Oscar Mendliklaan 3, 2111AS Aerdenhout.

Woensdag 13 november

-

OpenBoek lezing

HENK SCHULTE NORDHOLT
geeft een lezing over:

"China en de Barbaren”

(of: het verzet tegen de westerse wereldorde)
Eeuwenlang was China de onbetwiste grootmacht van Oost-Azië. De invloed van het Rijk van het
Midden reikte van Tibet tot Japan en andere volkeren werden gezien als barbaars.
In de Eeuw van Vernedering (1839-1949) ging het land door een diep dal: het Westen en Japan
degradeerden de oude natie tot een vazalstaat.
Inmiddels heeft het land zijn positie als economische mogendheid herwonnen, maar hoe gaan de
communistische leiders hiermee om? Voegt Peking zich naar de westerse wereldorde of wil zij de
oude glorie herstellen? Kan een botsing met de Verenigde Staten worden voorkomen?
In deze lezing schetst de spreker de invloed van de geschiedenis op China’s zoektocht naar een
nieuwe identiteit.
Henk Schulte Nordholt (Wassenaar, 1953) studeerde Sinologie in Leiden. Vanaf 1985 was hij zakelijk
actief in China. Zo heeft hij zich o.a. beziggehouden met het financieren van de Nederlands-Chinese
handel en heeft hij in China een technologiebedrijf opgericht.
Naast zijn zakelijke carrière is hij al ruim twintig jaar actief als schrijver en spreker over China.
Hij schreef vier boeken, waarvan ‘China & de barbaren – het verzet tegen de westerse wereldorde’
het meest recent is. Zijn speciale expertise betreft geschiedenis, cultuur, economie en financiën.
Niet als wetenschapper, maar als iemand die kennis van die onderwerpen weet te vervlechten met
een jarenlange praktijkervaring van zaken doen met Chinezen.

Zaal open (voor een glaasje)
Begin van de lezing

17.00 uur
17.30 uur

Gemeenschappelijke maaltijd

18.45-20.00, na afloop van de lezing
(voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld)

Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing
bij René Stouthamer, e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com of telefonisch op 06 1639 6446.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd.
Kosten:

Lezing
Maaltijd

€ 8,- voor leden en € 10, - voor niet-leden;
€ 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

