Probus Antwerpen Noord

Online lezing
“De nieuwe zijderoute of de wraak van China"
met partners

Datum :

18 maart 2021

Programma :
10:30 - 11:00 uur

Social Talk

11:00 - 12:00 uur

Online lezing door Guy Bultynck “ De nieuwe zijderoute of de wraak van China”

12:00 - 12:15 uur

Kans om enkele vragen te stellen

Inschrijving:
Gelieve uw inschrijving ook te bevestigen door een Email te sturen naar etienne.verheyen@telenet.be

Achtergrond info:

De term Nieuwe Zijderoute verwijst naar een ontwikkelingsstrategie van de Chinese overheid, gericht op
verbinding en samenwerking tussen landen in Afrika-Eurazië. De formele Engelse benaming van het
initiatief was aanvankelijk One Belt, One Road, maar medio 2016 werd dit gewijzigd naar Belt and Road
Initiative. Met deze naamswijziging werd benadrukt dat het initiatief zich niet beperkt tot een
enkele transportroute. De naam van de Nieuwe Zijderoute is afgeleid van de historische Zijderoute; een
netwerk van karavaanroutes dat vanaf de oudheid tot in de late middeleeuwen in gebruik was. Deze route
was op zijn hoogtijd een van de belangrijkste handelsroutes wereldwijd en heeft enorme politieke,
economische en culturele invloed gehad.
De Nieuwe Zijderoute bestaat enerzijds uit een netwerk voor wegvervoer en spoorvervoer, en anderzijds
uit de zogenoemde Maritieme Zijderoute voor scheepvaart. De route beperkt zich niet alleen tot de
ontwikkeling
van verkeersinfrastructuur,
maar
ziet
ook
op
grootschalige
ontwikkeling
van electriciteitscentrale.
Deze ontwikkelingsstrategie sluit aan China's strategie om zijn positie als Hegemonie te versterken, een
handelsnetwerk te scheppen waarbij zij de centrale positie inneemt en is een uitoefening van het lands
"Soft power". De realisatie van de Nieuwe Zijderoute leidt mogelijk tot geopolitieke verschuivingen,
doordat China hiermee zijn invloedssfeer uitbreidt.
De Nieuwe Zijderoute werd in september en oktober 2013 bekendgemaakt door president Xi Jinping. De
Maritieme Zijderoute werd een maand later bekend gemaakt bij een staatsbezoek van Xi Jinping aan
Indonesië. In 2017 volgde de uiting van interesse in een potentiële nieuwe handelsroute die China met
Europa verbindt via de Noordelijke Ijszee. Volgens verscheidene schattingen is de Nieuwe Zijderoute een
van de grootste infrastructurele projecten in de geschiedenis. Er zijn 68 landen betrokken bij het project,
die in 2017 samen ongeveer 65% van de wereldbevolking en 40% van het mondiale bruto binnenlands
product omvatten.
Spreker:
Guy Bultynck is geboren in Gent 23 september 1949
Hij is een gecertificeerde koopvaardij kapitein (HZA -Hogere Zeevaartschool Antwerpen).
-

Tot 1981 heeft hij gevaren als officier en kapitein
Vanaf 1981 tot zijn pensioen was hij CEO van verschillende maritieme bedrijven (Antwerpen,
Luxemburg, Parijs, Pointe Noire, Rio de Janeiro, Singapore, Shanghai, Mumbai, Dubai)
Vanaf zijn pensioen
o Zaakvoerder van TC&T (private firma),
o Chairman of the Belgian Maritime League
o Ereconsul van Gabon voor het Vlaamse Gewest
o Voorzitter Kamer van Koophandel, Nijverheid & Landbouw België-Luxemburg/AfrikaCaraïben-Pacific
o Voorzitter van het sociaal werk “ Het Kledingwerk”

De vergoeding die hij van Probus Antwerpen Noord krijgt gaat integraal naar zijn sociaal werk ”Het
Kledingwerk”. Zie https://www.kledingwerk.be/

