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In China begint op 28 januari het Jaar
van de Haan en daar probeert iedere
handelaar een slaatje uit te slaan. Er
zijn peperdure mannenonderbroeken
gesignaleerd, bedrukt met een gouden
haan, en zelfs plastic beeldjes van een

witte haan met een gouden lok, een verwijzing
naar Donald Trump, die binnenkort president
van Amerika is.

Het is nog maar de vraag of ze gretig aftrek
zullen vinden, want de ‘sterke leider waarmee
China goed zaken zal kunnen doen’ is nu al van
zijn voetstuk gevallen.

Niet vanwege de geruchten over Trumps esca-
pades in een Russisch hotel waar hij zich zou
hebben laten onderplassen door prostituees;
die kunnen slechts op gegniffel rekenen. Wat de
Chinezen tot op het bot irriteert, is het spervuur
van beledigingen uit Trumps mond – ‘China
heeft Amerika ‘verkracht’ door miljoenen ba-
nen weg te kapen’, ‘Chinese producten vergifti-

VS-China Waardigheid en respect zijn ver te zoeken bij nieuwe president 

China pikt beledigingen
en gebral van Trump niet

gen de Amerikaanse markt en moeten zwaar
worden belast’, ‘China is achterbaks want het
houdt de koers van de yuan kunstmatig laag’. 

Hij herhaalt ze wanneer hij maar kan en hij
lijkt daarmee een grens te hebben bereikt. In de
China Daily, de spreekbuis van de regering,
verschijnen steeds meer woedende commenta-
ren.

Onthutste reacties
Om nog extra vuur op de olie te gooien tart
Trump het ‘één-Chinabeleid’ door doodleuk te
bellen met president Tsai Ing-wen van de ‘af-
vallige provincie’ Taiwan. Ook benoemt hij de
felle Chinacriticasters Wilbur Ross en Peter 
Navarro op cruciale handelsposten in de nieu-
we Amerikaanse regering.

Bovendien slingert hij met zijn twittergrage
vingers de ene na de andere ongenuanceerde
stelling de wereld in. Een voorbeeld daarvan
was de reactie op de nucleaire dreiging vanuit

Noord-Korea, dat raketten ontwikkelt die
straks ook Amerikaans grondgebied kunnen 
raken. The Don is boos dat Peking bondgenoot
Noord-Korea niet meteen de duimschroeven
aandraait: ‘China has been taking out massive
amounts of money & wealth from the US in total-
ly one-sided trade but won’t help with North Ko-
rea. Nice!’

Het is allemaal zeer vermakelijk, want het le-
vert onthutste reacties en venijnige cartoons op
en je vraagt je steeds af: kan het nog lomper?
Maar het is ook oliedom.

Onvoorspelbaar gedrag
Trump heeft weliswaar geen ongelijk, er valt
veel af te dingen op het valutabeleid van de 
Chinezen en op de buitenlandpolitiek, maar de
toon waarop hij zijn boodschappen brengt, zal
contraproductief zijn. Chinezen houden niet
van ongenuanceerd, onvoorspelbaar gedrag; ze
houden van waardigheid, wederzijds respect,
het regelen van zaken achter gesloten deuren
en het voorkomen van gezichtsverlies.

President Xi Jinping, oppermachtig in China,
is in alles een tegenpool van Trump. Hij is gere-
serveerd, onthoudt zich meestal van commen-
taar, laat zich nooit in de kaart kijken en wil de
Amerikaanse invloed in ‘zijn’ land en in ‘zijn’
regio zover mogelijk terugdringen. Xi zal zich
niet voor het blok laten zetten noch zich de les
laten lezen door een brallerige Amerikaanse
president met megalomane trekjes. ‘Buiten-
landse politiek is geen Twitter-kinderspel’, liet

het staatspersbureau Xinhua al weten. 
Als grootmachten en handelspartners zijn

China en Amerika tot elkaar veroordeeld. Wil
Trump iets gedaan krijgen van Xi, dan zal hij
zijn toon moeten matigen en zijn vingers moe-
ten laten rusten. Het is de vraag of iemand hem
van het belang daarvan kan doordringen. Ik
kijk intussen reikhalzend uit naar het eerste
staatsbezoek aan China.

Joan Veldkamp
Journalist en oud-China -
correspondent.
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Wat de Chinezen tot op
het bot irriteert, is het
spervuur van beledigingen
uit Trumps mond

De Chinese president Xi Jinping zal zich 
niet de les laten lezen door een lompe
Amerikaanse president met megalomane
trekjes, schrijft Joan Veldkamp. Hou die
twittergrage vingers in bedwang, Don.


