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Als het om Chinaduiders gaat is het erg verleidelijk om ze op te delen in pandaknuffelaars en 

drakendoders. De ene groep spreekt China naar de mond en ziet enkel positieve kanten, de 

andere beschouwt China als een fundamentele bedreiging. In beide gevallen ligt het 

natuurlijk niet zo simpel. Er zijn vele zaken in China die westerlingen een gruwel zijn of zelfs

gevaarlijk vinden, terwijl er andere aspecten zijn waar China de zaken goed voor elkaar heeft 

en waar voor Nederlanders en andere westerlingen prima mee te werken valt. 

De taak van China-specialisten is beide toe te lichten en te verklaren zonder terug te vallen in 

de gemakkelijke stereotypen of vooroordelen die discussies over China al snel kenmerken. 

Ons werk is erop gericht om, ondanks de zorgen waar China ons voor stelt, constructieve en 

realistische aanknopingspunten aan te reiken. Europa en Nederland moeten zich hoe dan ook 

voorbereiden op een toekomst met China, een verantwoordelijkheid die veel verder gaat dan 

toezien en commentaar leveren vanaf de zijlijn.

In het stukje dat wij op 14 april in deze krant publiceerden en waarop Garrie van Pinxteren op

20 april ook in deze krant reageerde, probeerden wij te laten zien hoe de internationale 

wereldorde er door Chinese ogen uitziet. Onze conclusie is zeker niet dat we er alles aan 

moeten doen om bij China in het gevlei te komen en onszelf in Nederland en Europa 

uitleveren aan China. Wel is het zo dat de wereld door het onvoorspelbare America First 

“beleid” van Donald Trump echt veranderd is. Een vorming van een wereld van twee 

rivaliserende grootmachten is niet langer meer een geleidelijke tendens en een kwestie van 

vele jaren, maar is in een paar luttele maanden werkelijkheid geworden. Onze stelling is dat 

Europa en Nederland zich tussen deze twee grootmachten in moeten positioneren en niet 

moeten toegeven aan de transatlantische reflex die het buitenlandse beleid hier sinds de 

Tweede Wereldoorlog heeft bepaald. Zoals Garrie van Pinxteren en een van ons (Pieke) in het

recente boekje Nederland door Chinese ogen juist hebben laten zien, is China economisch, 

politiek, cultureel en maatschappelijk domweg te belangrijk en teveel met onze economie en 



maatschappij verweven geworden om, zoals de Sovjet Unie tijdens de Koude Oorlog, achter 

een IJzeren Gordijn weggeschoven te worden. 

Er zijn allerlei kanttekeningen te plaatsen bij de manier waarop de Chinese Communistische 

Partij binnen China de duimschroeven aandraait. Internationaal legt China in de Oost-

Aziatische regio onverantwoorde soevereiniteitsclaims neer en gedraagt zich in Afrika, 

Latijns-Amerika en ook in Europa steeds hegemonischer. Daar staat echter tegenover dat 

China’s internationale opkomst de wereld niet opdeelt in strategische invloedssferen of 

bondgenootschappen, maar gebaseerd is op het vreedzaam en voor eigen belang gebruiken en

uitbouwen van mondiale structuren van handel, financieel verkeer, onderwijs en onderzoek 

en migratie. De grote vraag is of dat zo zal blijven, zeker als de relatie met de VS nog verder 

zou verzuren. Daarom is het des te belangrijker dat we in onze betrekkingen met China onze 

eigen belangen scherp op het netvlies krijgen en deze in onafhankelijkheid van China en de 

VS behartigen. 

Een van de belangrijkste aspecten hiervan is dat we de EU als geloofwaardige en krachtige 

internationale speler moeten versterken. Dit gaat misschien in tegen de huidige tendensen 

binnen Europa zelf, maar als we hier niet in slagen zullen we nog meer de speelbal worden 

van de grootmachten dan we nu al zijn. Het minst productieve wat we nu zouden kunnen 

doen is blindelings terugvallen op onze eigen “kernwaarden” en China blijven behandelen 

alsof het nog steeds onder de morele voogdij van het Westen staat, terwijl het in Chinese ogen

elke dag duidelijker wordt dat Europa niet het vermogen heeft om haar woorden ook in daden

om te zetten. Een dergelijke benadering is een gevaarlijke vorm van zelfbedrog, waarmee 

Europa en Nederland zichzelf niet alleen verder buitenspel zetten maar ook bijdragen aan een

heilloze “clash of civilizations”. In de woorden van Van Pinxteren: dom en in wezen 

racistisch. Ons onderzoek toont dit niet alleen aan maar geeft ook suggesties voor beleid dat 

aansluit bij de huidige realiteiten, ongeacht of we die nu leuk vinden of niet.
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