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‘AlsChinahet echtwil, danhackth
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Nederlandmoet slimmeromgaanmet
China,betoogtChina-deskundigeAnnet-
teNijs. Zo zoudeoverheid inhaar topsec-
torenbeleidkunnenmeeliftenopChine-
se innovaties.Het land is immers verder
metdeontwikkeling vanbijvoorbeeld
duurzamegebouwen,medischeapplica-
ties enmaritieme technologie.

Angst is een slechte raadgever, aldus het
spreekwoord. En Annette Nijs erkent dat
mensen een beetje bang zijn als het gaat
omChina, techbedrijfHuaweiofhetNieu-
weZijderouteproject. ‘Ikmerkdat je inde
discussie over China onmiddellijk in een
hokjewordtgeplaatst.Of jebentvoor,of je
bent tegenhet land.Dat isweinigbehulp-
zaamenhet vertroebelt je blik.’

Nederlandmoet slimmeromgaanmet
China,betoogtdeoud-staatssecretarisvan
Onderwijs (VVD,2002-2004)danookineen
nieuw boek, TheChina Factor.Nijs is van
huisuiteconoomenspecialiseerdezichna
haarpolitiekejareninChina.Zewasonder
meer tien jaar lang directeur van CEIBS,
eenbusinessschool in Shanghai.
Ze snapt de achtergrond van de angst

voor China wel. ‘Bij de VS als wereldspe-
lervoelenweonscomfortabeleromdatwe
dezelfdewaardenhebben.DeChinesecul-
tuur isanders,moeilijkertedoorgronden.’

Daarbij zijn we door de hele digitalise-
ring‘allemaaleenbeetjeuitonsdoen’,zegt
ze. ‘Webelevenmomenteel de “vierde In-
dustriële Revolutie”. China loopt daarin
voorop en pusht dit soort ontwikkelin-
gensnellerdanwij zekunnenbijhouden.
We hebben het idee dat de camera’smet
gezichtsherkenningstechnologie die het
landgebruiktookhiernaartoekomen.Dat
voelt bedreigend. Daarombestaat er dis-
cussie overHuawei.’

MaaralswezienhoeChinaomgaatmet
de Tibetanen en de Oeigoeren, verbaal
stevig uithaalt naar de demonstranten in
Hongkong,zichondertussenmilitairflink
versterkt, terwijl het straks eendominan-
tewereldspeler zal zijn,dan ishet toch lo-
gischdathetWesten zichbedreigd voelt?
‘Natuurlijk.Maar dat wil nog niet zeggen
datChinadeoorlog gaat verklaren.’

Nijs schrijft inhaarboekdatPeking tot
nu toe vrij transparant is over zijn doe-
len. ‘Mensen vragen zich steeds af wat
China wil, alsof de bedoelingen ondoor-
zichtig zijn. China wil net als elk ander
land vooruitkomen en zijn eigen soeve-
reiniteit bepalen. Dat zullen wemoeten
accepteren. China’s positie ten aanzien
vanTaiwanenHongkongzalbijvoorbeeld
niet veranderen.Die tweegebiedenhoren
volgens Peking onlosmakelijk bij China.
Anderemachtige landenindewereldstel-
len zich vergelijkbaar op, denk aan Rus-
land dat de Krim als Russisch grondge-
bied beschouwt, waar we in hetWesten
geen antwoord op hadden. China speelt

in dat opzicht geen ander spel.’
In het debat overChina is volgenshaar

somssprakevan ‘simplificering’.Zoals in
de discussie rondHuawei—Nederland
worsteltmetdevraagofhet techbedrijfap-
paratuurmag leveren voor de aanleg van
een5G-netwerk—endevreesvoorspiona-
ge. ‘HuaweienandereChinesebedrijven,
zoalsHiSiliconenZTE,hebbensamenmet
andere telecombedrijven uit de hele we-
reld zoals Nokia, Ericsson enQualcomm
gewerktaaneenwereldstandaardvoor5G.
Zehebbengezamenlijkdekeuzegemaakt
welketechnologievanwelkbedrijfhetbes-
tewasvoordiewereldstandaard.Aldiebe-
drijven krijgen straks de royalty’s van de
implementatie van dat systeem. En dan
zijn we ineens tegen die standaard en de
aanleg ervandoorHuawei.’

Bovendien zijn we hier ook dubbel in,
zegtNijs.ZeverwijstnaarAlibaba.DeChi-
nese webwinkel heeft een eigen logistiek
centrumop Schiphol en een IT-systeem
datdaarvoormoet integrerenmethetsys-
teemopde luchthaven. ‘Endat vindenwe
danniet erg.’
Nijs vindt het naïef te denken dat het

uitsluiten vanHuawei van de aanleg van
het 5G-netwerk spionage door de Chine-
zenkan tegengaan. ‘Wij zijn bangdat het
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Rusland 65

Japan 17
Zuid-Korea 38
Filipijnen 53

Indonesië 53

Australië 48
Zuid-Afrika 49

Kenia 67
Nigeria 61

Brazilië 49

Argentinië 41

Mexico 45

VS 38

Canada 44%

Tunesië 70

Spanje 42
Frankrijk 41

VK 49

Zweden 42

Griekenland 43

Nederland 47
Duitsland 39

Polen 36

Annette Nijs

het elk systeem’

China en het trilemma-model

AnnetteNijs gebruikt inhaar
boekTheChinaFactorhet
trilemmamodel vanHar-
vard-econoomDaniRodrik
omde verschillen tussen
China, deVSendeEU te ver-
duidelijken.Datmodel stelt
dat elkenatiestaat balanceert
tussendrie componenten:
democratie, soevereiniteit en
globalisering.
Het is onmogelijk in gelijke
mate over dedrie compo-
nenten tebeschikken, er zal
er altijd éénmoetenworden
opgeofferd. Streeft een land
naarmeer globalisering en
soevereiniteit, danbetekent
datminderdemocratie, zoals
inChina. Vindt een landde-
mocratie englobalisering juist
belangrijker, danbetekent
dit dat eenbepaaldemate van

soevereiniteitmoetworden
opgeofferd, zoals indeEU.
Houdt een land soevereini-
teit endemocratie hoog in
het vaandel, danbetekent dat
inleverenop vrij verkeer van
diensten, producten enkapi-
taal; zoals bij debrexit ende
protectionistischebeweging
diedeVSmaken.

niet veilig is, maar laten we wel wezen:
als China het echt wil, hacken ze elk sys-
teem. Bovendien: alle digitale infrastruc-
tuur die hier in de grond ligt, is al groten-
deelsvanHuawei.Datkunnenweallemaal
latenvervangendooreenanderbedrijfom
eensoortschijnveiligheidtegaancreëren,
maardatgaatvelemiljardenextrakosten.’

De econoom vindt dat Nederland zich
niet te veelmoet latenmeeslepen in het
frame van de Amerikanen. De discussie
zoomtweliswaar inopHuawei,maargaat
volgens haar eigenlijk over de vraag ‘wat
moeten we met China doen?’ Een ant-
woordvereistvolgensNijsdatwemeerwe-
tenvanChina,het landbeterbegrijpenen
eenanderedenkwijze gaanaannemen.
‘Jemoet kritisch blijven,maar ik snap

nietwaaromwealtijdzoworstelenmetde
keuze of we dominee of koopmanwillen
zijn.Hetisen-en,jekuntzoweldomineeals
koopmanzijn.ToenIranopenging,zijnwe
daarookheengegaanophandelsmissie.’

Wekunnenindatopzicht iets lerenvan
deChinesemaniervandenken,voertNijs
aan. ‘Chinezenkunnenmet jesamenwer-
ken en tegelijkertijdmet je concurreren.
Een voorbeeld: de Chinese displayfabri-
kant BOE heeft Samsung ingehaald op
het gebied van beeldschermtechnologie.
RecentelijkheeftBOEeendeelvandetoe-
leveringsketen van tv-sets aan Samsung
gegund omdewinstgevendheid van dat
bedrijfsonderdeel tewaarborgen.’

ZewijsteropdatbuurlandDuitslanddit
aldoet.DeregeringinBerlijnkondigdere-
centelijk indeNationaleIndustriestrategie
2030aanEuropesekampioenen tewillen
ontwikkelenenDuitsebedrijventewillen
beschermentegenovernamesdoorChine-
se bedrijven ... ‘Daarmee beweegt Duits-
landeenbeetje inderichtingvanChinees
beleid,waarbij de staat demarkt helpt.’

MoetdeEUdandeChineseaanpakna-
volgen? ‘Nederland kan niet net als Chi-
namet dezelfde hoeveelheid geld strooi-
en om te innoveren’, zegt Nijs. ‘Maar wij
kunnenonzepositieopsommigegebieden
welverstevigendoorinonstopsectoren-en
sleuteltechnologiebeleidmee te liften op
huninnovaties.Chinaisbijvoorbeeldveel
verdermetdeontwikkelingvanduurzame
gebouwen,medischeapplicatiesenmari-
tiemetechnologie.Maarwehoevennietal-
leen toe te kijkenhoe zij hier technologie
komenhalen.Waaromgaanwenietdaar-
heenomhetzelfde tedoen?’

China loopt voorop als het
gaat om technologische
ontwikkelingen. Dat voedt
volgens Annette Nijs de
westerse angst voor het
land. FOTO: BLOOMBERG

“
‘Chinezen
kunnenmet je
samenwerkenen
tegelijkertijdmet
je concurreren’
Annette Nijs
econoom
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