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Op donderdag 3 maart organiseerde Jonge Atlantici de eerste bijeenkomst van een vierluik over de 

opkomst van China. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak Ingrid d’Hooghe van Instituut 

Clingendael over de historische achtergronden van China’s opkomst als mogendheid en Jantinus 

Smallenbroek van de directie Oost-Azië (BuZa) over het Nederlandse beleid ten aanzien van China. 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de bijeenkomst.  

 

Ingrid d’Hooghe (Chinaspecialist bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen  

Clingendael) beet het spits af door in te gaan op de vraag of de 21e eeuw de eeuw van China wordt. 

Volgens d’Hooghe is dat afhankelijk van hoe China met een vijftal binnenlandse problemen om zal 

gaan. Allereerst is dat de vergrijzing in samenhang met de één-kind-politiek. Dit kan een enorm 

arbeidstekort en een onbetaalbare ouderenzorg opleveren. Ten tweede is dat de duurzaamheid van 

het economische proces: hoe lang kan het land nog substantiële economische groei realiseren? Ten 

derde kan de scheve inkomensverdeling en de regionale ongelijkheid (rijke Oosten vs. arme Westen) 

voor interne spanningen zorgen. China moet hier een werkbare oplossing voor vinden, anders kan 

hier een destabiliserende werking vanuit gaan. Ten slotte noemde d’Hooghe enkele structurele 

economische problemen en politieke stabiliteit die op den duur de heerschappij van de CCP kunnen 

ondermijnen.  

Ondanks deze mogelijke obstakels zal China, volgens schattingen, hoogstwaarschijnlijk 

binnen tien tot veertig jaar (verschillende experts maken verschillende schattingen) de grootste 

economie van de wereld worden en zo de positie van de VS overnemen. Dit zou een belangrijke 

omslag betekenen, omdat China de eerste niet-Westerse wereldmacht zou worden. Een 

wereldmacht die geen democratisch systeem heeft, waarvan de bevolking deels nog in armoede leeft 

en die er op veel vlakken andere normen en waarden op na houdt. Zoals het er nu naar uitziet, zo 

voorspelt d’Hooghe, zullen de Chinese machthebbers hierin ook niet willen afwijken van de 

bestaande koers. Dat houdt in dat China eigenlijk zoveel mogelijk van andere (Westerse) landen 

willen leren, overnemen en kopiëren en hiervan wil profiteren, maar in essentie wel Chinees wil 

blijven, en niet-passende elementen uit wil sluiten.  

 Vervolgens zette d’Hooghe een aantal belangrijke lessen uiteen die Chinezen uit hun  

geschiedenis hebben getrokken en die de Chinese cultuur gevormd hebben, en een verklaring bieden 

voor hoe China tegen haar eigen opkomst en het buitenland aan kijkt. Zo hebben Chinezen volgens 

d’Hooghe een ander idee van geschiedenis en tijd. Chinezen grijpen vaak terug op hun geschiedenis, 

terwijl Westerse mensen veelal naar de toekomst kijken. Misschien juist daarom vinden Chinezen 

honderd jaar niet zo veel, iets wat in het Westen als een uitermate lange periode wordt beschouwd. 

Daarnaast is het idee van territoriale integriteit heel belangrijk. Dit komt goed naar voren als je kijkt 

naar China’s beleid ten aanzien van Tibet en Taiwan: het land respecteert de territoriale integriteit 

van andere landen, en hoopt dat andere landen dat ook bij hen doen. Een ander kenmerk van de 

Chinese cultuur is dat de bevolking een autoritair bewind accepteert, mits dit bewind hen goed 

behandeld. Ten slotte wantrouwen Chinezen buitenlandse motieven. Dit wantrouwen vloeit voort uit 

de gebeurtenissen die in de afgelopen 150 jaar hebben plaatsgevonden. Tot 1850 was China namelijk 

één van de rijkste economieën in de wereld met één van de beschaafdste samenlevingen. De eeuw 

daarna echter wordt in retrospectief veelzeggend ‘de honderd jaar van vernedering’ genoemd. 

Onder andere de opiumoorlogen met Groot-Brittannië en de Japanse bezetting tijdens de Tweede 

Wereldoorlog wekte veel afkeer en wantrouwen tegenover buitenlandse grootmachten op. Deze 



isolationistische houding is sinds 1979, toen de aansluiting met de wereldeconomie gezocht werd, 

wel langzaam aan het veranderen. China’s buitenlands beleid is nog steeds gebaseerd op peaceful 

coexistence, maar hier wordt wel steeds soepeler mee omgegaan, hetgeen bijvoorbeeld aan China’s 

steun voor de VN-resolutie tegen Libië te zien is. 

 

Jantinus Smallenbroek, plaatsvervangend hoofd van de directie Oost-Azië op het ministerie van  

Buitenlandse Zaken, besprak in het tweede deel van de bijeenkomst het beleid en de doelstellingen 

van Nederland in de regio. Vier punten staan hierbij centraal, te weten stabiliteit en dialoog, de 

ontwikkeling van China als verantwoordelijke belanghebbende, economische ontwikkeling en 

duurzaamheid. Nederland wil graag dat China zich ontwikkelt als een “responsible stakeholder” die 

internationaal gezien een rol speelt en opeist die bij zijn economische formaat past. Verder zet het 

ministerie zich in voor zowel de ontwikkeling van China zelf als voor kansen voor het Nederlandse 

bedrijfsleven, dat tot bepaalde sectoren in China nog altijd geen toegang heeft. Daarnaast staat ook 

duurzaamheid centraal. De groeiende Chinese economie slurpt energie. Dit energieverbruik hangt 

samen met milieuproblemen, zoals luchtvervuiling en watertekort, die alleen maar groter zullen 

worden, als hier niets aan wordt gedaan.  

Het handelsbeleid ten aanzien van China ligt volledig in handen van de Europese Unie. De EU 

onderhandelt onder meer over invoerheffingen en kwaliteitseisen waar producten aan moeten 

voldoen. Interessant is dat Nederland voor ongeveer €22 miljard uit China importeert, en voor 

slechts €4,5 miljard naar China exporteert. Dit levert een structureel handelstekort op van €17,5 

miljard. Wel moet hierbij gezegd worden dat deze cijfers een vertekend beeld kunnen geven van de 

situatie, omdat een groot deel van de Nederlandse import bestemd is voor “het achterland’. 

Desalniettemin liggen er volgens Smallenbroek genoeg kansen om de export naar China verder uit te 

breiden, aangezien die nu slechts 1,3 procent van de totale Nederlandse export bedraagt.   

Ook mensenrechten blijven een belangrijk punt voor Nederland. Hoewel mensenrechten op 

sociaal en economisch vlak in de afgelopen dertig jaar weliswaar zijn verbeterd, zijn deze op politiek 

vlak op zijn zachtst gezegd nog ‘in ontwikkeling’. Door de opkomst van social media is het voor de 

CCP wel steeds lastiger om totale controle uit te oefenen. Ook is er in toenemende mate sprake van 

intra-partij democratie (partijen binnen de partij), waardoor er binnen de CCP in toenemende mate 

sprake is van pluriformiteit en diversiteit. Daarnaast is besluitvorming ook geen kwestie meer die één 

persoon betreft, maar waar een grotere groep mensen door middel van samenwerking en 

consultatie bij betrokken is.  

De kern van het Chinese buitenlandse beleid is volgens Smallenbroek primair gericht op het 

voortbestaan en verstevigen van de heerschappij van de CCP. Daarbij zoekt China naar afzetmarkten, 

grondstoffen en energie, bijvoorbeeld in Afrika waar China investeringen in infrastructuur ruilt voor 

energie. Ook het één China beleid vormt een belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid. China is 

dan ook totaal niet geïnteresseerd in territoriale expansie. Het land bewaard graag de vrede, zodat 

het zich kan richten op verdere economische ontwikkeling, die de heerschappij van de CCP in de 

toekomst moet garanderen. Het antwoord van het Westen op China’s opkomst moet volgens 

Smallenbroek “hegded integration” zijn. Zoals de naam het al zegt moet China op een voorzichtige 

manier geïncorporeerd worden in het bestaande systeem, waarbij ook tegemoet gekomen moet 

worden aan wensen van China.  
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