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Eerst stelde zij vragen over ouders beroep. Toen ging Sienna vragen stellen. De eerste  vraag 
was over het boek. Ze gaf aan dat ze me mensen wilden informeren over zaken die zij zelf ook 
niet wist toen ze jonger was. Ze wilden een realistiisch beeld van China schetsen.  
 
Ook vroeg ze waarom ze journalist wilde worden. Dit werd ze pas rond de 40, omdat ze heel 
nieuwsgierig was. Vooral naar China. Ze wilde daar blijven. Ze kon in China werken omdat ze 
veel over China wist. Het leuk haar een leuke baan.  Sienna vroeg haar ook naar haar mening 
over de oorlog, hier gaf ze aan dat ze geschrokken is van de situatie. Sienna vond haar 
levensreis erg interessant.  
 
Daarna kwam Lily aan de beurt. Dit ging over censuur.  Het is moeilijk voor Garrie als ze mensen 
moet spreken, ze moet dan toestemming vragen aan haar baas. Dit is voor haar eigen 
veiligheid. Vroeger was dit makkelijker, omdat mensen minder bang waren om over bepaalde 
zaken te spreken. Ze houden mensen vaak anoniem. Bij visum verlenging krijgt ze te horen wat 
ze wel of niet mag vragen. De tweede vraag was over onderzoek.  Dit is lastig met censuur 
omdat vooral Amerikaanse journalisten eruit geschopt worden en hun reputatie wordt 
beschadigd. Politiek schrijven is gevaarlijk dus dat doet ze minder, als ze de overheid niet volgt 
word ze beschouwt al een vijand. Haar fascinatie voor China komt van haar China studie van 
enkele decennia geleden. Andere soort landen, zoals China, vond ze erg interessant.Lily vond 
haar redenen om journalist het meest interessante aan de middag. 
 
Julia vroeg eerst naar interesante onderwerpen om over te schrijven. Ze vond de Chinese 
Corona aanpak erg interessant en het overheidssysteem om mensen te kunnen controleren. 
Tevens vond ze geo-politieeke relaties erg interessant. Ze vind ook de ontwikkeling van de 
jeugdcultuur erg interessant en hoe dit gaat samenwerken met de oude Chinese cultuur. 
Nederlanders kunnen het meeste leren van de ijzeren Chinese logica. China heeft een plan voor 
alles. Het hebben van een plan is erg belangrijk voor de Chinese overheid en hier kan de 
Nederlandse overheid van leren. Veel Nederlanders weten zeer weinig van China, ook in de 
media beseffen nederlanders niet dat China zeer machtig is, bijvoorbeeld veel sterker dan 
Rusland. Van binnen is China minder verbonden dan het lijkt van buitenaf. Garrie denkt dat hier 
de obsessie van controle door de Chinese overheid vandaan komt. Garrie is gestopt met haar 
PHD omdat ze het mooeilijk vind om alles te kunnen citeren in China. Het was moeilijk om alles 
te bewijzen. Het was een beetje een teleurstellende ervaring. Julia vond vooral interessant om 
te leren over hoe China met Corona omgaat. Dit gaf haar de realisatie hoe sterk de controle in 
China werkelijk is.  
 
 


