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Toen ik in 2012 in

China woonde,

installeerde ik de

Chinese app 

WeChat op mijn

telefoon. Voor-

heen had ik QQ

Messenger op

mijn laptop al 

gebruikt om te

communiceren

met vrienden en

collega’s bij de

Chinese NGO in

Xi’an waar ik

werkte. Zowel QQ als WeChat waren producten

van het Chinese bedrijf Tencent, een van de eerste

internetbedrijven die eind jaren negentig in China

werden opgericht. Sinds 2012 schrijf ik veel artike-

len en geef ik lezingen over de manier waarop 

WeChat van een chat-app is uitgegroeid tot een

super-app die onmisbaar is geworden in het dage-

lijks leven in China.

Onlangs verscheen er een boek over dit onderwerp:

Influence Empire van Lulu Yilun Chen. Ondanks dat

ik goed op de hoogte ben van WeChat, kocht ik

een exemplaar, in de hoop toch nog iets nieuws te

leren. 

Chen is journaliste voor Bloomberg, schrijft sinds

2012 over de Chinese tech-scene en heeft verschil-

lende hoofdrolspelers geïnterviewd in het verhaal

rond een van China’s meest succesvolle tech-

bedrijven, Tencent. In Influence Empire heeft ze

haar schrijfwerk verzameld en uitgebreid.

Chen vertelt het achtergrondverhaal van Tencent’s

oprichter Pony Ma en de vroege producten van het

bedrijf, waaronder QQ instant messenger. Ze 

beschrijft hoe QQ een succes werd toen het de

strijd aanging met MSN-messenger van Microsoft

en hoe het later een voedingsbodem werd voor vele

andere producten van Tencent. Later in het boek

beschrijft Chen de strijd van Tencent met Alibaba,

de investeringen van Tencent in maaltijdbezorger

Meituan en de ‘Chinese Uber’ Didi, de komst van

WeChat en botsingen met de overheid. 

Influece Empire is daarmee niet enkel een boek over

Tencent. Je kunt het verhaal van Pony Ma’s bedrijf

namelijk niet vertellen zonder rivaal Jack Ma’s 

Alibaba en hun belangen in Meituan en Didi te

vertellen. Dit neemt ongeveer een derde van het

boek in beslag, en geeft de lezer een beter begrip

van de Chinese internetsector.

Naast zijn sociale-netwerk- en berichten-apps,

staat Tencent ook bekend als een van de grootste

bedrijven in videospelletjes. Ik was zelf minder 

bekend met dat deel van het bedrijf, dus heb heel

wat nieuwe dingen geleerd. Dat gezegd hebbende,

was het best een uitdaging om me door 50 pagi-

na's met videogamebedrijven waarin Tencent 

investeerde en hun gametitels te worstelen, daar

ik geen fervent speler ben van de battle royal video-

games waar Tencent met name om bekend staat.

In plaats van dit gedetailleerde verhaal over video-

spelletjes had ik liever meer gelezen over zaken

waar ik altijd al nieuwsgierig naar ben geweest. Ik

denk weliswaar dat Influence Empire een onschat-

bare bron van informatie is voor degenen die niet

erg bekend zijn met Tencent, maar het biedt niet

veel onthullingen voor iemand die digitale tech -

nologie in China al jaren op de voet volgt. Ik had

bijvoorbeeld graag meer willen weten over hoe 

het verzamelen van gegevens is verdeeld tussen 

Tencent, zijn partners en bedrijven die mini-apps

op het WeChat platform draaien. Of hoe het gene-
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reren van inkomsten met de digitale portemonnee

in WeChat werkt en hoe Tecent botste met staats-

bedrijven in de telecomsector die hun sms-inkom-

sten zagen verdampen na de komst van WeChat.

Hoewel het boek de censuur op WeChat bespreekt,

legt het niet uit hoe de overheid de voorkeur gaf

aan WeChat boven microblog Weibo. WeChat is

een veel meer gesloten, huiskamerachtig netwerk

in vergelijking met het zeer open microblogging-

platform van Sina Weibo. In WeChat is het minder

waarschijnlijk dat dingen viraal gaan dan op Sina

Weibo, wat de overheid goed uitkomt. Het boek

werpt ook geen nieuw licht op de vraag of het 

bespioneren van berichten en gedrag van WeChat

gebruikers door de overheid anekdotisch of syste-

matisch is. Ten slotte wordt er bij de bespreking

van de toekomst van Tencent weinig gezegd over

de wens van de regering om de platforms van het

land een rol te laten spelen in de digitalisering van

de industriële sector. Het boek zit boordevol infor-

matie, maar mist niettemin toch ook veel interes-

sante onderwerpen. Ik had graag wat meer betaald

voor nog eens vijftig pagina’s extra met deze 

onderwerpen.

Afgezien van deze ontbrekende informatie is het

hele boek gestoeld op zeer goed onderzoek en

leest het lekker weg. Helaas bevat Influence Empire

echter geen illustraties. Op basis van mijn eigen

ervaring met het presenteren voor publiek dat

nooit producten van Tencent heeft gebruikt, denk

ik dat dat een gemiste kans is. Screenshots van

WeChat of de veel besproken videogames hadden

het verhaal een stuk tastbaarder kunnen maken

voor de gemiddelde lezer.

Zoals bij sommige van haar artikelen voor Bloom-

berg, wordt Chen speculatief aan het einde van het

boek wanneer ze ingaat op de harde aanpak van

China’s internetgiganten door de overheid in

2021. Ik deel haar mening dat dit allemaal een

soort van wraak op Jack Ma is door de CCP niet.

Desondanks is Influence Empire een zeer interes-

sant boek, vooral voor degenen die minder bekend

zijn met de Chinese digitale technologiesector.

Ed Sander
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