en bestudeert de belangrijkste kwesties van het Verenigd
Front en doet voorstellen aan het Centraal Comité van de Partij.”
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te integreren in de grote zaak van nationale verjonging; de beteugeling van separatistische
krachten zoals “de onafhankelijkheid van Taiwan” en het beschermen de kernbelangen van
het land; (…) De belangrijkste taken van overzeese Chinese zaken zijn: het versterken van het
werk rond het thema cohesie en het delen van de Chinese droom onder vertegenwoordigers
van overzeese Chinezen, teruggekeerde overzeese Chinezen en overzeese Chinese
familieleden (…); coördinatie van binnenlandse en buitenlandse overzeese Chinese
aangelegenheden.
De overzeese Chinezen worden dus als verlengstuk van de Chinese natie gezien, waarbij de CCP als
belichaming van die natie wordt voorgesteld en waarbij het verschil tussen Chinezen in China en in
het buitenland vervaagt. Pas aan het einde van dit hoofdstuk worden de oudere en meer
conventionele doeleinden van integratie in en bijdrage aan het land van immigratie nog wel genoemd.
Toch doet het Verenigd Front, zoals de meeste partijorganen, zelf nog steeds betrekkelijk weinig, maar
werkt voornamelijk door middel van de aansturing en coördinatie van een aantal meer
gespecialiseerde instituties binnen de overheid, politiek en maatschappij. In het geval van de
overzeese Chinezen zijn de belangrijkste hiervan het al genoemde Kantoor voor Overzees Chinese
Zaken, de Overzees Chinese Federatie (归国华侨联合会, 侨联), de Zhigong Partij (致公党)16, en de
overzeese Chinese comités van het Volkscongres (het parlement, 人民代表大会) en de Raadplegende
Volksconferentie (een soort senaat 人民政治协商会议). De China News Service (CNS, 中国新闻社)
van het Kantoor van Overzees Chinese Zaken valt ook onder de verantwoordelijkheid van het Verenigd
Front. Dit nieuwsagentschap verzorgt berichtgeving en nieuwsgaring specifiek gericht op overzeese
Chinezen en Chinese media in het buitenland. Ook bestuurt het Verenigd Front bijvoorbeeld de China
Raad voor de Bevordering van Vreedzame Nationale Hereniging (中国和平统一促进会).
Van deze instellingen is de Overzees Chinese Federatie (niet te verwarren met de LFCON) van groot
en toenemend belang. Formeel is de Federatie slechts verantwoordelijk voor de zaken van naar China
teruggekeerde overzeese Chinezen, maar al een aantal jaren speelt de Federatie een steeds grotere
rol ook in de relaties met de overzeese Chinese gemeenschappen in het buitenland zelf. In 2020 is het
Kantoor van Overzees Chinese Zaken van de regering bestuurlijk zelfs volledig binnen het Verenigd
Front van de partij gebracht en zijn haar functies naar de Federatie overgeheveld. Deze overname is
op elk niveau van de bestuurlijke hiërarchie gebeurd. Het verschil en de taakverdeling in overzees
Chinees werk tussen de overheid en de partij en tussen het binnenland en in het buitenland verdwijnt
hiermee nog meer. Dit moet echter niet gezien worden als een machtsgreep door specifiek het
Verenigd Front, maar als een meer algemene overname van uitvoerende verantwoordelijkheden op
tal van beleidsterreinen door de partij ten koste van de regering.17
Dat de overzeese Chinezen onder de verantwoordelijkheid van het Verenigd Front vallen is niet
toevallig, maar een gevolg van de ambiguïteit die de status van de overzeese Chinezen al sinds de
stichting van de Volksrepubliek omringt. Zoals in de inleiding al is gezegd, maakt de Volksrepubliek
China een onderscheid tussen Huaqiao (华侨) en Huaren (华人). De eersten zijn Chinese staatsburgers
woonachtig in het buitenland en de laatsten buitenlandse staatsburgers met Chinese wortels
(voormalige Chinese burgers en hun afstammelingen). Alle Chinezen in het buitenland worden
aangespoord het burgerschap van het land waar ze wonen aan te nemen en in de maatschappij te
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integreren. Echter, onafhankelijk van hun nationaliteit zijn zowel Huaqiao en Huaren familie en
verwanten die onverbrekelijk met het vaderland verbonden blijven.
Tot een aantal jaren geleden was dit voornamelijk een handige manier om de voordelen van de
banden met overzeese Chinezen te maximaliseren en de verantwoordelijkheden en risico’s te
vermijden, ook ter bescherming van de overzeese Chinezen zelf die met name in Zuidoost-Azië vaak
van Chinese of communistische sympathieën verdacht worden. Het voornaamste doel was om de
overzeese Chinezen te gebruiken voor de ontwikkeling van China zelf en ze zo min mogelijk te
betrekken bij China’s buitenlandse beleid.
Sinds ongeveer de eeuwwisseling is er echter een geleidelijke ommezwaai waarneembaar in de
benadering. Zoals we in hoofdstuk 1 al gezien hebben, is vanaf de jaren negentig emigratie vanuit de
Volksrepubliek veel diverser geworden. Met name de hogeropgeleiden onder deze zogenaamde
“nieuwe migranten” (新移民) zoals studenten, zakenlieden en professionals, kregen al snel de volle
aandacht van de Chinese overheid. De belangstelling was voornamelijk gericht op het maximaliseren
van het nut van deze nieuwe groepen voor China door remigratie, investeringen en kennisoverdracht
te stimuleren. Nieuwe organisaties en fora zijn in China of elders ter wereld opgezet om die relaties
actief op te bouwen en vorm te geven, zoals de World Chinese Entrepreneurs Convention (世界华裔
商大会), de Overseas Chinese Business Science and Technology Innovation Cooperation and Exchange
Conference (华商企业科技创新合作交流会), de Chinese Vereniging voor Buitenlandse Uitwisseling
(China Overseas Exchange Association, 中华海外交流协会) en het China Center for Globalization (全
球化智库).
Ook de relaties met de traditionele Chinese gemeenschappen werden naar een nieuw niveau getild,
waarbij vooral ingezet werd op de meest vooraanstaande leiders van Chinese organisaties en andere
invloedrijke overzeese Chinezen, bijvoorbeeld door middel van prestigieuze conferenties in Beijing of
elders ter wereld, zoals de Grote Eenheid van Overzees Chinese Organisaties in de Wereld (世界华侨
华人社团联谊大会), het Wereld Forum van Overzeese Chinezen (世界华人论坛), en het Wereld
Forum van Chineestalige Media (世界华文传媒论坛).18 Daarnaast worden er regelmatig ook meer ad
hoc conferenties voor prominente overzeese Chinezen georganiseerd. Overzeese Chinese leiders
worden ook bij het beleid betrokken door ze tot “adviseur” (顾问) van de overzeese Chinese Federatie
te benoemen. Verder is er een meer prominente rol voor overzeese Chinese gedelegeerden bij
bijvoorbeeld de Raadplegende Volksconferentie.
Via deze conferenties en bezoeken van prominente overzeese Chinezen bouwen de Chinese overheid
en partij een netwerk op van contacten binnen overzeese Chinese gemeenschappen dat veel groter
en diverser is dan in het verleden. Deze netwerken worden op hun beurt gebruikt om de overzeese
Chinese gemeenschappen beter te kunnen structureren en te sturen. Men probeert de wildgroei van
allerlei Chinese organisaties die vaak alleen maar bestaan ter wille van een persoon tegen te gaan
door organisatorische eisen te stellen die organisaties moeten versterken en “standaardiseren” (规范
化). Ook worden voorstellen gedaan om organisaties voor een bepaalde doelgroep op te zetten. In
Nederland was dit zoals we al gezien hebben het geval met de Guangdong Federatie, maar ook de
Dragon Business Club vindt zijn origine in een suggestie gedaan tijdens een grote overzeese Chinese
conferentie in Beijing in 2006.
Een ander wijze waarop de Chinese overheid en meer in het bijzonder de partij een hand hebben in
de organisatie- en leiderschapsstructuur van Chinese gemeenschappen is de zogenaamde studie- en
onderzoekscursussen (研习班) voor overzeese Chinese leiders en voor de “jonge directeuren” van de
Chinese Vereniging voor Buitenlandse Uitwisseling die sinds 2012 op centraal niveau gehouden
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worden. 19 Deze cursussen zijn zowel bedoeld om de standpunten en het beleid van de Chinese
overheid aan de belangrijkste leiders binnen Chinese gemeenschappen over te brengen als om het
netwerk van de overheid en CCP binnen die gemeenschappen te versterken.20 Daarnaast spelen ook
zakelijke overwegingen een rol, bijvoorbeeld verkenning van investeringsmogelijkheden voor
overzeese Chinezen in China.
Terwijl het zwaartepunt voorheen bij de overheden van de overzeese Chinese gebieden van herkomst
lag, neemt nu de centrale overheid het initiatief. Hierbij wordt steeds meer ingezet op de “samenhang”
( 凝 聚 力 ) van de “Chinese natie” ( 中 华 民 族 ) waartoe ook de overzeese Chinezen behoren,
onafhankelijk van hun nationaliteit. Hoewel er nog steeds vermeld wordt dat de overzeese Chinezen
moeten integreren in de samenleving van het land waar ze wonen, verdwijnen deze woorden steeds
meer naar de achtergrond.21
Deze koersverandering is in een stroomversnelling terecht gekomen sinds Xi Jinping in 2012 aan de
macht kwam. Nog meer dan onder zijn voorganger Hu Jintao liet Xi alle schroom vallen in de relaties
met de overzeese Chinezen. Als de erfgenamen van de Chinese cultuur in het buitenland worden
Overzeese Chinezen door Xi aangespoord om te helpen bij China’s openbare diplomatieke offensief
om “het verhaal van China op een juiste manier te vertellen” (讲好中国故事) en de “Chinese Droom”
(中国梦) te realiseren.22
国务院侨办侨领研习班在清华大学开班 (Start van cursus voor overzeese Chinese leiders van het Kantoor
voor Overzeese Chinese Zaken van de staatsraad), 清华大学 (Tsinghua Universiteit) website,
https://news.tsinghua.edu.cn/info/1012/59618.htm, 2 april 2018, gelezen op 19 januari 2021.
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januari 2021; 林逢春 (Lin Fengchun) en 吴婷 (Wu Ting), 中国侨务公共外交的服务管理模式探析 —基于中国
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Met name Xi’s opmerkingen in 2014 tijdens de ontvangst van afgevaardigden van de 7 e Wereld Vriendschap
Conferentie van Overzees Chinese Verenigingen (世界华侨华人社团联谊大会), zijn woorden tijdens een
receptie georganiseerd door overzeese Chinezen in Seattle in 2015 en zijn toespraak tijdens het CCP
Partijcongres in 2017 worden routinematig genoemd als bronnen van China’s nieuwe benadering van de
overzeese Chinezen. Ook zijn grote ervaring met en empathie voor overzees Chinese zaken gedurende zijn
carrière in Fujian, Zhejiang en Shanghai worden voortdurend aangehaald, zie 张春旺 (Zhang Chunwang), 习近
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24

Ook worden de overzeese Chinezen betrokken bij Xi’s initiatieven in de buitenlandse politiek en dan
met name het Belt and Road Initiative. 23 Chinezen die in Belt and Road landen wonen, worden
aangespoord een belangrijke rol te spelen in dit initiatief door de reputatie van China te verbeteren,
een “goed politiek klimaat” voor samenwerking te creëren en bij te dragen aan het identificeren en
mogelijk ook financieren of uitvoeren van projecten. 24 Nog meer dan in het verleden wordt van
overzeese Chinese leiders, organisaties en media verwacht dat ze de standpunten van de
Volksrepubliek onderschrijven en uitdragen en er voor zorgen dat krachten die eenheid van de
Chinese natie bedreigen (Oeigoerse en Tibetaanse ballingen, Falun Gong, de Taiwanese regering, proHongkong onafhankelijkheid activisten) veroordeeld worden.
6.2. Partijorganisatie in het buitenland
Naast de instellingen en het formele beleid gericht op overzeese Chinezen poogt de CCP zelf ook haar
eigen directe aanwezigheid in het buitenland (inclusief Hongkong en Macau) te versterken. In 2017
kwamen een aantal gevallen aan het licht van partijcellen aan universiteiten en Chinese bedrijven in
het buitenland, terwijl ook sommige Chinese kranten hierover openlijk bericht gaven.25
Het onmiddellijk gevolg van de “onthullingen” in 2017 was eenvoudigweg dat de CCP zelf hieraan
minder ruchtbaarheid wil geven zonder verder de opbouw van de partijorganisatie in het buitenland
stop te zetten. In de Chinese literatuur is het echter nog steeds niet moeilijk verder bewijs voor het
bestaan van actieve partijtakken aan buitenlandse (inclusief Europese) universiteiten en Chinese
bedrijven te vinden. Met name Chinese universiteiten met veel studentenuitwisselingen in het
buitenland zetten tijdelijke partijtakken onder hun studenten aan buitenlandse universiteiten op,
zoals bijvoorbeeld de Shanghai International Studies Universiteit (SISU).26 Eén universiteit zegt zelfs
een “overzeese partijtak” te hebben die “vier continenten en acht landen” zou omvatten. Zoals ook in
veel andere gevallen functioneert deze partijtak voor een groot deel virtueel met gebruikmaking van
wat de “internet+” (互联网+) methode genoemd wordt, waaronder het gebruik van sociale media,
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online vergaderen en online lesmateriaal en cursussen vallen.27 Het is echter een open vraag of dit
soort partijwerk daadwerkelijk inhoud heeft, of vooral voor de vorm gebeurt. Aan de andere kant
moet gezegd worden dat voor een instelling als de Universiteit voor Defensie Technologie (国防科技
大学) partijtakken onder de studenten in het buitenland van groot belang zijn om ervoor te zorgen
dat zij weer naar China terugkeren, uiteraard mét de door hen verworven kennis.28
Partijopbouw (党建) is een standaardaspect van de partijorganisatie in China zelf en is zelfs een
discipline van onderwijs en onderzoek op bijvoorbeeld partijscholen. Partijopbouw houdt zich bezig
met de aanwezigheid van de partij aan de basis van de maatschappij. Het behelst de werving en
vorming van partijleden en potentiële partijleden, de organisatie en activiteiten van partijtakken en
partijcomités en de versterking en het gedrag en ideologisch bewustzijn van partijleden.29
De laatste vijftien jaar is er in toenemende mate ingezet op het vergroten en versterken van de
aanwezigheid van de partij over de hele breedte van de Chinese maatschappij. Xi Jinping heeft dit
proces verder versneld. Daarnaast heeft hij ook de directe politieke en bestuurlijke rol van de partij
vergroot en haar greep op de overheid, het leger, het justitiële apparaat, het maatschappelijke
middenveld en het bedrijfsleven versterkt.
China’s toenemende mondialisering stelt de partij echter voor een aantal bijzondere uitdagingen.
Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de aanwezigheid en activering van partijleden en comités
binnen buitenlandse organisaties en bedrijven in China zelf, maar ook vooral aan het beheer van
partijleden die buiten China verblijven. Hierbij gaat het uitdrukkelijk om partijleden die in principe
tijdelijk naar het buitenland gaan en niet om partijleden die permanent emigreren. Het aantal Chinese
studenten in het buitenland is snel toegenomen. Instellingen en bedrijven in staatseigendom hebben
steeds meer projecten of investeringen buiten China en sturen daarmee ook steeds meer van hun
personeel naar Hongkong, Macau of het buitenland. Ook wervingsbureaus sturen vaak grote groepen
werknemers op tijdelijke contracten naar het buitenland.
In al deze gevallen zijn hier ook partijleden bij. Deze partijleden blijven in principe lid van het
partijcomité waartoe ze in China behoren. De partijcomités van universiteiten en bedrijven worden
geacht hun leden in het buitenland zoveel mogelijk te betrekken bij hun activiteiten en indien mogelijk
ook lokaal in het buitenland activiteiten te organiseren. Daarnaast moeten partijleden in het
buitenland ook lokaal bij de partij betrokken blijven. Het partijcomité van de lokale Chinese
ambassade of het consulaat is verantwoordelijk voor de partijleden onder de studenten en de
employees van bedrijven en instellingen. De buitenlandse vertegenwoordiging van de

“身在彼岸 心系祖国 党员在海外也有’家’ ——西安外国语大学西方语言文化学院海外党支部风采展示”
(Wonen aan de overzijde met het hart in het moederland; partijleden hebben ook een "thuis" in het buitenland:
showcase van overzeese partijtak van Western Language and Culture College van Xi'an International Studies
University), 第二届全国高校“两学一做”支部风采展示活动 (Showcases tijdens de tweede sessie van de "twee
studies en één doen” tentoonstellingen van partijtakken aan hogescholen en universiteiten), 教育部政治思想
工作司主办，中国大学生在线承办单位 (Gesponsord door het Department voor Politiek en Ideologisch Werk
van het Ministerie van Onderwijs en georganiseerd door Chinese Studenten Online).
http://zhibu.univs.cn/front/article/show/1/dfc97ce2d56d11e79b5e5254004dfc45, gelezen op 9 januari 2021.
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wervingsbureaus zijn verantwoordelijk voor de partijleden onder de arbeiders die ze uitgezonden
hebben.30
Deze regelingen blijken in de praktijk echter niet goed te werken en leiden er vaak toe dat partijleden
buiten beeld raken. De grote afstand met China maakt het voor partijcomités in China in de praktijk
erg moeilijk om leden in het buitenland volwaardig bij de activiteiten van hun partijtak in China te
betrekken. De ambassades en consulaten ontberen vaak het nodige personeel en wellicht ook
motivatie om contact te houden met partijleden in hun land of regio.
Hieraan kleven vanuit het standpunt van de partij een aantal grote bezwaren. Zonder actieve
verbinding met een partijtak zouden partijleden wel eens het slachtoffer kunnen worden van de
“gesuikerde kogels” ( 糖 衣 炮 弹 ) van de westerse levensstijl. De “partijgeest” ( 党 性 ) en
“partijdiscipline” (党纪) van de leden komt zo in het slop en de partij dreigt de controle over haar
eigen leden te verliezen. Dit kan ook een probleem voor de partijleden zelf zijn. Partijleden die bij hun
terugkeer het lidmaatschap van hun partijtak weer moeten activeren zijn door hun tijd in het
buitenland op een achterstand gezet hetgeen ten koste gaat van hun carrière en verdere ontwikkeling
als partijlid.
Om ervoor te zorgen de partij de controle over haar leden in het buitenland niet verliest, heeft het
Organisatie Departement van de CCP in 2016 de regelgeving aangepast. Partijleden kunnen nu ook in
het buitenland in (tijdelijke) lokale partijtakken georganiseerd worden.31
Blijkens de meer recente Chinese literatuur wordt er actief nagedacht en geëxperimenteerd met zulke
nieuwe modellen en methoden van partijopbouw in het buitenland naast reeds bestaande regelingen
waarbij de ambassade of het wervingsbureau verantwoordelijk zijn. Het is nu bijvoorbeeld ook
mogelijk een netwerk van regionale partijtakken op te zetten, waarvoor het partijcomité van de lokale
vestiging van een grote Chinese staatsonderneming dan de verantwoordelijkheid draagt en de
coördinatie op zich neemt. Dit vermindert de druk op de staf van de ambassade en maakt het mogelijk
ook partijleden te organiseren die verspreid zijn over instellingen die zelf geen partijorganisatie
hebben.32
Hierbij wordt benadrukt dat de situatie in het buitenland fundamenteel anders is (内外有别) en de
partijopbouw hier op basis van de principes van “flexibiliteit, eenvoud, veiligheid en geheimhouding”
(灵活、简便、安全、保密) wordt georganiseerd. Openlijke partijactiviteiten zijn vaak niet mogelijk,
zeker in situaties waarin bijvoorbeeld employees van een Chinees bedrijf frequent met niet-Chinese
中共中央组织部关于改进接转出国留学、劳务人员中党员组织关系办法的通知(组通字〔1984〕15 号)
(Kennisgeving van de organisatieafdeling van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China over
de maatregelen ter verbetering van de organisatorische betrekkingen van partijleden onder naar het buitenland
overgebrachte studenten en arbeiders (Document van de Organisatieafdeling 1984 nr. 15)), gepubliceerd op de
website van het College van Wetenschappen van de Shanghai Universiteit voor Wetenschap en Technologie
(College of Sciences of the Shanghai University of Science and Technology 上海理工大学理学院) op 24 april
2018. https://lxy.usst.edu.cn/_t86/2018/0424/c2330a40229/page.htm, gelezen op 8 januari 2021.
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collega’s samenwerken. Heimelijke partijactiviteiten, waarbij het principe van de “vijf nietopenbaarheden” (五不公开) in acht wordt genomen, zijn daarom vaak noodzakelijk en ook moet er
meer dan in China gebruik gemaakt worden van methoden gebaseerd op het internet of sociale
media.33
De ontwikkeling van de methodiek van buitenlandse partijopbouw richt zich dus in de eerste plaats
op het verbeteren van de greep van de partij op haar eigen leden. De partij is bezorgd dat de
aantrekkingskracht van het leven in het buitenland sommigen los zal weken van de partij, zodat ze bij
terugkeer naar China niet langer betrouwbaar blijken zijn.
Het is belangrijk in het oog te houden dat het hier uitsluitend gaat om partijleden die tijdelijk buiten
China verblijven. Chinezen die ervoor gekozen hebben zich permanent in het buitenland te vestigen
geven hun lidmaatschap op (of zetten het op non-actief) en zijn dus ook geen doel van
partijopbouwwerk meer. In plaats daarvan komen de bestaande overzeese Chinese
beleidsinstrumenten die toegesneden zijn op hun status als buitenlandse ingezetenen met Chinese
wortels waar we het eerder in dit hoofdstuk al over hebben gehad.
Er wordt in de Chinese literatuur ook nooit gerept over partijopbouw als instrument van beïnvloeding
van andere landen. Wel is er sprake van partijwerk als een middel om corruptie tegen te gaan en de
activiteiten van Chinese bedrijven en instellingen in een bepaalde regio te coördineren. Dit is met
name van belang in minder ontwikkelde landen van het Belt and Road Initiative zonder een goed
functionerend rechtssysteem, maar richt zich dus in de eerste plaats op die Chinese organisaties en
hun partijleden en niet op hun buitenlandse partners of werknemers.

江 海 军 (Jiang Haijun), “ 加 强 海 外 党 建 工 作 探 析 ” (Analyse van de versterking van overzees
partijopbouwwerk), 现代国企研究 (Onderzoek van moderne ondernemingen in staatseigendom) 2019(12): 307;
中国太平保险集团党委 (Partijcomité van de China Taiping Insurance Group), “特区不特殊境外无例外—中国
太平保险集团积极探索境外党建工作新路子” (Geen uitzonderingen in het buitenland - China Taiping
Insurance Group onderzoekt actief naar nieuwe manieren van partijopbouw in het Buitenland), 党 建
(Partijopbouw) 2018(9): 56-57.
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7. Invloed en beïnvloeding in Nederland
In het bovenstaande hebben we kunnen zien dat de Chinese overheid en de Chinese Communistische
Partij in de afgelopen jaren hun ambities voor het versterken van hun invloed onder Chinese
gemeenschappen, bedrijven en instellingen opgeschroefd en het arsenaal van middelen hiertoe
versterkt en uitgebreid hebben. De vraag is in hoeverre dit ook in Nederland gevolgen heeft gehad.
7.1. De fragmentatie van de Chinese bevolking in Nederland en de Chinese overheid
Allereerst moet gezegd worden dat, zelfs bij ongewijzigd beleid, de groei van de Chinese bevolking,
bedrijven en instellingen in Nederland vanuit de Volksrepubliek China het bijna onvermijdelijk maakt
dat het stempel van de Chinese overheid ook hier duidelijker wordt. Dit uit zich niet alleen onder
bedrijven, studenten of kennismigranten, maar ook binnen de traditionele Chinese gemeenschappen
en hun organisaties. Chinese Nederlanders uit de Volksrepubliek hebben in de laatste twintig jaar
Chinese Nederlanders uit Hongkong, Zuidoost-Azië, Indonesië, Suriname en Taiwan volledig naar het
tweede plan verdrongen.
Er zijn echter ook onder deze “Volksrepubliek Chinezen” heel duidelijke verschillen. De Chinese
Nederlanders uit het gebied rond de stad Wenzhou (Rui’an, Yongjia, Ping’an, de stad Wenzhou zelf en
met name Wencheng) stonden in het verleden al aan de basis van de Algemene Chinese Vereniging
Nederland, maar deze groep was vergeleken met de Hongkong Chinezen numeriek veruit in de
minderheid. Met de grootschalige immigratie uit Wenzhou hebben zij echter een dominante plaats
ten opzichte van de Hongkongers verworven. Ook de eveneens uit de Volksrepubliek afkomstige
gemeenschappen uit Qingtian en Fujian zijn sterk gegroeid en hebben hun positie versterkt.
Deze dominante positie van de groepen uit de Volksrepubliek China komt op verschillende manieren
naar voren. De LFCON als formeel de verbindingsschakel voor Chinezen en Chinese Nederlanders met
de Nederlandse samenleving en overheid is een door de Wenzhounezen en Qingtianners
gedomineerde organisatie geworden. Opgezet als een breed platform voor alle Chinezen en Chinese
Nederlanders speelden binnen de LFCON in de beginjaren de Hongkongers een voorname rol. Hoewel
voorzitters van de LFCON in het verleden nog wel regelmatig Kantonees waren, is dat de laatste jaren
niet meer het geval. Een aantal door ons geïnterviewde Kantonese verenigingen en leiders zijn zelfs
geen lid (meer) van de LFCON. Vergaderingen vinden naar verluid soms niet in het Mandarijn plaats,
maar in het Wenzhounees, wat veel Kantonezen niet machtig zijn. Dit in tegenstelling tot de situatie
in de vorige eeuw, toen Kantonees de lingua franca van de Chinezen in Nederland was. In sommige
gevallen waar de Kantonezen in de meerderheid zijn, wordt overigens nog steeds wel Kantonees (of
Nederlands) gesproken.
Ook in de relaties met de Chinese overheid op centraal niveau zijn de Wenzhounezen het meest
prominent aanwezig. Persberichten en andere officiële documenten over de banden met de Chinese
Nederlanders en Chinezen in Nederland die wij geanalyseerd hebben maken steevast gewag van de
LFCON en de volledig door Wenzhounezen gedomineerde Algemene Chinese Vereniging (en zelfs een
onbeduidende hiervan afgesplitste organisatie met dezelfde naam in het Nederlands en met slechts
een klein verschil in de Chinese naam: de Algemene Chinese Vereniging Nederland 荷兰华人总会),
maar niet of nauwelijks van organisaties van andere Chinese gemeenschappen.
Andere Chinese organisaties en leiders houden primair contact met de autoriteiten van hun
herkomstgebied (provincie, stad, gewest) en spelen slechts een bijrol in de relaties met Beijing. Dit is
bijzonder duidelijk in het geval van de Guangdong Federatie die in haar contacten met China volledig
op de autoriteiten in Guangdong gericht is, maar hetzelfde geldt ook voor de Qingtian en Fujian
verenigingen.
De dominantie van Wenzhounezen in het beeld dat de Chinese overheid van de Chinezen in Nederland
heeft, blijkt duidelijk uit een door ons opgestelde lijst van in de Chinese media en overheidswebsites
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meest vermelde Nederlandse Chinezen. In de top twintig staan tien Wenzhounezen en vier
Qingtianners, maar slechts één Hongkonger en één in Nederland geboren Chinees. Hierbij moet
overigens wel aangetekend worden dat drie van de vier Qingtianners in de top vijf staan.
De inventarisatie die wij op basis van Chinese bronnen gemaakt hebben van 54 bezoeken van
overzeese Chinese leiders aan China en ontvangsten van Chinese delegaties in Nederland in de
afgelopen tien jaar laat dit ook zien. Slechts 1 organisatie, Fayin, ontving Taiwanezen of bezocht
Taiwan, maar was daarnaast ook aanwezig bij bezoeken van delegaties uit Guangdong aan Nederland.
Bezoeken aan of ontvangst van delegaties van de centrale overheid in China werden allemaal verricht
door de LFCON en de twee Algemene Chinese Verenigingen of hun individuele leiders, met daarnaast
ook een bescheiden rol voor de Raad voor Vreedzame Hereniging en de Vereniging van Chinese
Wetenschappers en Ingenieurs. Organisaties van andere gebieden van herkomst waren uiteraard wel
betrokken bij bezoeken of delegaties van hun eigen lokale gebieden, waarbij de LFCON dan vaak als
formele gastheer ook acte de présence gaf.
Zelfs een “delegatie voor de inspectie van handel en cultuur langs de Belt and Road” (一带一路经贸
文化考察访问团) van de geboortestreekvereniging van het nietige Wencheng werd in 2018 in China
door het Centrale Verenigd Front en het Kantoor van Overzees Chinese Zaken ontvangen, waarbij de
vicedirecteur van het Kantoor de Nederlandse Chinezen hartelijk bedankte voor hun inspanningen
voor China: “In de zogenaamde Zuid-Chinese Zee-arbitragezaak en andere incidenten lopen ook de
Nederlandse overzeese Chinezen voorop. Ze aarzelden niet om voor China op te komen. Ik wil jullie
graag bedanken.”34 Deze aandacht kan alleen maar verklaard worden door het feit dat Wencheng de
thuisbasis is van de overheersende groep en de meest belangrijke leiders van de Wenzhou Chinezen.
Delegaties en bezoeken van en naar Nederland betreffen goeddeels de Chinese organisaties die men
zou verwachten: Raadplegende Conferentie, Zhigong Partij, Federatie van Overzeese Chinezen,
Kantoor van Overzees Chinese Zaken, Verenigd Front, Raad voor Vreedzame Hereniging. Delegaties of
bezoeken vinden voor het grootste gedeelte plaats op centraal niveau of op het niveau van overzeese
Chinese herkomstgebieden. In sommige gevallen gaat het echter om delegaties uit Chinese plaatsen
die men niet ogenblikkelijk zou verwachten, zoals de “hoofdstad van de Hakka’s” Meizhou in NoordGuangdong (met als doel relaties met Nederlandse Hakka’s te versterken) en de provincies Guangxi,
Jilin, Chongqing en Hubei waarbij het verkennen van handels- en investeringsmogelijkheden de
drijfveer was. Hierbij spelen persoonlijke (zaken)relaties soms een rol.
Het is van belang deze onderlinge verdeeldheid van de Chinees-Nederlandse bevolking op zijn juiste
waarde te schatten. Hoewel deze verdeeldheid uitgespeeld wordt via de relaties met de Chinese
autoriteiten, is zij primair (sub)etnisch van aard.
Het gaat hier dus niet om verzet tegen of onmin over de dominante rol van de Volksrepubliek zelf
onder de Chinese Nederlanders. Dit is een feit dat door de meeste Chinese Nederlanders aanvaard
wordt, net als de opkomst van het Mandarijn op Chinese scholen gezien wordt als een logisch gevolg
van de opkomst van China. Dit geldt ook voor de Hongkongers en andere Kantonezen. Hun
organisaties en leiders bewaren gepaste afstand tot de andere gemeenschappen van Chinese
Nederlanders juist door hun relaties met autoriteiten van de provincie Guangdong door middel van
de Guangdong Federatie te versterken. Een belangrijke factor hierbij is ook een sterk nationalisme of,
beter gezegd, nationale trots dat ook onder de meeste Hongkongers leeft en waarin de Volksrepubliek
als de natuurlijke belichaming van de Chinese natie gezien wordt.
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7.2. Overzees Chinees beleid in Nederland
In 2019 bracht de Centrale Overzeese Chinese Federatie een bezoek aan Europa, waarbij ook
Nederland werd aangedaan. 35 Hoewel dit bezoek volgens de berichtgeving slechts platitudes
opleverde, was een bijeenkomst in Milaan een half jaar later met de directeur van de Federatie Wan
Lijun (万立骏), waarbij ook de voorzitter van de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties in
Nederland (LFCON) aanwezig was, een stuk steviger, hetgeen waarschijnlijk te maken had met het
overhevelen van de taken van het Kantoor voor Overzeese Zaken naar de Federatie.
Wan’s toespraak roept op om het Besluit van het Vierde Plenum van het Centraal Comité van de CCP
van kort daarvoor te bestuderen. Zijn toespraak zou niet misstaan hebben tijdens een
partijvergadering in China zelf en onthult hoezeer de overzeese Chinezen nu gezien worden als
onderdeel van de Chinese natie geleid door de partij en de rol die zij hebben om niet alleen China,
maar ook het Chinese socialistische systeem te vertegenwoordigen. Wan maakte namelijk niet slechts
gewag van de noodzaak “China’s verhaal juist te vertellen”, maar sprak meer specifiek over “het juist
vertellen van het verhaal van China’s systeem en het uitdragen van China’s staatsbestel (讲好中国制
度 故 事 ， 宣 传 ‘ 中 国 之 治 ’).” Daarnaast onthulde Wan dat de rol van de Federatie van
Overzeese Chinezen sterk zal toenemen en dat zij zich zal inspannen om de verschillende aspecten
van overzees Chinees werk, zowel in binnen- als buitenland, beter met elkaar te verbinden.
De nog sterkere sturing van de Chinese gemeenschappen door de Chinese Communistische Partij die
door de Federatie van Overzeese Chinezen in het vooruitzicht gesteld werd, valt in Nederland in
vruchtbare aarde. Tijdens onze interviews met Chinees-Nederlandse organisaties en media bleek
telkens weer een bijna terloopse bereidheid om aan Beijing tegemoet te komen of op z’n minst Beijing
niet tegen de haren in te strijken. De Chinees-Nederlandse media doen dit over het algemeen door
berichtgeving over strikt “politieke” onderwerpen te vermijden en zich te concentreren op
maatschappelijke en culturele onderwerpen en zakennieuws. Als het nodig is om voor de Chinese
overheid “gevoelige” onderwerpen aan te snijden, zorgt men er terdege voor niet met Beijing uit de
pas te lopen. Dit gebeurt zonder dat er expliciete richtlijnen gegeven worden. Redacteuren en
journalisten weten vanuit de Chinese media en persagentschappen waarmee ze samenwerken en de
persconferenties van de ambassade wat er verwacht en niet verwacht wordt. Hierbij helpt het
uiteraard dat de eindredacteuren van de meeste media voor hun komst naar Nederland ook
werkervaring in de media in China hebben gehad.
Wat bij dit conformisme aan de wensen van Beijing ongetwijfeld ook een belangrijke rol speelt, is de
deelname van leiders van Chinese organisaties en andere prominente Chinezen aan conferenties en
andere bijeenkomsten van aan het Verenigd Front verbonden organisaties in China. Op een lijst
(waarschijnlijk uit 2013) van 373 “directeuren” (理事) van de Chinese Vereniging voor Buitenlandse
Uitwisseling staan bijvoorbeeld zes Chinese Nederlanders.36 Via onze interviews weten we dat er in
ieder geval in 2013 en 2018 één of meer Chinese Nederlanders aan de studie- en trainingscursussen
(研习班, zie sectie 7.1) voor “leiders van Chinese organisaties uit Afrika en Europa”, of de daar samen
mee gehouden cursus voor “jonge directeuren van de Chinese Vereniging voor Buitenlandse
Uitwisseling” deelgenomen hebben. Ook heeft tenminste één prominente Nederlandse Chinees die
wij geïnterviewd hebben als gedelegeerde deelgenomen aan een sessie van de Raadplegende
Volksconferentie in Beijing en een aantal anderen aan de lokale volksconferentie in hun gebied van
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herkomst. Ook waren er Chinese Nederlanders uitgenodigd voor de viering van het zeventigjarige
bestaan van de Volksrepubliek China in 2019 in Beijing.
Dit habituele conformisme geldt voor de meeste Chinese organisaties en zelfs voor organisaties die
direct door de Chinese autoriteiten zijn opgezet. De Vereniging voor Vreedzame Hereniging, een
praktisch openlijke mantelorganisatie van het Verenigd Front, stelt dat over meningen en
onderwerpen waarover ze zich uitlaat door de leden zelf besloten wordt zonder directe bemoeienis
van Beijing of de ambassade in Den Haag. Dit is ook van toepassing op organisaties met diepe wortels
in Nederland zelf, zeker nu die praktisch allemaal door Wenzhou, Qingtian of andere vastelandChinezen gedomineerd worden. Hierbij moet nogmaals aangetekend worden dat hier de
verhoudingen met de lokale overheid in het gebied van herkomst meestal een veel grotere rol spelen
dan die met Beijing.
De Algemene Vereniging heeft al van oudsher warme banden met de ambassade en heeft altijd de
meningen en belangen in het buitenlandse beleid van de Volksrepubliek gesteund. Dit geldt
tegenwoordig ook voor LFCON, die door de centrale Chinese autoriteiten routinematig als haar eerste
aanspreekpunt beschouwd wordt. De LFCON roept de bij haar aangesloten verenigingen ook
regelmatig op om de standpunten van de Chinese regering uit te dragen en te verdedigen. De drijfveer
om in de pas te blijven lopen is niet alleen aanzien en prestige: de loyaliteit aan de Volksrepubliek is
ook essentieel voor de vele organisaties wier voornaamste doel is de band tussen een gemeenschap
van Chinezen en Chinese Nederlanders hier en in het gebied van herkomst te onderhouden. Voor een
organisatie als de Stichting Chinees Onderwijs Nederland komt daar nog bij dat de band met de
Chinese autoriteiten direct materieel voordeel oplevert. Nu Nederlandse subsidies zijn weggevallen
zijn ze voor hun lesmateriaal direct van Beijing afhankelijk.
Toch zijn er een aantal organisaties die zich ongemakkelijk voelen bij de huidige situatie, waarin de
Volksrepubliek zonder meer de positie van het centrum van de Chinese natie voor zich opeist. Met
name Hongkongse organisaties zijn vaak erg terughoudend over China en Chinese politieke
standpunten, ook waar het de demonstraties en nieuwe veiligheidswet in Hongkong direct betreft, en
beducht om uitspraken te doen over China of de relaties binnen de Chinese bevolkingsgroep in
Nederland. Ook bestaat er wrevel over het feit dat zij veel minder toegang tot de ambassade hebben
dan de organisaties van Volksrepubliek Chinezen. Hetzelfde geldt voor Chinese tempels en
kerkgenootschappen die een slechts vriendelijke maar minimale band met de Chinese ambassade
proberen te onderhouden.
Een aantal van deze elementen vinden we ook terug onder jongere Chinezen en Chinese Nederlanders
in ons land. Chinese studenten uit de Volksrepubliek lijken in Nederland over het algemeen niet bij
het buitenlandse beleid van de Volksrepubliek betrokken. Wel is het zo, zoals door d’Hooghe en
Dekker al gerapporteerd is, dat er regelmatig gevallen zijn van Chinese studenten die zich niet vrij
voelen politieke discussies aan te gaan of juist discussies tijdens college proberen te sturen. Ook
zouden er gevallen zijn waarin Chinese studenten door medestudenten of de ambassade in de gaten
gehouden worden.37
Hoewel de officiële door de Chinese ambassade erkende studentenvereniging ACSSNL met haar lokale
afdelingen door heel Nederland de laatste jaren actiever is geworden, houdt ze zich nog steeds
voornamelijk met sociale activiteiten, welzijn en onderlinge hulpverlening bezig. Desondanks zijn
leden van de ACSSNL in toenemende mate actief in het uitdragen van Chinese overheidstandpunten.
Dit gebeurde bijvoorbeeld in Den Haag in 2016 met een petitie uit protest tegen de uitspraak van het
ONCLOS-tribunaal over de Zuid-Chinese Zee, of in Leiden in 2017 tijdens het 19e Congres van de CCP.38
Toch is het overgrote deel van de Chinese studenten in Nederland, evenals de leden van de ACSSNL,
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geen CCP lid of anderszins door de Chinese ambassade politiek geëngageerd. Chinese studenten die
standpunten en beleid van de Volksrepubliek actief uitdragen doen dit, voor zover wij dit hebben
kunnen nagaan, uit eigen overtuiging en nationale trots, of wellicht met een toekomstige carrière in
China in het achterhoofd.
De tweede generatie van in Nederland opgegroeide Chinese Nederlanders nemen een fundamenteel
andere positie in dan de eerste generatie. In het beleid van de Volksrepubliek China wordt regelmatig
gewag gemaakt van het belang om deze generatie nauwer bij China te betrekken door middel van
zomerkampen, cursussen, trainingen, bezoeken en dergelijke. Ze worden beschouwd als een
belangrijk reservoir van kennis, talent en verbinding met het buitenland. In de praktijk blijkt echter
steeds weer dat deze etnische Chinezen toch in de allereerste plaats als buitenlanders worden gezien.
Relaties met de Chinese gemeenschap in Nederland lopen bijna uitsluitend via de eerste generatie
van Chinese leiders die zelf uit de Volksrepubliek geëmigreerd zijn. Met andere woorden: de tweede
generatie is wel een doelwit, maar geen instrument van overzees Chinees beleid. Hierbij speelt taal
ook vaak een rol. De hier opgegroeide Chinese Nederlanders spreken vaak alleen de regionale Chinese
taal van hun ouders, terwijl de Chinese overheid uitsluitend in het Mandarijn functioneert.
Toch zou een aantal prominente in Nederland opgegroeide Chinese Nederlanders juist meer
betrokken willen worden bij de relatie tussen de Chinees-Nederlandse bevolking en de Chinese
regering, maar merken zij dat ze hiervan buitengesloten worden. Hun rol is die van intermediair tussen
de Chinees-Nederlandse bevolking en de Nederlandse samenleving; de rol van de eerste generatie is
de relaties met de Chinese overheid vorm te geven. Dat blijkt ook uit de organisaties waarin deze in
Nederland opgegroeide Chinese Nederlanders actief zijn. Dit zijn in de eerste plaats Chinese scholen
en andere organisaties voor Chinees onderwijs, de sportfederatie en jongerenorganisaties,
organisaties voor Chinese ondernemers en andere zakenlieden en de weinige nog overgebleven
Chinese centra voor maatschappelijk werk. Een aantal in Nederland opgegroeide Chinese
Nederlanders is actief in Chinese kerken en tempels.
Chinese Nederlanders van eigen bodem vinden we ook terug in activiteiten gericht op de Nederlandse
samenleving en politiek. Eerste-generatie Chinese Nederlanders uit Hongkong waren al in de jaren
tachtig actief in de Nederlandse politiek, met name als gemeenteraadsleden, maar daar lijkt nu een
einde aan gekomen te zijn. Volgens een artikel uit 2013 in de officiële CCP-krant het Volksdagblad (人
民日报) werd in 2006 het Chinese Politieke Integratie en Participatie Fonds (荷兰华人参政议政基金
会) in Nederland opgericht om de uitoefening van het actieve en passieve stemrecht onder Chinese
Nederlanders aan te moedigen. Hetzelfde artikel maakt gewag van het feit dat in de
verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in 2012 een Nederlands-Chinese politicus door de
Guangdong Federatie werd gesteund. Voorts werd in 2013 in Delft door de LFCON de NederlandsChinese Discussiebijeenkomst voor Politieke Integratie en Participatie gehouden (荷兰侨界参政议政
座谈会).39
In 2018 hebben weer een aantal Chinese Nederlanders (meestal maar niet uitsluitend in Nederland
geboren) zich – zij het zonder succes – kandidaat gesteld voor gemeenteraadsverkiezingen in
bijvoorbeeld Den Haag en Amsterdam. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat dergelijke
initiatieven op het ogenblik nog worden ondernomen, maar een participatie van Chinese
Nederlanders in de lokale of nationale politiek blijft een actueel thema voor veel van onze
gesprekspartners.
Zoals uit de rol van LFCON bij de discussiebijeenkomst in 2013 al blijkt, wordt participatie in de
Nederlandse politiek ook door eerste-generatie leiders van de Chinese gemeenschap gesteund. Deze
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leiders betreuren het dat Chinese Nederlanders zich afzijdig houden van de Nederlandse politiek en
veel minder dan andere minderheden hun passieve en actieve stemrecht gebruiken. Ze zien dat er nu
met een nieuwe generatie Chinese Nederlanders een kans is deze situatie recht te zetten. Behalve
racismebestrijding blijft echter onduidelijk wat dan precies de verbindende politieke agenda van de
Chinese Nederlanders zou moeten zijn. Het is daarnaast ook niet duidelijk (maar zeker niet uit te
sluiten) of de steun van eerste-generatie leiders mede ingegeven is door de strategie van de overheid
in Beijing om overzeese Chinezen aan te moedigen meer in de lokale politiek te participeren.
Tijdens de coronacrisis in het voorjaar van 2020 werd de Chinese bevolking in Nederland
geconfronteerd met openlijke anti-Chinese uitingen en daden, het resultaat van een explosief mengsel
van angst en woede over de verspreiding van het virus vanuit China en het recent toch al sterk
toegenomen meer algemene wantrouwen ten opzichte van de Volksrepubliek China. Met name
tweede-generatie Chinese Nederlanders kwamen hiertegen in het geweer, ook omdat zij en hun
kinderen door hun integratie in de Nederlandse samenleving hier het meest direct mee
geconfronteerd werden.40
Voor de Chinese overheid heeft de coronacrisis ook positieve kanten gehad. Net als na de Sichuan
aardbeving in 2008 kwamen Chinezen in het buitenland in actie om geld, mondkapjes en medische
goederen in te zamelen en naar China te sturen. Discriminatie en mishandeling van Chinezen
versterkten voor velen het gevoel Chinees te zijn en van de noodzaak op de Chinese regering te
vertrouwen.41
De Chinese ambassade in Den Haag onderhoudt directe betrekkingen met de Chinese Nederlanders
en Chinezen in Nederland, onafhankelijk van hun nationaliteit. Totdat de taken van het Kantoor voor
Overzees Chinese Zaken van de Staatsraad in 2020 door de Federatie van Overzeese Chinezen werden
overgenomen, vaardigde het Kantoor een attaché aan de Chinese ambassade in Den Haag af. Deze
attaché had een betrekkelijk lage rang. Het is onduidelijk of er ook een vertegenwoordiger met een
hogere rang van het Verenigd Front op de ambassade werkt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat
de Federatie binnenkort een vervanger zal sturen.
Belangrijker voor de Chinese Nederlanders en Chinezen in Nederland zijn de permanent secretaris en
zijn kantoor en de afdeling onderwijs van de ambassade. Het kantoor van de permanent secretaris is
verantwoordelijk voor de coördinatie met overzeese Chinese leiders, bijvoorbeeld bij de ontvangst
van een delegatie of functionaris uit China. De onderwijsafdeling houdt zich bezig met o.a. de Chinese
studenten in Nederland. Deze verantwoordelijkheid houdt voor studenten met een Chinese
studiebeurs (dus niet voor studenten die zelf voor hun studie betalen) in dat de ambassade regelmatig
contact met hen moet onderhouden en aan hun “leersituatie en denken” (思想和学习情况) actief
aandacht moet besteden.42
De Chinese ambassade in Den Haag concentreert zich in de relaties met Chinese Nederlanders met
name op de eerste generatie leiders van organisaties van Chinezen uit de traditionele overzeese
40

Zie bijvoorbeeld “Chinezen zijn discriminatie zat en praten met wethouder over oplossingen”. Rijnmond 20
februari
2020,
https://www.rijnmond.nl/nieuws/192273/Chinezen-zijn-discriminatie-zat-en-praten-metwethouder-over-oplossingen, gelezen op 13 januari 2021; “ ‘We moeten Nederland, ons tweede vaderland,
beschermen zonder paniek te zaaien’ ”. De Volkskrant 10 februari 2020.
Zie 陈奕平 (Chen Yiping), 尹昭伊 (Yin Zhaoyi) en 关亦佳 (Guan Yijia), “华侨华人与全球新冠肺炎疫情防控:
贡献、挑战与政策建议” (Overzeese Chinezen en de wereldwijde preventie en bestrijding van het nieuwe
COVID-19: bijdragen, uitdagingen en beleidsaanbevelingen), 华侨华人历史研究 (Tijdschrift voor overzeese
Chinese geschiedenis) 2020(3): 109.
41

中华人民共和国教育部 (Ministerie van Onderwijs van de Volksrepubliek China) 国家公派出国留学研究生
管理规定（试行）(Reglementen inzake het beheer van PhD studenten die in het buitenland studeren door de
overheid (proefversie)), artikel 16.
42

34

gebieden in China (primair in de provincie Zhejiang, en daarnaast ook Fujian en Guangdong) en
studenten met een Chinese overheidsbeurs. Veel hiervan is voornamelijk praktisch (visa,
werkvergunningen, studie, welzijn) of ceremonieel (vieringen van de Nationale dag van de
Volksrepubliek op 1 oktober en van Chinees nieuwjaar). Daarnaast worden er bij gelegenheid ook
vergaderingen belegd met Chinese verenigingen. Dat kan gaan over wetten en regels in Nederland,
maar ook over Chinese politiek of regelgeving, of specifieke problemen die spelen. De ambassade is
ook online actief en verdedigt China’s standpunten via het internet en sociale media.
De ambassade stuurt de officiële studentenvereniging ACSSNL actief aan. Zo werden in het voorjaar
van 2020 de lokale afdelingen van de vereniging geïnstrueerd op welke manier hulppakketten uit
China met mondkapjes en dergelijke gedistribueerd moesten worden, of hoe bijvoorbeeld het Chinese
Nieuwjaarsgala georganiseerd moest worden. Ook worden er voor de voorzitters van de afdelingen
bijeenkomsten georganiseerd over belangrijke politieke gebeurtenissen in China. In het najaar van
2020 werd een bijeenkomst over het 14e vijfjarenplan door de ambassade georganiseerd. De
afdelingsvoorzitters kregen uitleg van het hoofd van de onderwijsafdeling van de ambassade over de
betekenis van dit plan en moesten hierna hierover zelf een essay schrijven. Er werd echter niet
gevraagd de inhoud van deze vergadering te delen of te verspreiden onder het afdelingsbestuur of de
gewone leden van de afdeling, noch werd er gevraagd andere activiteiten te organiseren.
We hebben geen bewijs gevonden dat de ambassade partijtakken onder Chinese studenten of
bedrijven hier opzet of aanstuurt. Gezien het beeld dat we in sectie 6.2 hierboven hebben geschetst
en het feit dat in het verleden wel partijtakken op Nederlandse universiteiten actief waren, lijkt het
eerder aannemelijk dat in voorkomende gevallen partijleden direct vanuit China door hun partijcomité
aan de universiteit van herkomst of het moederbedrijf aangestuurd worden.
Permanent hier verblijvende Chinezen en Chinese Nederlanders hebben overeenkomstig het beleid
van de CCP hun partijlidmaatschap opgegeven of op non-actief gezet. Wel is het zo dat voormalige
partijleden vaak terug te vinden zijn in een leiderschapsrol binnen Chinese organisaties in Nederland
die sterk verbonden zijn met de Chinese overheid. Verder komen voormalige partijleden in
leiderschapsfuncties elkaar natuurlijk formeel of informeel regelmatig tegen.
De Vertegenwoordiging van Jiangsu Provincie voor Economie en Handel, gevestigd in Tilburg, opereert
in principe op provinciaal en lager niveau (maar niet uitsluitend in Noord-Brabant). Het kantoor valt
onder het Bureau voor Handel ( 商 务 厅 ) van de provincie Jiangsu en heeft nadrukkelijk geen
diplomatieke rol, hoewel de Chinese ambassade helpt bij het leggen van contacten op nationaal
niveau in Nederland. De belangrijkste verantwoordelijkheid is het faciliteren van handel en
investeringen voor het Chinese bedrijfsleven. Toch is de Vertegenwoordiging ook op andere terreinen
actief. Zoals eerder vermeld, geeft het kantoor leiding aan het Chinees Cultureel Centrum in Den Haag.
Hoewel de Vertegenwoordiging weinig interesse heeft in de traditionele overzeese Chinezen en
Chinese Nederlanders hier, zoekt ze wel nadrukkelijk samenwerking met zakenlieden onder de
Nederlandse Chinese gemeenschap, met als voornaamste contactpunt de Dutch Chinese Young
Entrepreneurs Foundation (DCYE). De DCYE is hierbij ook behulpzaam bij het leggen van contacten
met grote Nederlandse bedrijven en de overheid op nationaal niveau, iets wat de Vertegenwoordiging
als een provinciale organisatie niet kan doen.
Samenwerking met Chinese ondernemers in Nederland is meer dan alleen een manier om de
economie van Jiangsu te bevorderen. Dankzij de tussenkomst van de Jiangsu Vertegenwoordiging in
Nederland heeft de DCYE recentelijk met de Federatie van Overzeese Chinezen in de provincie Jiangsu
in het kader van het Belt and Road Initiative een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het Chinese
overheidsbeleid om de overzeese Chinezen bij het BRI te betrekken is een politieke taak waarvoor de
Federatie van Overzeese Chinezen primair de verantwoordelijkheid draagt.43
43

Deze overeenkomst is er een van in totaal 45 overeenkomsten van Jiangsu met zakenorganisaties in 27 landen.
Dit blijkt uit een zeer gedetailleerd discipline-inspectierapport van de partijgroep van de Jiangsu Federatie voor
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8. Conclusie: zin en onzin over Chinese invloed in Nederland
De Chinese overheid en Communistische Partij maken in hun beleid op een aantal manieren
onderscheid tussen Chinezen in het buitenland.
Allereerst is er een verschil tussen Chinese staatsburgers die tijdelijk voor studie of werk in het
buitenland verblijven en zij (staatsburger of niet) die voor onbeperkte duur China hebben verlaten.
De eerste groep wordt, voor zover dit mogelijk is, betrokken bij de Chinese samenleving met het oog
op hun terugkeer in de toekomst. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van de officiële
studentenverenigingen en daarnaast voor partijleden ook door (tijdelijke) partijtakken op te zetten.
Deze benadering heeft dus niet als doel deze Chinese staatsburgers voor beïnvloeding of inmenging
in het buitenland te gebruiken. Een uitzondering op deze regel is pogingen om partijtakken in Belt and
Road landen in te zetten om de activiteiten van verschillende Chinese bedrijven of instellingen in een
bepaald land of regio te coördineren, maar dit lijkt in Nederland minder relevant gezien het feit dat
Nederland zich niet bij het BRI heeft aangesloten.
De tweede, veel grotere groep bestaat in principe uit allemaal “overzeese Chinezen.” Hoewel het
conventionele overzeese Chinese beleid een strikt onderscheid maakt tussen Chinese staatsburgers
en staatsburgers van andere landen van Chinese origine, vervaagt dit onderscheid in de binding met
en eenheid van de mondiale “Chinese natie.” Alle Chinezen behoren tot deze natie waarvan de
Volksrepubliek China en de Chinese Communistische Partij het centrum en de belichaming zijn.
De meer materiële doelen waarvoor deze verwachte solidariteit wordt ingezet zijn het stimuleren van
handel en investeringen, “talent”-rekrutering en het aanhalen van de banden met de gebieden van
oorsprong en verwanten of familie daar. Overzeese Chinezen worden ook aangemoedigd zich meer
algemeen in te zetten voor China. De Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen in
Nederland werkt bijvoorbeeld samen met lokale afdelingen van de onder de verantwoordelijkheid van
het Verenigd Front vallende Chinese Vrouwenfederatie ( 中 华 妇 女 联 合 会 , 妇 联 ) bij tal van
charitatieve projecten en donaties. Soms zijn de contacten daarmee direct gelegd, terwijl in andere
gevallen het Kantoor van Overzeese Zaken bemiddeld heeft.
Minstens zo belangrijk zijn echter de immateriële doeleinden. Dit houdt niet alleen het
tentoonspreiden van de grootheid en eenheid van de Chinese natie in, maar ook en met name (verbale)
ondersteuning van China’s gebruikelijke soevereiniteitsaanspraken (Taiwan, Zuid-Chinese Zee, Tibet,
Xinjiang, enz.) en positie in haar buitenlandse betrekkingen. Ondanks de vaak gezwollen retoriek is
China hierbij pragmatisch en zet de overzeese Chinezen in een bepaald land alleen in wanneer dit de
belangen van China dient en de machtsverhoudingen ten opzichte van dat land het toelaten.
In de praktijk (in ieder geval in Nederland) leunt de Volksrepubliek China hierbij voornamelijk op
oudere, eerste-generatie overzees-Chinese leiders en media. Jongere Chinezen en Chinese
Nederlanders, zowel zij die in het buitenland opgegroeid zijn als de hoger opgeleiden onder de
“nieuwe Chinese migranten”, zijn zoals gezegd weliswaar doelwit van beleid, maar kunnen niet
voldoende vertrouwd worden om dit beleid ook uit te voeren, met name als het gaat om de meer
expliciet politieke doelen.

overzeese Chinezen, zie 中共江苏省纪律检查委员会， 江苏省监察委员会 (CCP Jiangsu Provincie Discipline
Inspectie Commissie en de Jiangsu Provincie Commissie van Toezicht), 省侨联党组关于巡视整改进展情况的
通 报 (Aankondiging van de partijgroep van de Provinciale Federatie van Overzeese Chinezen over de
vooruitgang
met
inspectie
en
verbetering),
9
december
2020,
http://www.jssjw.gov.cn/art/2020/12/9/art_4592_143567.html, gelezen op 14 januari 2021.
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Vooraanstaande Chinese Nederlanders zijn op een aantal manieren betrokken bij diverse aspecten
van de relaties tussen China en Nederland. Dit geldt zowel voor leiders van de traditionele overzeese
Chinezen, als hier opgegroeide Chinese Nederlanders, kennismigranten en voormalige studenten. Het
gaat hier deels om informele en persoonlijke relaties. Echter spelen ook lokale Nederlandse
overheden en organisaties die zich richten op een bepaald aspect van die betrekkingen, met name het
bevorderen van handels- en investeringsrelaties, een rol. Dit soort organisaties hebben gewoonlijk
zowel Chinese als niet-Chinese leden en bestuursleden. Hierbij wordt regelmatig ingezet op het
bevorderen van de Belt and Road in Nederland. Prominente Chinese leiders in Nederland zijn
bijvoorbeeld betrokken bij het “Nederlands BRI Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum” (一带一路荷
兰研究发展中心).44
We moeten hierbij benadrukken dat we geen bewijs hebben gevonden dat deze kanalen van Chinese
invloed onderhands opereren of tot schadelijke beïnvloeding hebben geleid. Ook de betrokkenheid
van Chinese Nederlanders bij het BRI lijkt vaak meer wens dan werkelijkheid te zijn. Wel is het
natuurlijk zo dat op deze manier pro-Chinese belangen en overtuigingen hun weg kunnen vinden
binnen het Nederlandse maatschappelijke en politieke speelveld. Dit is een onderwerp dat dringend
nader onderzoek behoeft.
In het algemeen concluderen wij dat het Chinese beleid ten aanzien van overzeese Chinezen en andere
Chinezen die tijdelijk in het buitenland verblijven de laatste jaren veel ambitieuzer is geworden. Ook
is het organisatorische en politieke instrumentarium om Chinezen in het buitenland in te zetten
voor de belangen en doelen van de Volksrepubliek China veel sterker en omvangrijker geworden.
Dit is op zich een reden om waakzaam te zijn, maar op basis van ons onderzoek concluderen we dat
van die inzet in de praktijk in Nederland tot nu toe niet veel te merken is.
Dat de soep van Chinese invloed in Nederland (nog) niet zo heet wordt gegeten als zij in Beijing wordt
opgediend kunnen we natuurlijk ook zien als de verdienste van Chinese leiders, media en organisaties
hier. Hun inspanningen om China’s voorkeuren te belijden zijn voornamelijk verbaal en symbolisch
van aard zonder directe consequenties te hebben. Ze scheppen daarmee de ruimte voor de Chinese
bevolking in Nederland om zich verder weinig zorgen te hoeven maken over wat de Chinese regering
mogelijk van ze zou verwachten.
Terugkerend tot de oorspronkelijke drie onderzoeksvragen die aan het begin van dit rapport
geformuleerd zijn over Chinese invloed, beïnvloeding, inmenging en het effect daarvan concluderen
wij het volgende.
Wij stellen vast dat er wel degelijk sprake is van een zekere mate van invloed van de Chinese
overheid en Communistische Partij op de Chinese bevolking, organisaties en media in Nederland en
dat deze invloed in de afgelopen twintig jaar duidelijk groter is geworden (onderzoeksvraag 1). Dit
leidt ook tot een zekere mate van beïnvloeding binnen de Nederlandse maatschappij, met name
wanneer dit in samenwerking met Nederlandse-Chinese vriendschaps- of samenwerkingsorganisaties of lokale overheden in Nederland plaatsvindt. We hebben echter geen aanwijzingen
voor (pogingen tot) inmenging in Nederlandse aangelegenheden of besluitvorming gevonden
(onderzoeksvraag 2). Het effect van Chinese invloed is daarom tot op heden vrij gering en beperkt
zich tot het stimuleren van een positieve houding ten opzichte van het versterken van

44

Zie bijvoorbeeld “一带一路”荷兰研究发展中心与山东菏泽市政府签订合作发展协议” (“One Belt One
Road” Nederlands Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst met de
gemeentelijke overheid van Shandong Heze getekend), 环球网 (Global Times Network) 29 augustus 2017,
https://www.sohu.com/a/168128188_162522, gelezen op 20 januari 2021. Dit is waarschijnlijk het Belt & Road
Research & Development Center met als contactadres het Holiday Inn Hotel in Leiden dat een aantal jaren
geleden in Chinese handen is gekomen, zie https://thebeltandroadnl.com/, gelezen op 10 februari 2021.
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samenwerking met lokale overheden in China en het stimuleren van handel en investeringen over
en weer (onderzoeksvraag 3).
Deze conclusies betekenen echter niet dat er geen reden is tot zorg, zowel van de kant van de Chinese
gemeenschap in Nederland, als van de kant van de Nederlandse overheid.
Ten eerste heeft de Chinese overheid haar overzeese Chinese beleidsdoelen en instrumenten in de
afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid en verscherpt. De inzet en gevolgen daarvan zijn tot op heden
in Nederland heel beperkt geweest, maar dat is geen garantie dat dit ook zo zal blijven. Het is daarom
nu zaak dat de overheid op lokaal en nationaal niveau stappen neemt om haar betrokkenheid met
de Chinees-Nederlandse bevolking vorm te geven en te versterken.
Daarnaast is het van groot belang de ontwikkeling en inzet van dit Chinese instrumentarium in
Nederland nauwgezet te blijven volgen en in actie te komen indien dit de grenzen van wat acceptabel
is overschrijdt. De eerste prioriteit in onze relaties met China moet zijn onze rechtsstaat en ons
politiek systeem hier in Nederland te beschermen. De Chinese Nederlanders zijn hierbij vaak het
meest kwetsbaar. Zij dienen gevrijwaard te blijven van Chinese inmenging of zelfs bedreiging. Dat dit
geen fantasie is, bewijst de intimidatie waaraan de Oeigoerse gemeenschap blootgesteld wordt en
waar Chinezen van buiten de Volksrepubliek beducht voor zijn.
Ten tweede wordt de Chinese gemeenschap zoals gezegd tegenwoordig bijna volledig gedomineerd
door Chinezen en Chinese Nederlanders afkomstig uit de Volksrepubliek China, en dan met name uit
de regio Wenzhou, terwijl de Chinezen en Chinese Nederlanders met andere wortels naar de
achtergrond zijn gedwongen. De belangrijke rol van de LFCON is hier exemplarisch voor. Deze
organisatie overkoepelt als het ware de Chinese gemeenschap in Nederland. De meeste organisaties
waarmee wij gesproken hebben zijn lid van de LFCON en nemen deel aan hun vergaderingen.
Daarnaast fungeert zij als contactpunt tussen de Chinese overheid en de gemeenschap. Dat de huidige
en vorige voorzitter beiden uit de regio Wenzhou/Qingtian komen en dat er tijdens de vergaderingen
Wenzhounees wordt gesproken, terwijl een deel van de aanwezige leden dit niet machtig is, is
veelzeggend in dit verband.
Deze dominantie en de toenemende invloed van de Volksrepubliek maakt het voor Chinese
Nederlanders erg lastig zich georganiseerd te uiten over voor China belangrijke onderwerpen op een
manier die Beijing niet welgevallig zou zijn. Dit geldt niet alleen voor de eerste generatie, maar ook
voor in ieder geval sommige hier opgegroeide Chinese Nederlands. Organisaties voor maatschappelijk
werk, religie, onderwijs, cultuur, ontspanning, sport en zaken hebben weliswaar de volledige vrijheid
om te doen en te laten wat ze willen, maar kunnen zich – als ze dit zouden willen – politiek niet
profileren.
Dit plaatst bijvoorbeeld Hongkong-Chinezen in een lastig parket, zeker nu in Hongkong zelf de
vrijheden van de bevolking steeds meer beknot worden. De meesten kiezen er voor de eenheid van
China te benadrukken en zich verder niet over “politiek” uit te laten.
In Nederland actieve organisaties die zich verzetten tegen het beleid van de Chinese overheid in
bijvoorbeeld Xinjiang of Hongkong merken dat er groepen zijn binnen de Chinese gemeenschap die
zich actief achter de standpunten van de Chinese overheid scharen. Zo kregen protesterende
Oeigoeren in Nederland te maken met een tegendemonstratie van Nederlandssprekende Chinezen en
Chinese Nederlanders die het officiële Chinese standpunt uitdroegen. Daarnaast heeft een grote
groep Chinese organisaties en bedrijven in Nederland, waaronder de LFCON, in de United Times en op
sociale media hun steun uitgesproken voor de Nationale Veiligheidswet en de Hongkongse politie en
regering.
Een artikel over de protestbeweging in Hong Kong in de universiteitskrant van de Universiteit
Groningen resulteerde in een reactie van de ACSSNL-afdeling Groningen. Op WeChat stelde deze
Chinese studentenorganisatie dat de vrijheid van meningsuiting in dit artikel te ruim was genomen.
Zeer recent (februari 2021) is de situatie in Groningen verder geëscaleerd en is er een petitie gestart
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door Groningse studenten aan de universiteit om niet langer meer met het Confucius Instituut samen
te werken, omdat dit instituut studenten en medewerkers zou beïnvloeden.45
Volgens deze dissidente organisaties is er echter geen sprake van grootschalige directe druk of
intimidatie vanuit de Chinese gemeenschap in hun richting. Wel wordt het beeld bevestigd dat de
Chinese gemeenschap in Nederland tegenwoordig gedomineerd wordt door mensen met wortels in
het Chinese vasteland en dat er weinig ruimte is voor verschil van mening over politiek gevoelige
onderwerpen.
Groepen en organisaties die zich expliciet inzetten of zouden kunnen inzetten voor een in de ogen van
de Chinese autoriteiten subversief doel (de positie van Tibetanen of Oeigoeren, Hongkongse
autonomie, Taiwanese onafhankelijkheid, de Falun Gong) kunnen echter ook te maken krijgen met
directe consequenties. In 2020 hebben Oeigoeren een uitgebreid dossier samengesteld van
intimidatie van Oeigoeren in Nederland vanuit China en daarvan aangifte bij de officier van justitie in
Amsterdam gedaan. In andere gevallen gaat het meer om de vrees voor mogelijke gevolgen voor
zichzelf of familie in China of Hongkong dan dat men daadwerkelijk al consequenties ervaren heeft.
Het is van groot belang dat de Nederlandse overheid over het Oeigoerse dossier en andere aangiftes
van intimidatie vanuit China in de toekomst actie onderneemt en het op diplomatiek en politiek
niveau ter sprake brengt.
De Nederlandse overheid moet wat betreft de aantrekkingskracht van China onder de Chinese
Nederlanders ook de hand in eigen boezem steken. Na de teloorgang van het minderhedenbeleid was
er voor Chinese organisaties en leiders weinig meer te winnen met het cultiveren van de relaties met
de Nederlandse overheid. Veel organisaties en individuele leiders hebben zich daarna steeds meer
naar China gekeerd, waarbij China’s groei en toenemend prestige natuurlijk ook een grote
aantrekkingskracht hadden. Dit geldt ook voor de Chinese scholen die nu zonder toezicht of
financiering opereren en mede daardoor praktisch allemaal hun lesmateriaal uit China moeten
betrekken.
De recente ophef over het coronavirus en het groeiende Westerse wantrouwen ten opzichte van de
Volksrepubliek China dragen er nog meer toe bij dat de Chinese bevolking in Nederland zich in het
nauw gedreven voelt door zaken waar het overgrote deel niets mee te maken heeft. We denken hierbij
aan bijvoorbeeld spionage, desinformatiecampagnes, misbruik van onderzoekssamenwerking,
mondkapjesdiplomatie, strategische inzet van investeringen of overnames in de Nederlandse
economie en meer in het algemeen de geopolitieke rivaliteit die er van China uitgaat. Het is van het
grootste belang dat de Nederlandse overheid duidelijke en weloverwogen stappen onderneemt om
aan deze dreigingen het hoofd te bieden. Het is echter van even groot belang dat hiermee de in
Nederland verblijvende Chinese bevolking niet van de Nederlandse samenleving vervreemd wordt.

45

“Studenten in Nederland vrezen China: ‘sommigen durven hun mond niet open te doen’”. NOS 17 februari
2021, https://nos.nl/artikel/2369102-studenten-in-nederland-vrezen-china-sommigen-durven-hun-mond-nietopen-te-doen.html, gelezen op 23 februari 2021.
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Appendix 1: Lijst van Chinese organisaties en media
Hieronder een lijst met belangrijke organisaties binnen de Chinese gemeenschap in Nederland. Het is
geen lijst van onze interviewpartners. Deze lijst is niet compleet, en is onder andere op basis van
relevantie voor dit onderzoek samengesteld. In veel gevallen is gekozen voor het opnemen van een
koepelorganisatie in plaats van lokale organisaties, zoals landelijke onderwijsorganisaties in
tegenstelling tot individuele Chinese scholen.

Nederlandse naam

Chinese naam

Website

Email

Culturele
organisaties
Hua Yi Xie Shang Hui 华裔协商会

https://www.huayixieshanghui.n info@huayixieshangh
l/
ui.nl

Stichting Chinees
Nieuwjaar Festival

http://www.chineesnieuwjaarfes chineesnieuwjaarfesti
tival.nl/
val@gmail.com

Overheids/Partijorganisaties
Chinees Cultureel
Centrum

海牙中国文化中心

Jiangsu Provincial
Economic and Trade
Office in Nederland

http://www.ccchague.org/nl/inde
x.html
info@ccchague.org
http://china-jiangsu.nl/

China Council for the 荷兰中国和平统一促
Promotion of
进会 / 荷兰和平统一
Peaceful National
促进会
Reunification
Geboortestreekverenigingen
Algemene Chinese
Vereniging in
Nederland

旅荷华侨总会

Nederlands-Chinese
Algemene Vereniging 荷蘭華人總會
Geboortestreekvereniging Wenzhou

荷兰温州同乡会

Geboortestreekvereniging Qingtian

荷兰青田同乡会

Benelux Tsung Tsin
Association

歐洲荷比盧崇正總會

https://tsungtsin.eu/

Guangdong Federatie
荷兰广东总会
Nederland
Vereniging van
Chinezen Rui-an in
Nederland

荷兰瑞安教育基金会

Geboortestreekvereniging Wencheng

荷兰文成同乡会

https://www.vvcrain.com/
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vvcrain@gmail.com

Verenigde
Geboortestreekvereniging Fujian

旅荷福建同乡联合会

Geboortestreekvereniging Yongjia

旅荷浙江永嘉同乡会

TaiwanShianChin

荷蘭台灣鄉親會

Handel
Hollands-Chinese
Kamer van
Koophandel

荷兰中国总商会

http://www.hckvk.com/

Shenzhen
Association in the
Netherlands and
Belgium

荷比深圳总商会暨联
谊

http://szba.eu/

荷兰华人青年联合会

https://www.lfcj.nl/

lfcj.info@gmail.com

https://www.jonc.nl/

joncevent@gmail.co
m

Jongeren
Landelijke Federatie
Chinese Jongerenverenigingen
Jongeren Organisatie
Nederlandse
Chinezen
Koepelorganisatie
Landelijke Federatie
van Chinese
Organisaties

全荷华人社团联合会

Media
China Times

中荷商报

https://chinatimes.nl/

info@chinatimes.nl

United Times

荷兰联合时报

http://www.shunhe.nl/

shunhemedia@gmail.
com

Asian News

华侨新天地

http://asiannews.nl/chinese/

info@asiannews.nl

Chinese radio & tv
CRTV

CRTV

http://www.crtv.nl/

info@crtv.nl

Hollandone

荷兰一网

https://hollandone.com/

info@hollandone.com

N.v.t.

荷兰生活网

https://www.dutchcn.com/

info@dutchcn.com

Gogodutch

荷乐网

https://www.gogodutch.com/

info@gogodutch.com

https://www.epochtimes.nl/

nederland@epochtim
es.com

Epoch Times
Nederland
Activistisch
Tibet Support Group

https://tibet.nu/

NL4HK
Stichting Oeigoeren
Nederland

info@freeuyghur.org
http://www.uighur.nl/nl/
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info@uighur.nl

Vereniging Oeigoeren
in Nederland

https://www.facebook.com/uygh uyghuromroep@gmai
uromroep/
l.com

Ondernemers
Chinese
Ondernemers
Rotterdam en
Omgeving
Vereniging ChineseAziatische Horeca
Ondernemers
(VCHO)

中饮公会

https://vcho.nl/

info@vcho.nl

VCCO Vereniging
Chinese Cafetaria
Ondernemers

荷兰华人薯店总会

https://vcco-nl.com/

vcco2019@gmail.co
m

荷兰华人青年企业家
Dutch-Chinese
Young Entrepreneurs 协会

https://dcye.nl/

info@dcye.nl

Chinese
Ondernemersvereniging Amsterdam

http://www.chineseondernemer info@chineseonderne
s.nl/contact.html
mers.nl

阿姆斯特丹华商会

New China Town

https://newchinatown.org/

Newchinatown070@g
mail.com

info@fcen.org

Onderwijs
Foundation Chinese
Education NL

荷蘭中文教育基金會

http://fcen.org/

Chinees
Onderwijscentrum
Nederland

荷兰话精英教育中心

https://www.chineesvoorkindere info@chineesvoorkin
n.nl/index.php/nl/
deren.nl

Stichting Chinees
Onderwijs

荷兰中文教育协会

info@chineesonderwi
http://www.chineesonderwijs.nl/ js.nl

Ouderen
Chun Pah Landelijke
Federatie van
Chinese
Ouderenverenigingen 荷兰松柏联合总会
Fayin Amsterdam (is
bovendien een
Chinese school)

旅荷华人联谊会

http://www.fayinschool.nl/

chineseschoolfayin@
gmail.com

De Chinese Brug

中橋

http://www.chinesebrug.nl/

info@chinesebrug.nl

https://vcwi.nl/

office@vcwi.nl

Professioneel
Center for Chinese
Professionals in the
Netherlands

荷兰华人经济技术发
展中心

Vereniging van
Chinese
Wetenschappers en
Ingenieurs in
Nederland

荷兰华人学者与工程
师协会
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Religieus
Stichting Onelove
Chinese International
海牙同心教会
Church

http://www.onelovechurch.nl/?fb
clid=IwAR2shLoMceIskr7KA2P
BI5Tl_ccSfnoCqC4HnvqwXr7T
xosLriLg5uZyuas

Evangelical Mission &
Seminar International 國際福音佈道會

http://www.emsionline.org/emsi emsigroningen@gmai
web/cemi/groningen
l.com

De Chinese
Christelijke
Gemeente in
Nederland

荷蘭華人基督教會

https://www.chinesekerk.nl/

Fo Guang Shan

佛光山

http://ibps.nl/

ibpsholland@gmail.c
om

Cheng Yin Tang

真音堂

Longquan tempel
Utrecht

龙泉寺

http://www.longquan.nl/

longquannl@gmail.co
m

全荷华人联合体育运
动总会

http://www.chinesesportfederati
e.nl/

Sport
Chinese
Sportfederatie
Nederland
Studenten
Chinese Student
Association Erasmus
University Rotterdam
The Association of
Chinese Students
and Scholars in the
Netherlands

https://csa-eur.nl/

info@csa-eur.nl

中国留荷学生学者联
合会

https://www.acssnl.nl/

acssnl.main@gmail.c
om

荷蘭華人華僑婦女聯
合總會

http://lfcv.nl/?page_id=2

Vrouwen
Landelijke Federatie
Chinese Vrouwen
(met lokale
afdelingen)
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Appendix 2: WeChat-gebruik onder Chinese Nederlanders en Chinezen in
Nederland
WeChat (微信) is het belangrijkste sociale medium dat onder Chinezen in Nederland gebruikt wordt.
Daarnaast zijn er nog vele andere Chinese en niet-Chinese sociale media in gebruik, maar de
functionaliteit en flexibiliteit van WeChat maken het tot een bijna universeel gebruikt medium.
Hieronder geven we de belangrijkste functies van WeChat en hun gebruik weer, gebaseerd op een
inventaris van groepen alsmede gestructureerde interviews met een achttal zg. beheerders van
WeChat-groepen. Een uitgebreide lijst van openbare (of “officiële”) WeChat-groepen is ook
toegevoegd.
De belangrijkste WeChat-functies zijn de volgende:
Wechat Groepen (微信群) zijn besloten groepen binnen de WeChat messengerfunctie. Het
maximale aantal leden is 500.
WeChat Moments ( 微 信 朋 友 圈 ) zijn gemeenschappen van contacten binnen WeChat,
vergelijkbaar met de functie van Facebook.
Officiële WeChat Accounts (微信公众号) publiceren informatie dat kan worden “gevolgd”
(vergelijkbaar met abonneren) door WeChat-gebruikers.
WeChat Miniprogramma’s (微信小程序) zijn applicaties binnen de WeChat-app die als een
app op zichzelf werken en met slechts één klik toegankelijk zijn vanuit WeChat.
WeChat Circles (微信圈子) is een community-tool (of “miniprogramma”) dat eind 2019 werd
gelanceerd om gebruikers toegang te geven tot een gemeenschap voor het delen van
interesses.
Chinezen die in Nederland wonen en Chinese Nederlanders gebruiken Officiële WeChat Accounts om
op de hoogte te blijven van nieuws met betrekking tot Nederland en het wonen in Nederland. WeChat
Moments is een belangrijk sociaal medium-kanaal, WeChat Mini Programma’s zijn handige applicaties
om informatie te krijgen en te posten, terwijl WeChat Groepen een rol spelen in de communicatie met
andere Chinezen en Chinese Nederlanders die gedeelde interesses hebben of in dezelfde stad wonen.
Officiële WeChat Accounts zijn centrale locaties binnen de WeChat-omgeving. Populaire accounts
zoals GoGoDutch (荷乐网) worden gevolgd door een groot aantal WeChat-gebruikers in Nederland.
De meeste steden in Nederland met een (aanzienlijke) populatie van overzeese Chinezen en Chinese
Nederlanders zullen verschillende WeChat groepen hebben om informatie uit te wisselen en
verbindingen te leggen. Groepen kunnen aanzienlijk verschillen in grootte. Wanneer groepen het
maximum bereiken van 500 personen, zijn er vaak meerdere groepen (bijvoorbeeld: Groningen Groep
1, Groningen Groep 2).
De leden van een groep zijn niet noodzakelijk allemaal in Nederland gevestigd, aangezien bijvoorbeeld
studenten die terugkeren naar China toch lid van de groep kunnen blijven. Vaak zijn er ook speciale
groepen voor teruggekeerde studenten.
Er zijn talloze verschillende chatgroepen, kleinere en grotere, afhankelijk van interesses en
doelgroepen; er zijn groepen voor vrienden, studenten, maar ook voor restauranteigenaren, voor
Chinezen die geld willen wisselen, mensen die werk zoeken, mensen die willen investeren in de
aandelenmarkt, mensen die Chinese les geven, boekenclubs, tweedehandsmarkten, Chinese moeders
in Nederland, kookliefhebbers etc.
Officiële WeChat Accounts staan open voor elke WeChat-gebruiker en zijn daarmee een handig
startpunt om meer inzicht te krijgen in de WeChat-activiteiten en interesses van Chinezen die in
Nederland wonen en Chinese Nederlanders. Het is zeer aannemelijk dat er voor veel verschillende
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actieve officiële accounts ook (meerdere) overeenkomstige actieve WeChat Groepen zijn. Als er
bijvoorbeeld een Officiële WeChat Account is voor de Chinese Christelijke Gemeenschap in Rotterdam,
is het zeer waarschijnlijk dat de leden van een dergelijk account ook actief zullen zijn in een of meer
gerelateerde WeChat Groepen.
Voor sommige doeleinden is een Officiële WeChat Account een meer geschikte manier van
communiceren dan een besloten WeChat Groep. Vooral voor mensen die op zoek zijn naar studieinformatie, huizenverhuur, sollicitaties, persoonlijke advertenties, etc. is een Officiële WeChat
Account een plek waar berichten kunnen worden geplaatst en vastgezet in de overeenkomstige
categorie, terwijl in een WeChat Groep mensen chatten en het moeilijk is om een overzicht van de
beschikbare informatie te krijgen.
Mensen kunnen alleen lid worden van een WeChat Groep op uitnodiging van de WeChat Groepbeheerder (群主) of door te worden toegevoegd door een individuele WeChat-gebruiker die aan de
groep is gekoppeld, afhankelijk van de instellingen van de groep. Mogelijke redenen voor het gesloten
karakter van groepen is niet alleen het feit dat zij privéruimtes zijn waar vrienden kunnen praten, maar
ook omgevingen waar beheerders volgens de sinds 2017 geldende regelgeving verantwoordelijk zijn
voor de informatie die wordt uitgewisseld.46
Aangezien sommige WeChat Groepen ook worden misbruikt door oplichters, zou je kunnen stellen
dat lid worden van een WeChat Groep een teken is van wederzijds vertrouwen. De meeste groepen
zijn alleen voor een specifieke gemeenschap. Men kan alleen lid worden als de beheerder of een lid
eerst je profiel controleert (of na een korte zelfintroductie). Je krijgt bijvoorbeeld alleen toegang tot
een chatgroep voor Chinese studenten in Maastricht als je daadwerkelijk een Chinese student bent
die in Maastricht studeert.
Voor dit rapport hebben wij hierover met zes beheerders van WeChat Groepen gesproken. Omdat
WeChat Groepen niet publiekelijk toegankelijk zijn, was de enige manier om dit te doen via
persoonlijke contacten van de onderzoekers en kan er verder niets gezegd worden over hoe
representatief deze zes voor andere beheerders in Nederland zijn. Drie van de geïnterviewden
beheren meer dan één groep.
De activiteit van groepen varieert. Over het algemeen zijn groepen van bedrijven of instellingen
actiever. Een restauranteigenaar kan dagelijkse afhaalgerechten in de groep bekendmaken; een
bedrijf kan regelmatig nieuwe vacatures en vakopleidingen in de groep plaatsen. Specifiek
taakgerichte groepen zijn ook regelmatig actief. Zo krijgt een groep die op zoek is naar woonruimte in
Amsterdam regelmatig advertenties. Op hobby’s georiënteerde groepen hebben de neiging om na
verloop van tijd inactief te worden.
Ook de activiteiten van regionaal georiënteerde en sommige sociaal-identiteitsgerichte groepen lopen
uiteen. Ze kunnen op bepaalde momenten actief worden, bijvoorbeeld wanneer nieuwe leden
toetreden (begin van het academisch jaar voor universitaire studentengroepen). Maar uit de
interviews blijkt dat dergelijke groepen de neiging om na verloop van tijd meer taakgerichte groepen
te worden, zoals een informatie-uitwisselingsplatform of een tweedehandsmarkt.
De beheerder is de persoon die de groep in eerste instantie heeft opgezet. Deze persoon kan de
beheerrechten overdragen aan een andere persoon. De beheerder wordt niet expliciet genoemd in
de groepsinformatie; hij of zij verschijnt echter meestal op de eerste plaats op de ledenlijst. De
互联网群组信息服务管理规定 (Bepalingen betreffende het beheer van internetgroep informatiediensten).
国家互联网信息办公室 (Nationaal Internetinformatie Kantoor), van kracht vanaf 8 oktober 2017,
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%92%E8%81%94%E7%BD%91%E7%BE%A4%E7%BB%84%E4%BF%A1%
E6%81%AF%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E5%AE%9A/22114653?fr=aladdin
%22%3E%E4%BA%92%E8%81%94%E7%BD%91%E7%BE%A4%E7%BB%84%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%9C%8
D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E5%AE%9A, gelezen op 10 januari 2021.
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administratieve rechten van een beheerder omvatten het verwijderen van mensen; het publiceren
van meldingen; het wijzigen van de naam van de groep; en het goedkeuren van nieuwe leden.
Over het algemeen nemen de geïnterviewde beheerders maar beperkte verantwoordelijkheden op
zich en besteden weinig tijd aan het leiden van de groep. De twee meest genoemde dagelijkse taken
zijn: spam verwijderen en informatie doorsturen die relevant is voor de groep.
Beheerders van opgezette groepen nemen soms ook contact op met andere groepen om hun
producten te adverteren en hun markt te vergroten. Veel beheerders zullen in het begin meer tijd
besteden aan het volgen van de groep, maar deze inspanning verwatert na verloop van tijd. Met
uitzondering van twee groepen van een bedrijf, melden de beheerders dat ze de groepsberichten niet
meer dagelijks lezen.
Tijdens het interview werd aan de beheerders gevraagd of er zich ongewenste incidenten hebben
voorgedaan in de groep. Dit kan een persoonlijk conflict zijn of een schending van de regelgeving van
WeChat. Een paar van hen hebben persoonlijke conflicten meegemaakt in hun groepen. Ze
ondernamen meestal geen actie, tenzij het conflict lang duurt. In dat geval zullen ze beide partijen
oproepen om hun gesprek in de chat te stoppen en ze verwijderen als ze dat weigeren. Het meest
genoemde ongewenste onderwerp is ongevraagde reclame. Slechts één beheerder van een groep die
Nederlandse uitdrukkingen en vertalingen deelt waarschuwt voor “ongezonde” inhoud. Sommigen
anderen waarschuwen ook voor het wisselen van geld, aangezien dit wettelijk niet aan individuen is
toegestaan.
Geen van de beheerders kan zich een geval herinneren waarin de groepschat vanuit China werd
gecensureerd. Het kan zijn dat dergelijke incidenten niet plaatsvinden omdat groepen weten wat wel
en niet kan, maar het is ook mogelijk dat een beheerder niet langer actief de berichten controleert en
dergelijke incidenten eenvoudigweg niet opgemerkt.
Hoewel er een nieuwe verordening is die groepsbeheerders verantwoordelijk houdt voor illegaal
gedrag in hun groepen, zijn maar weinig geïnterviewde beheerders op de hoogte van deze
verordening of van hun wettelijke verantwoordelijkheden. Dergelijke informatie wordt ook niet actief
aan hen verstrekt bij het opzetten van de groep.
Geen van de geïnterviewde beheerders vermeldde enige band of interactie met de Chinese autoriteit
te hebben, of het nu de ambassade in Nederland was of een instelling in China. Als een Chinese
overheidsinstelling een aankondiging wil doen, gebeurt dit meestal via het eigen Officiële WeChat
Account en wordt die vervolgens verder gepost door andere Officiële Accounts (bijv. GoGoDutch). De
informatie kan vervolgens in besloten WeChat-groepen worden gedeeld door leden die de informatie
belangrijk vinden. De geïnterviewde beheerders hebben echter nooit rechtstreeks informatie of
instructies van de autoriteiten ontvangen.
Ook de interactie met Nederlandse autoriteiten of WeChat-groepen is erg beperkt. De meeste
groepen hebben geen interactie met andere online of offline groepen, met uitzondering van groepen
die reclame proberen te maken voor een bedrijf.
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Lijst van de meest belangrijke Officiële WeChat Account in Nederland
Dit is geen volledige lijst. We hebben enkele van de kleinere en/of inactieve accounts weggelaten. Er
zijn ook Nederlandse commerciële bedrijven, merken en universiteiten die hun eigen Officiële WeChat
Account hebben voor advertentiedoeleinden, en die hebben we ook niet in deze lijst opgenomen.
Voor het vaststellen van de populariteit van Officiële WeChat Accounts is gebruik gemaakt van
WeChat data tools Xiguaji en Newrank.
Ài Hélán Píngtái 爱荷兰平台, WeChat ID: aihelan911
Dit account deelt artikelen over nieuwswaardige ontwikkelingen in Nederland en voorziet diegenen
die op zoek zijn naar banen, huizen e.d. van praktische informatie. Volgens een schatting van WeChat
data tool Xiguaji heeft dit account meer dan 100.000 actieve abonnees. Een andere data tool, Newrank,
heeft het over 130.000 actieve gebruikers.
Amdada Holland 大大华人网荷兰分站 , WeChat ID: agdada123
Amdada is een wereldwijd platform voor overzeese Chinezen. Via haar website en WeChat-app
kunnen gebruikers toetreden tot het Nederlandse WeChat-account. Dit account voorziet haar
gebruikers van algemeen nieuws, studie-informatie en informatie over winkelen, de arbeidsmarkt en
wonen in Nederland. Website: amdada.com/city/hl/
Asian News 华侨新天地, WeChat ID: asiannews
Asian News (opgericht in 1992) is een krant die vooral wordt verspreid in Nederland, België en
Duitsland. Haar WeChat-account heeft meer dan 100.000 volgers, volgens Xiguaji. Asian News heeft
ook een Weibo account (momenteel inactief).
Chinese Association of Life-Sciences in the Netherlands CALN 荷兰华人生命科学协会, WeChat ID:
CALN_weixin
De Chinese Vereniging van Life-Sciences in Nederland (CALN) is opgericht in 1995 en dient als platform
voor uitwisselingen tussen China en Nederland op het gebied van science&technology. Dit account
levert informatie over relevante activiteiten en nieuws.
CCGN (Chinese Christelijke Gemeente in Nederland) 荷兰华人基督教会鹿特丹堂, WeChat ID:
gh_61987e1bba20
Dit account is geregistreerd in 2017 en hoort bij de Chinese Christelijke Gemeente in Rotterdam. Het
account deelt naast artikelen ook preken in de vorm van podcasts waar leden op kunnen reageren.
Het account vormt een kleine gemeenschap en heeft niet genoeg leden om door de WeChat data tools
te worden geregistreerd.
ChinaTimesNl 中荷商报, WeChat ID: chinatimesnl
China Times (opgericht in 2003) is een krant georiënteerd op business-gerelateerd nieuws en gesteund
door de Chinese ambassade in Nederland. Het WeChat-account heeft zo’n 30.000 volgers volgens
Xiguaji. Er is ook een Weibo-account.
Chinese Embassy in the Netherlands 中国驻荷兰王国大使馆, WeChat ID: “embassy-in-holland”
Dit is het officiële WeChat-account van de Chinese ambassade in Nederland, welke nieuws deelt dat
relevant is voor Chinezen in Nederland, zoals ambassade-berichten, covid-19 updates en informatie
over activiteiten en diensten. Het account staat gebruikers ook toe om direct contact te leggen met
de ambassade. Volgens een schatting van Newrank heeft het account meer dan 200.000 volgers.
Dutch China Desk, WeChat ID: “DutchChinaDesk”
Dit account, in 2020 geregistreerd door Dutch China Desk BV, is onderdeel van het bedrijf Grand
Thornton en houdt Chinezen in Nederland op de hoogte over belastingen, wetgeving en dergelijke.
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DutchCN.com 荷兰生活网: We Chat ID: dutchcncom
Hélán shēnghuówǎng werd opgericht door Yaband Media in 2017 en zegt meer dan 150.000 Chinese
gebruikers in Nederland te bereiken. Volgens een schatting van Xiguaji heeft het WeChat-account
zo’n 128.000 actieve gebruikers. Er is ook een WeChat Minipogramma 荷兰同城信息 en Weibo.
GoGoDutch 荷乐网, WeChat ID: hoigogodutch
GoGoDutch is opgericht door een privaat bedrijf (Beijing Hele Trading Company 北京荷乐商贸易有
限责任公司) in 2015 en staat bekend als het grootste nieuwsplatform dat zich focust op Chinezen in
Nederland en Chinese Nederlanders. Er is ook een WeChat Miniprogramma 荷兰便民圈 en Weiboaccount: 荷乐网 GogoDutch. Het Officiële WeChat Account heeft 446.187 volgers volgens Newrank
en Xiguaji schat dat er zo’n 152.000 actieve gebruikers zijn. Het account focust op alledaags nieuws en
biedt commerciële winkeldeals aan. GoGoDutch host ook zogenaamde “message boards”. GoGoDutch
is een goed startpunt wanneer men wil toetreden tot nieuwe WeChat Groepen.
Hélán Fángwū Shēnghuówǎng 荷兰房屋生活网, WeChat ID: gh_2b1244b1e56e
Dit account wordt individueel aangestuurd en staat pas sinds februari 2020 geregistreerd. De WeChat
data tools hebben nog geen overzicht van het aantal gebruikers. Het account levert informatie en
nieuws over de Nederlandse vastgoedmarkt en over wet- en regelgeving omtrent huiseigenschap en
huren.
Hélán Biànmín Xìnxī Píngtái 荷兰便民信息平台, WeChat ID: helanbianmin
Net zoals het Officiële WeChat Account 荷兰公共平台 (“Holland Public Platform”), legt dit account
zich toe op het leveren van algemene informatie aan in Nederland woonachtige Chinezen over allerlei
onderwerpen, van baanmogelijkheden, tot huizen die te huur staan. Dagelijkse berichten bevatten
veel verschillende reclames en telefoonnummers.
Hélán Gōnggòng Píngtái 荷兰公共平台, WeChat ID: “qqqq13941389057”
Dit WeChat-account wordt individueel aangestuurd sinds 2017 en is een levendige plek waar mensen
kunnen posten en berichten van anderen kunnen lezen over alledaagse zaken zoals vacatures, huizen
die te huur staan, hulp bij immigratie e.d. Volgens Newrank heeft het account meer dan 54.000 actieve
leden. Het is echt een publiek platform omdat het een overzicht biedt van relevante informatie en
telefoonnummers voor Chinezen in Nederland en gebruikers toestaat om berichten te plaatsen en
informatie op te vragen.
Helan Online 荷兰在线, WeChat ID: helanonlinechina
Dit account, met een geschat aantal volgers van 27.0000, wordt bestuurd door Dutch Online,
onderdeel van RNW Media (Radio Nederland Wereldomroep). Het deelt nieuws en artikelen
gerelateerd aan Nederland en de Nederlandse cultuur.
Helan Info 此荷兰非彼河南, WeChat ID: helaninfo
Dit account is geregistreerd door een individu en deelt nieuws en informatie over Nederland, vooral
omtrent vrije tijd en toerisme. De actieve fan base wordt geschat op rond de 12.000 door Newrank.
HoiTalent 荷兰求职, WeChat ID: Hoitalent
Dit is een bedrijfsaccount van Hoitalent, een online portal voor banen en stages voor internationale
studenten. Het account deelt informatie over vacatures, maar geeft ook informatie over
salarisstandaarden, belastingen en het opstellen van een CV. Volgens Newrank heeft het account rond
de 16.000 actieve volgers.

48

Holland ChinaTown Servicedesk 荷兰华人街生活服务台
Dit is eigenlijk geen Officieel WeChat Account, maar een WeChat Miniprogramma. Het stelt gebruikers
in staat om te zoeken naar vacatures, huizen, tweede hands spullen, restaurant-acties en meer. Het
miniprogramma maakt het mogelijk om te zoeken in de regio’s Rotterdam, Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Eindhoven, Leiden, Groningen, Tilburg en Arnhem. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen
berichten plaatsten op het platform.
Holland One 一网荷兰, WeChat ID: hollandone
Het account van Holland One staat geregistreerd sinds 2015 en heeft meer dan 100.000 abonnees
(Newrank schat dat er zo’n 148.000 gebruikers zijn). Het account deelt nieuws en informatie over
Nederland, Europa en de relaties tussen China en Nederland.
Holland Today 今日荷兰, WeChat ID: gh_0261fbe40ba8
Dit WeChat-account is opgezet door ChinaTimesNL in 2018 en deelt alledaags Nederlands en
internationaal nieuws alsmede een dagelijkse podcast. Het account heeft zo’n 3030 actieve abonnees
volgens Xiguaji.
HollandMilker 荷兰奶叔, WeChat ID: “HollandMilker”
Dit account is geregistreerd door FrieslandCampina en deelt lifestyle artikelen over gezondheid,
ouderschap en voedsel, in het bijzonder zuivel.
Huárén māmā zài hélán 华人妈妈在荷兰, WeChat ID: chinesemamas_nl
Dit WeChat-account, gestart in 2017, presenteert zichzelf als een groep Chinese moeders in Nederland.
Het account biedt informatie over ouderschap. Volgens Xiguaji zijn er zo’n 5080 abonnees.
Liúxué zài hélán 留学在荷兰, WeChat ID: hollandstudy
Dit WeChat account, met zo’n 17.000 abonnees, is gelieerd aan ‘Orange Dream Study’ (橙梦留学
cmenglx.com), een bemiddelingsbureau voor studeren in het buitenland. Het account deelt informatie
over Nederlandse universiteiten en studeren in Nederland in het algemeen.
NextPortHolland 下一站荷兰, WeChat ID: NextPortHolland
Dit account wordt gerund door het Nederlandse Digital China Marketing Agency Nextport China sinds
2015. Het biedt informatie over lifestyle, reizen en onderwijs in Nederland.
Study in Holland 荷兰教育代表处, WeChat ID: studyinholland
Dit is het officiële account van Nuffic Neso China, en biedt allerlei informatie omtrent het studeren in
Nederland.
Vereniging van Chinese Wetenschappers en Ingenieurs in Nederland 荷兰华人学者与工程师协会,
WeChat ID: www_vwci_nl
Dit account staat geregistreerd als particulier, maar is onderdeel van een netwerk van de Vereniging
van Chinese Wetenschappers en Ingenieurs in Nederland. Het WeChat-account heeft zo’n 5000
actieve leden, volgens Newrank.
Xīn ōuzhōu 新欧洲, WeChat ID: xineuro
Volgens data tools zoals Newrank wordt dit account vaak gevolgd door diegenen die ook GoGoDutch,
ChinaTimesNL, DutchCN en HollandOne volgen. Het account heeft zo’n 700.000 volgers en biedt
informatie en nieuws aan over Europa, met een duidelijke focus op Frankrijk.
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Voorbeelden van WeChat Groepen voor Chinezen in Nederland
Aangezien er geen publiek overzicht is van WeChat Groepen en deze groepen zelf besloten zijn, is
onderstaande slechts een lijst van voorbeelden van bestaande groepen om een algemene indruk te
geven.
-

“China Euro” 中欧. Een groep voor het wisselen van geld.

-

“Chinese in Holland Bring [Things] Back and Forth” 荷兰华人往返带物群. Een groep waar
mensen elkaar helpen spullen van en naar China te brengen.

-

“Chinese in Holland Investment Communication Group”荷兰华人投资交流群. Groep voor
het delen van informatie over investeren.

-

“Destined to be in Holland” 缘在荷兰. Een groep om nieuwe mensen te leren kennen op
vriendschappelijke basis.

-

“Dutch Chinese Book Club/International” 荷兰华人书友会-国际. Meerdere groepen voor het
bespreken van boeken, nieuws en meer.

-

“Dutch Chinese Forum” 荷兰华人华人论坛群. Een chat groep.

-

“Dutch Chinese Help Group” 荷兰华人打听求助群.

-

“Dutch Chinese Housing Rental & Sale Group” 荷兰华人房屋租售群.

-

“Dutch Chinese Recruitment Group” 荷兰华人招聘求职群.

-

“Dutch Chinese Second-Hand Market Group” 荷兰华人二手交易群. Groep voor het kopen
en verkopen van tweedehands spullen.

-

“Dutch Chinese Shop Transfer Group” 荷兰华人店铺转让群.

-

“Dutch Living Network” 荷兰生活网生活菌. Een groep onder het DutchCN platform.

-

“Dutch Pronunciation Study Group” 荷 兰 语 拼 读 学 习 群 . Een groep gefocust op
taalverwerving.

-

“Holland Information Exchange Group” 荷兰交流信息微信群. Groep voor het uitwisselen
van informatie over het wonen in Nederland.

-

“Holland Exchange Students Entrepreneurship Group” 荷 兰 留 学 生 创 业 群 . Groep voor
Chinese uitwisselingsstudenten in Nederland.

-

“Holland Business Owners” 荷兰公司老板微信群. Een groep om ervaringen omtrent het
starten en runnen van een bedrijf in Nederland te delen.

-

“Holland Skateboarding Group” 荷兰滑板交流群.

-

“Information Group for Chinese Working in the Netherlands” 华人荷兰职场交流群.

-

“Leiden Student Union New Student Group 2017” 2017 莱顿学联新生群. Eén van meerdere
studenten-jaargroepen.

-

“Sharing Dutch Sceneries Club” 荷兰美景分享微信群. Een groep voor het delen van foto’s en

-

tips over Nederlandse landschappen en bezienswaardigheden.
“University Twente 2019” UT 2019. Eén van meerdere jaargroepen voor nieuwe studenten.

-

“Utrecht Chinese Exchange Students Group” 荷兰乌德勒支华人留学生微信.

-

“Wechat Group for Almere Poort” Almere poort 微信群.
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Tot slot zijn er ook groepen voor:

















Chinese uitwisselingsstudenten in verschillende Nederlandse steden
Chinese zakenlieden in Nederland
Chinese docenten in Nederland
Chinese restauranteigenaren in Nederland
Kookuitwisselingen
Singles op zoek naar een date
Chinese geboortestreekverenigingen
Verschillende hobby’s (zoals fotografie, huisdieren etc.)
Taalverwerving
Zwangere vrouwen en moeders in verschillende steden
Religieuze gemeenschappen
De koop en verkoop van tweedehands spullen
Winkelen
Sport-gerelateerde zaken
Mensen met interesse in reizen
Mensen die geïnteresseerd zijn in de arbeidsmarkt
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