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Opinie & Debat

Samen opboksen tegen China
drijven en universiteiten moeten bij
wijze van voorbeeld weten in hoeverre ze kennis mogen delen met hun
Chinese partners.
Een modern Nederlands China-beleid moet daarom uitstijgen boven de
traditionele tweespalt van mensenrechten en handelsbelangen. Dat is te
beperkt, te bilateraal gedacht.

Henk Schulte Nordholt is sinoloog
en publicist, Alex Krijger is oprichter
van politiek adviesbureau Krijger &
Partners.

CHINA-BELEID

Alleen een gezamenlijke
strategie met andere landen kan krachtig tegenwicht aan Beijing bieden.

B

egin september bezocht de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi een
aantal Europese landen waaronder Nederland, Frankrijk en
Duitsland. Tijdens alle
bezoeken kreeg Wang Yi te horen dat
de recentelijk afgekondigde Veiligheidswet in Hongkong onacceptabel
is. De Franse president Emmanuel
Macron gaf bovendien de Chinese minister op subtiele wijze te kennen dat
het Chinese telecommunicatiebedrijf
Huawei niet langer welkom is in
Frankrijk: het wordt niet in de ban gedaan, maar de vergunningen worden
afgebouwd en het bedrijf mag niet leveren aan militaire bases en nucleaire
installaties. ‘U zou hetzelfde doen
met Europese technologie’, zei de
Franse president gevat.
Eveneens deze maand bracht de
Duitse regering het strategische rapport Leitlinien zum Indo-Pazifik naar
buiten. In een toelichting stelde de
Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas: ‘Het politieke Westen ligt ook in het Oosten. We geven
vandaag een duidelijke boodschap af:
de regio van de Indische en Stille Oceaan is een prioriteit van het Duitse
buitenlandse beleid. Het kabinetsbesluit van vandaag bepaalt de koers
voor onze toekomstige betrekkingen
met dat deel van de wereld.’
Het rapport doet concrete voortellen om de samenwerking tussen Europa en de regio op terreinen als klimaat, vrijhandel en vooral veiligheid
te verdiepen. Wat dat laatste betreft

Arbeiders aan het werk in een fabriek voor medische handschoenen in de Chinese stad Huabei.
zien de Duitsers ook een rol voor de
Navo, wat gezien de huidige taken
van die organisatie revolutionair zou
zijn. De samenwerking is vooral gericht op India, Australië, Japan,
Nieuw-Zeeland, Singapore en ZuidKorea – alle democratische landen. De
grootste democratie ter wereld India
wordt als belangrijkste partner gezien - een geopolitieke strategische
keuze die de Amerikanen allang gemaakt hebben. Beijing zal dit Duitse
voorstel van een democratisch front
afdoen als een poging om China te
‘omsingelen’.
Koopman en dominee
Wat betekent dit voor Nederland?
Ons buitenlands beleid hinkt traditioneel op twee gedachten: de koopman in ons wil zakendoen, de dominee wil dat alleen doen met landen

die netjes met hun onderdanen omgaan. Als dat land China heet wordt
het vraagstuk nog complexer: het bilaterale handelsvolume in 2019 was
55 miljard euro en alle grote Nederlandse multinationals hebben fabrieken in China; tegelijkertijd zitten er
in de provincie Xinjiang honderdduizenden Oeigoeren in heropvoedingskampen, en is er met de op 30 juni ingevoerde Veiligheidswet aan de autonomie van Hongkong een einde gemaakt.
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zegt dat de
meeste van de op Nederland uitgevoerde cyberaanvallen uit China afkomstig zijn, en we raken steeds afhankelijker van Chinese technologie
en spullen – denk aan mondkapjes en
beademingsapparatuur.
De notitie Nederland-China: een
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Nederlands Chinabeleid is door steeds
assertiever gedrag
Beijing en coronacrisis achterhaald

nieuwe balans van mei 2019 vormde
een goede aanzet voor een China-beleid, maar is door het steeds assertiever wordende gedrag van Beijing
sinds het uitbreken van de coronaepidemie achterhaald. Het uitstellen
van keuzes is niet langer mogelijk. Be-

Duidelijke stellingname
De opkomst van China zorgt voor een
herschikking van de machtsverhoudingen die Nederland noopt tot een
duidelijke stellingname. Onze grondwet schrijft voor dat ons land zich inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde. Wat ooit een
nobel streven was naar een paradijs
op aarde, is nu geworden tot een bittere noodzaak om te overleven in een
steeds grimmiger wordende wereld.
De belangrijkste strijd van de 21ste
eeuw gaat niet meer tussen Oost en
West of zelfs niet tussen rijk en arm,
maar tussen democratieën en dictaturen. Tussen staten die nog vertrouwen hebben in vrijheid, democratie
en rechtsstaat en landen die enkel geloven in macht. Met deze constatering als vertrekpunt kan vorm worden gegeven aan een nieuw China-beleid. Een alleingang van ons land is
slim noch effectief. Ooit werden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en China verlaagd vanwege
de levering van onderzeeboten aan
Taiwan; nu zal Beijing niet aarzelen
ons veel harder aan te pakken bij het
tonen van ‘China-onvriendelijk gedrag’.
De Europese Unie is ook wat China
betreft verdeeld, maar lijkt door de
Chinese reactie op de coronacrisis
eensgezinder te worden. Samenwerken met China is prima, maar we
moeten technologisch niet afhankelijk worden en resoluut voor onze
waarden staan.
De Franse en Duitse maatregelen
verdienen daarom navolging. De
kans dat China door een krachtig tegenspel van democratische landen
binnenlands verandert is groter dan
als we niets doen. Uiteindelijk is dat
ook goed voor de mensenrechten.
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‘Welke relevante speech in
de wereld wordt tegenwoordig gegeven vanuit
een stoel?’

W

at viel op aan de tekst
van de Troonrede en de
presentatie van
koning Willem-Alexander? Communicatiedeskundige
Lars Duursma noemt op verzoek
vijf zaken die in het oog sprongen.

1. KRANT VAN GISTEREN
‘Er stond niets in de Troonrede
wat we niet al wisten. Al dat lekken van tevoren is vanuit coalitieoogpunt natuurlijk heel begrijpelijk. Maar voor de koning is het hopeloos. Het voelde een beetje alsof
hij de krant van gisteren aan het
voorlezen was. En ik ben geen fan
van het verwijzen naar die in-

gezonden brief van die 94-jarige
oorlogsveteraan. Dat is een voorbeeld dat half Nederland al in een
appgroepje voorbij heeft zien komen. Als de inhoud van je speech
toch al opgewarmde prak is, kom
dan in elk geval met een voorbeeld dat we nog niet kennen. Dan
wek je ook de indruk dat je als koning nog weleens iemand spreekt
en niet al je informatie uit de ingezonden brievenrubriek haalt.’

2. MINDER GELD, MEER
EMOTIE
‘De Troonrede begon met een relatief lang algemeen deel van vijfenhalve minuut waarin het ging
over de impact van corona op
onze gevoelens en op verschillende beroepsgroepen. Eigenlijk
was dat deel bedoeld om een compliment te geven aan ons als volk.
Een bekende techniek: je kunt
mensen beter complimenteren
voor wat goed gaat, in plaats van
wijzen op wat anders moet. Door
dat lange inleidende verhaal was

de Troonrede minder een boodschappenlijstje dan eerdere jaren,
toen je nog weleens het gevoel
kreeg dat elk departement een
passage aanleverde, waar een
paar algemene alinea’s voor werden gezet en een slotalinea achter
geplakt. Het ging minder over
geld dit jaar, en meer over hoe we
ons voelen. Dat neemt niet weg
dat het naar het einde toe toch
weer een verhaal werd waar je
geen touw aan vast kon knopen,
omdat elke twee regels een ander
onderwerp werd aangesneden.’

3. IEDEREEN GENOEMD
‘Dat van de hak op de tak springen
is funest voor het overbrengen van
een boodschap, maar het dient een
politiek doel. Door alles en iedereen even te noemen, voorkom je
dat de oppositie morgen bij de interruptiemicrofoon al te makkelijk kan zeggen: ‘Het woord ouderen viel niet één keer in de Troonrede’, of: ‘Typisch weer dat
Groningen in het hele verhaal niet

voorkwam.’ Opvallend was dat
advocaat Derk Wiersum bij naam
werd genoemd. Het komt maar
zelden voor dat het in de Troonrede specifiek over een individu
gaat.’

pier plaatjes af te drukken van de
onderwerpen waar hij over
spreekt. Dus bij wijze van spreken
een fotootje van zo’n oorlogsveteraan. Als je een beeld voor je hebt,
breng je je verhaal automatisch
met meer sprankeling.’

4. TRADITIE ZIT IN DE WEG
‘Voor de presentatie helpt het
niet dat de koning de Troonrede
zittend voordraagt, met een pak
papier op schoot. Welke relevante
speech in de wereld wordt tegenwoordig gegeven vanuit een
stoel, behalve de Troonrede in
Nederland? Als je staat, creëer je
meer beweging en krijgt je stem
meer dynamiek. Het is traditie,
maar de kersttoespraak werd
door Beatrix zittend gedaan en
door Willem-Alexander nu
staand, dus dat laat zien dat de
koning openstaat voor verandering.
‘Los daarvan kun je zo’n uitgeschreven verhaal nog steeds wel
levendiger voordragen. Ik zou de
koning aanraden om op het pa-

5. GEEN ZELFPLAGIAAT
‘Eerdere Troonredes heb ik weleens onderling met elkaar vergeleken, en dan zie je dat veel passages in meerdere jaren terugkeren
in nét iets andere bewoordingen.
Als een scholier die is blijven zitten en her en der wat woorden
aanpast in een werkstuk van vorig jaar, in de hoop dat de docent
het niet doorheeft. Ik heb de
troonrede van dit jaar door de plagiaatscanner gehaald en daar
kwam niets uit, behalve de laatste
standaardzin over ‘Gods zegen’.
Dat komt doordat er vanwege
corona dit jaar meer moeite is gedaan om met een uitgebreider
algemeen verhaal te komen.’
Anneke Stoffelen

