
Griekenland & Geopolitiek 

Hoe China op de EU-achterdeur klopt 
 
Griekenland is voor veel Europeanen een fijne vakantiebestemming -en voor wie een 
kritische blik heeft wellicht een wat rammelend land aan de rand van EU. In de Chinese 
optiek is het vooral een interessante landingsplaats. Een door crisis getormenteerd land 
in de strategische onderbuik van de Europa, dat biedt mogelijkheden om economisch en 
politiek invloed te verwerven, is de taxatie in autoritair Peking. 
Hoe gaat het dan verder, in de praktijk? 

Hoe vaart de containerhaven van Piraeus, de eerste Europese haven die in Chinese handen 
is? Welke andere strategische projecten hebben Chinese investeerders voor ogen? Hoe loopt 
de ‘Gouden Visum’-regeling, die Chinezen à raison van 250 duizend euro tot inwoners van de 
EU maakt? Hoe probeert de nieuwe wereldmacht zijn soft power aan de Grieken te slijten? 

Met die vragen liep ik in het najaar van 2018 rond in Athene en omstreken. Letterlijk: veel 
van mijn verkenningen van het thema verliepen via stevige wandelingen, naar havenlokaties, 
koffiehuizen, makelaarskantoren en academische instellingen. Uitvalsbasis: het Nederlands 
Instituut in Athene, mijn gastheer gedurende twee maanden. 

Wat en wie ik tegenkwam leverde een serie korte verhalen op voor de website van Elsevier. 
In het papieren weekblad volgt in maart 2019 een overkoepelende long read. Over 
Griekenland en de Chinezen vertelde ik ook bij VPRO Bureau Buitenland, op Radio 1.  

Een korte ‘wandel’-samenvatting: 

Kapitein Fu 

Ga de deur uit van het NIA, sla de hoek om -en je duikt meteen de metro in. De oudste lijn 
voert naar Piraeus. Stap over op bus 843 naar Perama, en je komt vanzelf langs oude Griekse 
scheepswerven. 

Daarnaast heeft zich een nieuwe gast genesteld: COSCO, een machtig Chinees staatsconcern. 
Het is druk bezig een voorheen noodlijdende Griekse staatshaven te ontwikkelen tot een van 
de belangrijkste containerterminals in de EU. 

De nieuwe havenchef Fu Chengqiu -Kapitein Fu- kampt nog wel met taaie, door trotskisten 
gedomineerde Griekse vakbonden. Maar oude communisten hebben hun langste tijd gehad, 
taxeren de nieuwe Chinese bazen. De haven draait inmiddels weer met winst. 

Golden Alliance 

Sla je bij het NIA een straatje in langs de Acropolis, voorbij de toeristische negoties in de oude 
Plaka, dan kom je bij de Ermou, de Atheense Kalverstraat. Daar zit, enigszins verstopt op een 
bovenetage, de Jinlian Hellas Golden Alliance International Investment Group. Deze makelaar 
regelt speciale visa voor Chinese staatsburgers. 

‘Wij zorgen ervoor dat Griekenland uw tweede thuishaven wordt’, werft Jinlian. ‘Wordt 
eigenaar van een appartement, een villa, een hotel of een heel eiland! In Portugal en Spanje 



kost het twee keer zoveel. En met je permanente Griekse verblijfsvergunning heb je 
automatisch toegang tot alle 26 Schengenlanden; dat is bijna heel Europa’. 

Ik kwam op een dag een gezelschap Chinese huizenkijkers tegen. Ze waren aangenaam 
verrast door lage prijzen -en ze schrokken wat toen ze vernamen dat er in Athene ook een 
subcultuur van extreem-linkse radicalen bestaat: lieden die het niet zo hebben op rijke lui.  

The Hellinikon 

Ik nam ook de sneltram naar de kust bij Glyfada, naar de buitenwijken bij het oude, al jaren 
ongebruikte vliegveld van Athene. Daar, aan de Atheense Riviera, heeft miljardair Guo 
Guangchang met zijn concern Fosun zeer ambitieuze plannen: The Hellinikon Project, een 
woon-werk-winkel-vermaak-casino-park van een slordige duizend voetbalvelden.  

De grootste prive-investering in de Griekse geschiedenis -acht miljard euro- moet 
tienduizenden banen opleveren, en in de loop der jaren ook miljarden voor de penibele 
Griekse schatkist. 

Gaat het lukken? Het is geen uitgemaakte zaak, want het kan lang duren voordat Griekse 
procedures gedaan zijn. Maar Chinese investeerders weten veel geduld te oefenen wanneer 
het de moeite waard is. 

China Greece Times 

Elke week probeerde ik de China 
Greece Times te bemachtigen, een 
tweetalige weekkrant die als 
klassieke Chinese propaganda 
leest. Je kunt in het blad, 
voornamelijk gevuld met kopij van 
het Volksdagblad en en persbureau 
Nieuw China, lezen hoe goed 
Peking wel is voor Griekenland en 
de wereld. 

Het Griekse medialandschap is ook 
verrijkt met een wat minder doorzichtige boodschapper: een door een Griekse academicus 
beheerde, Griekstalige website die een kijk biedt op wereldkwesties vanuit Chinees 
(staats)perspectief. Peking betaalt de rekeningen. Dat geldt ook voor 
uitwisselingsprogramma’s, opgezet voor veelbelovende jonge Grieken om het ‘echte’ China 
te ontdekken. 

Zou het werken?  

Beginnen de Grieken China al geweldig te vinden? 

Gewone Grieken die ik sprak in de maanden die ik in hun land mocht verblijven waren vooral 
argwanend. En afwachtend. Hoeveel banen gaan Chinese investeringen nou echt opleveren? 



Die voelbare scepsis neemt niet weg dat er zonder twijfel een voedingsbodem is voor een 
Grieks opschuiven richting Peking. Een beweging die wordt gevoed door harde Europese 
bezuiningingsmaatregelen die de Grieken zijn opgelegd -met alle Griekse anti-EU-gevoelens 
die daarbij komen kijken. 

Prime real estate 

Athene is inmiddels door de EU gewaarschuwd dat het beter heel voorzichtig kan zijn met 
Chinese belangstelling voor de cruciale Griekse staatsenergiesector. Europa hoopt verder dat 
Griekenland niet (opnieuw) stil blijft wanneer er in VN-verband gestemd moet worden over 
Chinese mensenrechtenkwesties. 

Misschien verrassend: de Amerikanen zijn weer druk doende de banden met Athene aan te 
halen. Van militair tot economisch. De Grieken happen toe - ook de linkse Syriza-regering van 
2018/2019. Trefwoorden: nieuwe gasleidingen en oude vijandschap -met Turkije. 

Griekenland mag rammelen, geopolitiek gezien is het prime real estate. 

Over de beurs en Wereldlanden 

Het idee verdient navolging: via een doelgerichte beurs meer journalistieke aandacht 
organiseren voor een specifiek land. Een land waarvoor, mede door geldgebrek bij 
Nederlandse media, weinig of geen diepere interesse leeft. 

Het Nederlands Instituut in Athene en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten zijn hier 
wellicht pioniers van een nieuwe aanpak. 

Want er zijn tal van landen als Griekenland. Wereldlanden, die een ruimer journalistiek 
zoeklicht zouden verdienen. Daar kan een fonds met de juiste sponsoren en parners een 
mooi, effectief meerjarenproject van maken, met bijbehorend realistisch reis-en werkbudget. 

Over het NIA 

Mijn uitvalsbasis voor verkenningen van de Chinese opmars in Griekenland was het 
Nederlands Instituut in Athene. Een bijzonder, gastvrij ankerpunt met een hartelijke, 
behulpzame staf en een rijke bibliotheek. 

Grote bonus: het NIA zit in een fraaie stadsvilla in het historische hart van de Griekse 
hoofdstad, met eenvoudige toegang tot vaak uitstekend openbaar vervoer. 

Het waren mooie, nuttige weken van rondwandelen, observeren, praten en lezen. Het ga je 
goed, Griekenland. Met plezier kom ik later weer kijken hoe jullie ‘t rooien met de Chinezen, 
de EU, de Amerikanen en de Turken.  

Hans Moleman. 


