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Brutale Trump
kwetsbaarder
dan hij lijkt
Rationeel heeft zowel deAme-
rikaansepresidentTrumpals
zijnChinese collegaXi Jinping er
baat bij zaken tedoen zaterdag
inhet JapanseOsaka.Uit alle cij-
fers blijkt dat dehandelsoorlog,
ook zonder verdere escalatie,
beide economieënbeschadigt.
Trumpging er lang vanuit datXi
zou inbindenomdat zijn land
harder getroffenwerddanhet
zijne.MaarXi geeft, vooralsnog,
geenkrimp.De vraag iswiewie
uitrookt.
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. Op de topontmoeting
van Trump en Xi wordt
geen oplossing voor han-
delsconflict verwacht.. Wel kan ze leiden tot
een staakt-het-vuren.. VS vrezen de opkomst
van China als technolo-
gisch wereldleider.. De aanvankelijk wel-
willende houding van Xi
is geheel verdwenen.. De rollen lijken om te
keren en Trump zou de
vragende partij worden.

B U I T E N L A N D

Brutale Trump kwet

Z
oetebroodjesbakkendoendeAme-
rikanen in ieder geval niet inde
aanloopnaarde geplande topont-
moeting tussenDonaldTrumpen
Xi Jinping, zaterdag inhet Japanse
Osaka.

Integendeel.Na telecomreusHuaweiplaatste
Washingtonafgelopenweeknogeens vierChine-
sebedrijvenenéén instituutopeenzwarte lijst,
waardoor zegeen toegangmeerhebben totAme-
rikaanse technologie.Het isde zoveelste stap in
eenconflictwaarvanhet eindeniet in zicht is.

‘Die stapheeft inPeking veel kwaadbloed
gezet’, zegt hoogleraar PeterHo vanuit deChi-
nesehoofdstad. ‘Men vraagt zichhier af of een
ontmoetingüberhauptnog zinheeft.’ De vraag
dieHo, verbondenaandeLondonSchool of
Economics, de laatste tijd vakerhoort inChina:
‘Getuigt hetniet van zwakte alsXi het gesprek
metTrumpaangaatwanneerhij zo zwaar onder
drukwordt gezet?’

Niet alleen inChina zijnde verwachtingen
voorhet gesprek tussendepresident vandeVer-
enigde Staten en zijnChinese ambtgenoot laag,
ook elders is erweinighoopopeen serieuze
doorbraak.Daarvoor zijnde verhoudingendoor
hetmislukken vandehandelsgesprekkenbegin
mei te veel verslechterd.

DeAmerikaanseminister vanfinanciënSte-
venMnuchinhieldwoensdag in een interview
metdeAmerikaanse zakenzenderCNBCde
moederindoor te zeggendat ‘bijna 90%’ van
dewegnaar eenakkoord is afgelegd.Maar voor
eendealmoetendepartijenhet ookover de
resterende10%eensworden. Endekansdat dit
gebeurt, is volgensdemeeste analisten zo goed
als uitgesloten.

De top lijkt al geslaagd als TrumpenXi het,

Meer dan een nieuwe adempauze in het handelsconflict lijkt er niet in te
zitten wanneer Trump en Xi elkaar dit weekend ontmoeten. De druk op
de Amerikaanse president om te bewegen neemt toe.
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“
‘Xi voelde zich vernederd.
Trumpwilde in zijn ogen
alleengenoegennemenmet
deonderwerping vanChina’
Ties Dams
Instituut Clingendael

daarna alsnogdoor, gevolgddoorChinese
tegenmaatregelen.

VolgensdeAmerikanen trokChina eerder ge-
dane toezeggingenopde valreep in. Volgensde
Chinezenmoesten zij te veel concessies doen.
Zo eistendeVShet recht omeenzijdig straf-
maatregelen te kunnennemenalsChina zich,
naarhet oordeel vanWashington, niet aande
afsprakenhield.

Diemislukte onderhandelingenwareneen
kantelpunt, zegt TiesDams, verbondenaan In-
stituutClingendael enauteur vanhet boekDe
NieuweKeizer, over deChinesepresident. ‘Xi
voelde zich vernederddoordemanierwaarop
dat proces is verlopen. Trumpwilde in zijn ogen
alleengenoegennemenmetdeonderwerping
vanChina.’

‘Kil’ is debeste termomde sfeer voorafgaand
aande top inOsaka te omschrijven. Volgensme-
dia inHongkongwildeXi alleenmetTrumppra-
ten als hij denieuweheffingen zouuitstellen.

DatWashington inmeide aanval opende
opChinese technologiebedrijven enhet door
PekinggesteundeHuawei inmei op een zwarte
lijst plaatste, deedde verhoudingengeengoed.
Amerikanen verdenkenhet bedrijf vanbetrok-
kenheidbij spionage enwillenniet dat hun
land vande technologie vanHuawei afhankelijk
wordt. ‘Het gevoel inChina,’ zegtHo, ‘is nudat
het land zichmoet klaarmaken voor een langdu-
rig conflict.’

TECHNOLOGISCHE KOUDE OORLOG
Daar zaghet een jaar geledenniet naaruit. Toen
dehandelsstrijd ruimeen jaar geledenbegon,
leekTrumpvooral geobsedeerddoordeAme-
rikaansehandelsbalans.Hetwasdepresident
eendoorn inhet oogdat deVS veelmeeruitChi-

zoals verwacht, eens kunnenwordenover een
nieuw tijdelijk staakt-het-vuren, enTrump
nieuwe strafheffingenopnog eens ruim
$300mrd aanChinese import voorlopig in
de ijskast zet. Dat effent het pad voor nieuwe
onderhandelingen.

‘Daarmee zoudezeontmoetingquauitkomst
lijkenopdie inBuenosAires, ruimzesmaanden
eerder,’ zegt hoofdeconoomAllan vonMehren
vanDanskeBank. ‘Ook toenwas er eenwapen-
stilstanden steldeTrumpheffingenuit.’

TE VEEL CONCESSIES
Eendoorbraakwasde top indeArgentijnse
hoofdstadniet.Dewereldhooptedat beide
partijendaarna snel eenoplossing voorhun
conflict zouden vinden. Amerikaanse enChi-
nesedelegaties onderhandeldenmaanden
met elkaar,maar eendeal bleef uit.Dedoor
Trumpuitgestelde verhoging vanheffingen
op$200mrdaanChinese goederenging

sbaarder dan hij lijkt

Komendweekeinde
zullen de presidenten
Xi en Trump elkaar
ontmoeten in het
JapanseOsaka. De sfeer
in aanloop naar de top is
kil. FOTO: REUTERS

na importeerdendanandersom. In2018was
het handelstekort bijna $420mrden is dat zelfs
opgelopen, Trumpsbeleid ten spijt.

‘Xi is doordie focus vanTrumpophet ver-
keerdebeengezet,’ zegtDams.DeChinezen
probeerdenaanTrumpsklacht tegemoet te ko-
menmethet aanbodmeer sojabonenenauto’s
te kopen. ‘Xi dacht dat het deAmerikanen zoals
wel vaker omgeld tedoenwas,maardat heeft
hij verkeerd ingeschat.’

Het gingommeer.DeAmerikaansehan-
delsgezantRobert Lighthizer enTrumpshan-
delsadviseurPeterNavarrohadden vanmeet
af aanoneerlijkeChinesehandelspraktijken
inhet vizier, variërend vanhet bevoordelen
vanChinese staatsbedrijven tot de gedwongen
overdracht van technologie doorbuitenlandse
ondernemingen.

Het zijn concrete klachten energernissen
waarachter eennoggrotere vrees zit.Washing-
tonmaakt zich grote zorgenoverhet plan van
Peking—terwijl China tochal opwegomdeVS
in tehalen als grootste economie terwereld—
omin2025ook technologischwereldleider te
zijn.DeVSwillendat kostewat kost voorkomen.
Hethandelsconflict gaat zonaadloos over in een
technologischeKoudeOorlog.

Trumps voormalige strateeg SteveBannon zei
enkelewekengeleden tegeneenkrantuitHong-
kongdatHuawei uit hetwesten verdrijven ‘tien
maal belangrijker’ is dandehandelsoorlog zelf.
Dams: ‘VoorBannon is dit een strijd tussenbe-
schavingen.’ In conservatief Amerika is hij niet
de enigediedat zo ziet.

China-econoomAidanYao van vermogens-
beheerderAXA InvestmentManagers uitHong-
kong vergelijkt het conflictmet eenbokswed-
strijd,waarbij deVS tegenoverChina inde ring
staan. Tien jaar geledenkondendeVSde tegen-
stander, toen ruimeenkopkleiner,makkelijk
aan.Over tien jaar is hij, als het tegenzit,mis-
schienwel eenkopgroter.

Haviken inhetWitteHuis vindendat deVS
het daarniet op aanmoeten latenkomen. ‘Daar-
om isdit zo’n gevaarlijk conflict,’ zegtDams. ‘De
redenering is: latenwenueen forse klapuitde-
len, zodatwededominantepartij blijven.’

Hoede sfeer aan tafel inOsaka straks is?Van
deaanvankelijkwelwillendeopstelling vanXi te-
genoverTrump isweinig over. ‘Hij voelt zichbe-
sodemieterd,’ zegtChina-deskundige enpubli-
cist Fred Sengers. ‘NadatTrumpgekozenwas,
heeft Xi behoorlijk geïnvesteerd inhun relatie.
Vervolgens viel Trumphempubliekelijk af.’

Dams: ‘Xi heeft een zeer lagewaardering voor
het instituut democratie endemocratische lei-
ders. InTrumpziet hij demeest chaotische en
decadenteuitwasdaarvan.’Ho sluit zichdaarbij
aan: ‘IkdenkdatXi Trumpeigenlijkminacht.
Hij vindthemonvoorspelbaar en zal zichook
de vraag stellen: als ik eendeal sluitmetTrump,
hoe langblijft die danbestaan?’

Xi probeerdedekool endegeit te sparen:
Trumpwat tegemoet te komenzonderChina’s
toekomst in gevaar te brengen.Duidelijk is dat
die aanpaknietwerkt.Dams: ‘Xi heeft zich ver-
zoendmetde gedachtedat het conflict denieu-
we statusquo is.’

TWEEDE TERMIJN
Rationeel heeft zowel TrumpalsXi er baat bij za-
ken tedoen.Uit alle cijfers blijkt dat dehandels-
oorlog, ook zonder verdere escalatie, beide eco-
nomieënbeschadigt. Trumpging er lang vanuit
datXi zou inbindenomdat zijn landharder ge-
troffenwerddanhet zijne.MaarXi geeft, voor-
alsnog, geenkrimp.De vraag iswiewieuitrookt.

DebinnenlandsedrukopTrumpomeendeal
te sluitenneemt toe. In eenopenbrief, twee
wekengeleden, vroegen600Amerikaansebe-
drijvenTrumpeeneind temakenaanhet con-
flict.Opeenwebsitehouden zemet een teller de
schade vandeheffingenbij. Dienadert inmid-
dels de $28mrd. Per secondekomt er $810bij.

‘Depresidentsverkiezingen in2020komen
dichterbij,’ zegt Sengers. Trump,die zich graag
profiteert als dealmaker,wil graag een tweede
termijn. Eenontspoordehandelsoorlog ver-
groot zijn kansenniet.

Sengers: ‘DeChinezenhebbengeenhaast.
Misschien is er langzaamwel sprake vaneen
omkering vande rollen. En zijndeVerenigde
Statende vragendepartij geworden.’ Al is het de
vraagofDonald J. Trumpdat zelf ook zo ziet.

Handelsbalans VS-China
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China haalt VS in
Omvang economie in 2019 en 2030 (schatting)
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