
Een wat al te
genuanceerde
blik op China

W
atwilChina enkun-
nenwedaarmee
levenals het land
straks in allerlei op-
zichtenmaatgevend

is?Het zijnde centrale vragendieChi-
nadeskundige enoud-staatssecretaris
vanOnderwijs AnnetteNijs stelt inhaar
nieuweboek. Spoiler alert:Nijs denkt
dat er primamee te leven valt. Chinawil
—net als elk ander land—economisch
groeien, een stabiele en vredigenatie
zijn, recht hebbenop zijn eigen soeverei-
niteit, zijnbelangen inden vreemdebe-
schermenenbehandeldwordenals een
gelijkwaardigehandelspartner; ambities
die volgenshaar alleszins redelijk zijn.

Dat zedat vindt, iswellichtniet he-
lemaal verrassend.Methaar bedrijf
TheChinaAgendaprobeert ze al langer
eenbrug te slaan tussenChina enNe-
derland. Eerder kreegNijs deChinese
Government FriendshipAward, de
hoogste onderscheidingdieChina aan
buitenlandersuitreikt.

Nijs probeertChina tebelichtenop
sociaal, economisch engeopolitiekni-
veau. Een vandegrootstemisverstanden
enmisschien een vande fundamentele
verschillenmetwesterse landen iswat
China verstaat onderhet begripdemo-
cratie. InChinabetekent democratie for
thepeople ennietby thepeople. DieChi-
nesebenaderingheeft zijnwortels inhet
confucianisme, legt zeuit, waarinde ge-
meenschap, de familie enhet collectief
een veel grotere rol spelendanbijvoor-
beeld inNederland.

InChina sluit de regering, oftewel de
partij, een sociaal contract afmethaar
burgers:wijmoetenonze legitimiteit ver-
dienendoor te zorgen voor jullie geluk,
welvaart enwelzijn, door een stabiele
samenleving te creëren. Burgers voelen
zichmedeverantwoordelijk daaraanbij
te dragen. Letwel: individuele rechten,
vrijheid enmensenrechten zijndaarin
geenkernbegrippen zoals inhetWesten.

Nog eenmanier omandersnaarChi-
na te kijken, zo steltNijs voor, is doorhet
‘trilemma-model’ vanHarvard-econoom
DaniRodrik erbij te halen.Rodrik stelt
dat elkenatiestaat balanceert tussende-
mocratie, soevereiniteit enmondialise-
ring,maardat het onmogelijk is aandrie
componenten ingelijkemate te voldoen.
Hoemeer je als land vanhet enehebt,
hoeminder vanhet andere.

Het verklaart volgensNijs voor een
deelwaaromChina’smodel economisch

zo succesvol is ende rest vandewereld
achterblijft: Chinahecht veel belang aan
zijn eigen soevereiniteit en zetmondi-
alisering voorop,maar offert daarvoor
duswel eendeel van zijndemocratisch
gehalte op. IndeVS is dat andersom.En
deEU-lidstaten, dieworstelenmethet
opgeven vanhunsoevereiniteit, hebben
omdie redendusookmoeite eenecono-
mischmachtsblok te vormen.Het is een
interessantemanier omnaardemachts-
verhoudingen indewereld te kijken.

Eenander grootmisverstand inde
ogen vanNijs is de veronderstellingdat
Chinametde toetreding in2001 tot de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) totale
toegang zougeven tot zijn internemarkt.
Het landheeftmeerdandrieduizend
WTO-regelingen ingevoerd.MaarChina
is net als zo’n tien andere landennog
steeds aanhet onderhandelenover bij-
voorbeeldhet zogehetenGPA-verdrag,
dat de aanbesteding vanoverheids-
opdrachten regelt. KlagendatChinaop
dat vlak geen level playingfieldbiedt, is
‘aandovemansorengericht’.

Nijs’ boekblijftweg vaneenalarmisti-
sche toonenbrengt daarmeenuance in
het debat overChina, al slaat die opeen

enkel puntdoor.Opde retorische vraag
ofChina een vreedzaam land is, schrijft
ze dat het land vergelekenmet sommi-
gewesterse landen ‘historischgezien
relatief vredelievend is’. Endat deVS,
RuslandenTurkijemomenteel bijmeer
internationale conflicten zijnbetrokken.
‘DemeesteChineseoorlogenwerden
uitgevochtenover territoriale claims in
en rondomChina.’

Dat lijkt geeneerlijke vergelijking, ge-
ziendedeelname vandeVSaan tal van
VN-missies in conflictgebieden.Daarbij,
als demaatstaf vangewelddadigheid is
inhoeverre je betrokkenbent in interna-
tionale oorlogenenniet dematewaarin
jehardhandig optreedt bij binnenlandse
aangelegenheden, kun jemisschienook
te veel relativeren.

Dat terzijde, biedt de rijk geïllustreer-
depil van447bladzijdengenoeg stof
ommet eenbeetjewil eenweekend
prettig door te komen.Ookdemeer ge-
informeerde lezer zal het gevoel hebben
dat zijn/haar economischekennis over
China inkorte tijd is opgekrikt.

Anouk Eigenraam wordt correspon-
dent voor het FD in China.
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