
Vierluik over de opkomst/terugkeer van China, Deel 3: geopolitieke aspecten 
 
In dit derde deel van het vierluik over de opkomst (of beter gezegd: terugkeer) van China op het 
wereldtoneel draaide het om de geopolitieke aspecten die gepaard gaan met deze ontwikkeling. 
Twee sprekers van Instituut Clingendael, Kees Homan en Frans-Paul van der Putten, gaven 
presentaties over de ontwikkeling van de Chinese krijgsmacht en de relatie tussen China en de VS, 
respectievelijk.  
 
Kees Homan: de ontwikkeling van de Chinese krijgsmacht 
 
Het People Liberation Army (PLA) is de gewapende afdeling van de Chinese People’s Party (CPP). De 
PLA heeft 2,6 miljoen militairen en daarnaast 510.000 reservisten. Terwijl de defensiebudgetten in de 
Westerse landen dalen, heeft China de afgelopen 15 jaar het defensiebudget jaarlijks met gemiddeld 
12% verhoogd. Daarmee heeft het nu het derde defensiebudget van de wereld. 
 
Onder Mao werd de basis gelegd voor de Chinese militaire doctrine van actieve defensie. Sinds 1999 
zijn er een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste in 2009. Er 
kwam toen meer aandacht voor offshore-defensie en het uitbreiden van de zeemacht. Dit vind China 
vooral nodig vanwege de overweldigende aanwezigheid van de Amerikanen in de wateren die aan 
China grenzen. Daarnaast is de verschuiving van de nadruk op de landmacht naar die op de 
luchtmacht en de marine nodig voor het uitvoeren van expeditionaire operaties.   
Op 31 maart 2010 werd het Chinese Defence White Paper bekendgemaakt. Hierin zijn de 
belangrijkste taken en doelen van het leger vastgesteld:  

• Het veiligstellen van de nationale soevereiniteit, evenals de veiligheid en belangen van 
nationale ontwikkeling. 

• Het handhaven van de sociale harmonie en stabiliteit. (Dit was vroeger vooral een taak van 
de paramilitaire politie, maar nu dus ook een hoofdtaak van het leger. Hierin ziet Homan een 
belangrijke indicatie dat de Chinese legerleiding er rekening mee houdt dat de belangrijkste 
bedreiging van China ook weleens van binnenuit zou kunnen komen.) 

• Het versnellen van het moderniseringsproces binnen de krijgsmacht. 

• Het handhaven van de wereldvrede.  
 
De belangrijkste maatregelen binnen het moderniseringsproces zijn het invoeren van Joint 
Operations (waarbij alle onderdelen van de krijgsmacht dus effectief samenwerken, dit is redelijk 
nieuw in China), het ontwikkelen van cyberoorlog-capaciteiten, het bouwen van een vliegdekschip 
en, zoals al eerder vermeld, de nieuwe nadruk op de luchtmacht en de marine.  
 
Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de raketeenheden, een apart onderdeel van 
de Chinese krijgsmacht. China beschikt sinds kort over de DF-21, een Anti-Ship Ballistic Missile 
(ASBM) die over land verplaatst kan worden en die een bereik van ongeveer 2500 kilometer heeft. 
De DF-21 lijkt vooral ontwikkeld te zijn met het oog op de Amerikaanse activiteiten in de Stille 
Oceaan, waar de VS 6 vliegdekschepen hebben (die nu dus niet te dicht in de buurt van het Chinese 
vasteland moeten komen). De VS hebben er vooral grote belangen bij de veiligheid van Japan en 
Taiwan veilig te stellen. De snelle modernisering binnen de Chinese krijgsmacht leidt tot grote 
bezorgdheid in China’s buurlanden, die nu ook druk bezig zijn hun legers te moderniseren. Vooral 
omdat een aantal van hen ook territoriale geschillen met China hebben. Daarnaast organiseren de 
Amerikanen steeds vaker gezamenlijke militaire oefeningen in de regio. Daarbij wordt samengewerkt 
met landen als Japan, India en Australië. 
 
De territoriale geschillen die China met zijn buurlanden heeft draaien voornamelijk om eilanden waar 
veel grondstoffen en mineralen te vinden zijn. Daarnaast is er uiteraard ook de Taiwan-kwestie. Ten 



opzichte van Taiwan lijkt China een ‘carrot and stick’-aanpak te hanteren, waarbij de ‘stick’ wel 
steeds duidelijker aanwezig is. Zo heeft China het aantal raketten die Taiwan kunnen bereiken 
aanzienlijk verhoogd. Toch denkt Homan niet dat het in de nabije toekomst tot een oorlog over 
Taiwan zal komen. Al is het maar omdat de VS nog steeds het militaire overwicht hebben.  
 
Maar dat China zich tot een regionaal militair machtscentrum wil ontwikkelen is duidelijk. Daarnaast 
zal het ook een (beperkte) rol willen spelen in de rest van de wereld. Echter, in tegenstelling tot de 
VS, heeft China geen militaire bases in het buitenland. China is op dit moment wel bezig met het 
bouwen van havenfaciliteiten langs de zeeroute waarlangs de olie wordt geïmporteerd (China is voor 
ongeveer 65% afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en Afrika en de aanvoer van de olie gaat 
via zeetransport). Deze havens worden nu vooral gebruikt voor economische doeleinden, maar het is 
niet ondenkbaar dat ze in de toekomst een militaire functie krijgen.  
 
Het zal voorlopig nog wel even duren voordat de Chinese krijgsmacht die van de VS voorbij zal gaan. 
Daarvoor kent het Chinese leger nog teveel kwetsbaarheden, zoals: een beperkte ervaring in joint 
operations, beperkte operationele ervaring in het buitenland in het algemeen, een gebrek aan 
reserveonderdelen, een gebrek aan hooggeschoolde technici en een sterke afhankelijkheid van olie-
import.  
 
Frans-Paul van der Putten: de relatie tussen China en de VS 
 
Van der Putten behandelde de relatie tussen China en de VS aan de hand van 6 thema’s, te weten: 
(1) de Amerikaanse perceptie van China, (2) de Chinese perceptie van de VS, (3) onderliggende 
factoren, (4) de huidige interactie tussen China en de VS, (5) mondiale gevolgen van de 
ontwikkelingen in de relatie tussen deze twee grootmachten, en (6) de gevolgen voor de trans-
Atlantische betrekkingen. Goed om te onthouden is dat de belangrijkste ontwikkeling in de relatie 
tussen China en de VS is dat de relatie steeds gelijkwaardiger wordt door de economische, militaire 
en politieke groei van China. 
 
De VS zien China vooral als de belangrijkste potentiële concurrent voor de supermachtspositie. De 
opkomst van China als grootmacht is extra gevaarlijk vanwege de afwijkende politieke en 
economische waarden die China hanteert. De belangrijkste Amerikaanse kritieken op China zijn: 

• Interne instabiliteit: De bevolking van China maakt ongeveer een vijfde deel uit van de totale 
wereldbevolking. China kan zich in de ogen van de Amerikanen moreel gezien geen 
instabiliteit veroorloven. Volgens de Amerikanen kan alleen democratie voor echte stabiliteit 
zorgen. Dit hangt ook samen met de Amerikaanse kritiek dat Chinees handelen onvoldoende 
transparant is.  

• Onvoldoende verantwoordelijk: met de positie van economische grootmacht komen volgens 
de Amerikanen ook verantwoordelijkheden op het wereldtoneel, verantwoordelijkheden die 
de Chinezen weigeren te nemen (gedeeltelijk omdat ze zich niet zouden willen bemoeien 
met de interne aangelegenheden van andere staten). Maar ondertussen profiteren de 
Chinezen ook (financieel) van Westerse activiteiten om de stabiliteit buiten de grenzen te 
handhaven. China wordt dus ook als een profiteur gezien. 

• Gevaarlijke overmoed: China stelt zich toenemend assertief op, maar de Amerikanen 
waarschuwen voor overmoed. Ondanks de snelle ontwikkeling van de afgelopen jaren is 
China nog niet in staat de Amerikaanse positie aan te tasten. 

 
China ziet de VS als de enige potentiële bedreiging. China ziet de VS vooral als strevend naar 
dominantie, op alle vlakken, waarbij het er niet voor terugdeinst zich in de interne aangelegenheden 
van China te mengen (bijvoorbeeld door anti-regeringsdemonstraties aan te moedigen). De 
belangrijkste Chinese kritieken op de VS zijn: 



• Het opleggen van de eigen normen en waarden aan anderen (en zich dus te mengen in de 
interne aangelegenheden van andere soevereine staten). 

• Het voeren van een ‘containment-beleid’ ten opzichte van China, zodat China zo klein 
mogelijk kan worden gehouden. Dit houdt in dat de Amerikanen hun eigen macht 
aanwenden om de interne aangelegenheden van China zo te bespelen dat de VS er het 
gunstigst vanaf komt, zowel op het economische en politieke vlak, als op het culturele vlak. 

• Onverantwoordelijk economisch beleid: volgens China leent de Amerikaanse overheid teveel 
geld en geeft het teveel uit. Dit is vooral belangrijk om China een groot deel van de 
Amerikaanse staatsobligaties in handen heeft. 

 
De onderliggende oorzaken van de relatief slechte verhoudingen tussen China en de VS zijn vooral 
een wederzijds gevoel van bedreiging, onzekerheid over wat de toekomst zal brengen, een 
wederzijds wantrouwen, en onduidelijkheid over de machtsverhoudingen. Vooral het laatste punt is 
erg belangrijk. Duidelijk is dat China de VS steeds dichter nadert, maar de machtsverhoudingen zullen 
pas echt duidelijk worden wanneer het ooit tot een echt conflict tussen de twee komt. Over het 
algemeen geldt dat hoe sterker China wordt, hoe gevaarlijker de situatie, omdat het dan steeds 
onduidelijker zal worden wie van de twee het zal winnen in een conflict. 
 
Gelukkig hebben China en de VS ook gedeelde belangen, bijvoorbeeld in de wereldeconomie. Deze 
gedeelde belangen hebben een stabiliserend effect op de onderlinge relatie. China en de VS zijn dus 
zowel rivalen als partners. De VS en China doen er veel aan om hun relatie stabiel te houden, 
bijvoorbeeld door zoveel mogelijk de dialoog met elkaar aan te gaan. Dit doen ze op verschillende 
niveau’s: 

• Bilateraal: Strategic and Economic Dialogue. Sinds 2009 vindt er jaarlijks een ontmoeting 
plaats tussen Amerikaanse en Chinese toppolitici (afwisselend in Beijing en Washington). Er 
wordt dan gesproken over economische en veiligheidsonderwerpen. Er worden ieder jaar 
meer onderwerpen besproken dan het jaar ervoor. 

• Regionaal: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), ASEAN Regional Forum, Shangri-la 
Dialogue (veiligheidsforum), East Asia Summit, ASEAN Defense Ministers Meeting Plus 
(ADMM+, 18 landen vertegenwoordigd) 

• Mondiaal: VN Veiligheidsraad, G20, WTO, IMF, Klimaattop.  
 
Wat betreft de mondiale gevolgen van de ontwikkelingen in de relatie tussen China en de VS is het 
belangrijk dat de andere landen ook steeds meer te maken krijgen met China. De gevolgen 
verschillen wel per regio. Voor veel ontwikkelingslanden zijn China en de VS tegenwoordig ongeveer 
even belangrijk. In Azië zijn er wat meer negatieve consequenties vanwege de onduidelijkheid en 
instabiliteit die de rivaliteit tussen China en de VS met zich meebrengt. Voorheen speelde eigenlijk 
alleen het Taiwan-conflict een belangrijke rol, maar tegenwoordig worden steeds meer lokale 
territoriale geschillen (vooral door de VS) gekoppeld aan de VS-China relatie. Hierin profileert China 
zich steeds meer als een partner die niet genegeerd kan worden. Om de overhand te houden 
moedigt de VS buurlanden van China aan zich harder op te stellen tegenover China. In het Midden-
Oosten en Afrika verschillen de gevolgen sterk per onderwerp. Hier bestaan rivaliteit en 
samenwerking vaak naast elkaar. Wat betreft Iran en Noord-Korea zijn er vooral wrijvingen tussen 
China en de VS. De VS willen dat China meer druk uitoefent op deze twee landen om de ontwikkeling 
van kernwapens tegen te gaan. China weigert zich echter met de interne aangelegenheden van Iran 
en Noord-Korea te bemoeien. Tot slot is China een steeds belangrijkere economische partner van 
Amerika’s bondgenoten. Ook dit vergroot China’s macht ten opzichte van de VS. 
 
Volgens Van der Putten was het moeilijk te voorspellen hoe de trans-Atlantische relatie zal worden 
beïnvloedt door de opkomst van China. Europa ziet China eerder als een economische dreiging dan 
als een primaire militaire dreiging. Wel is er een Europese angst dat China de plek van Europa ten 



opzichte van de VS zal innemen. Echter, de kans is groot dat de trans-Atlantische betrekkingen 
voorlopig nog wel van primair belang zullen zijn voor de VS, al was het maar vanwege de gedeelde 
waarden.  
 
Een belangrijke kwestie in de trans-Atlantische relatie is het Europese wapenembargo voor China. 
Vooral de VS hechten enorm veel belang aan dit embargo, zelfs zoveel dat een Europees besluit tot 
het afschaffen van het wapenembargo zou kunnen leiden tot een herziening van de trans-Atlantische 
relatie. Dit geeft wel aan dat China en de VS voorlopig niet elkaars primaire bondgenoten zullen 
worden. Hoewel Europa relatief minder belangrijk zal worden, zullen de trans-Atlantische 
betrekkingen voorlopig waarschijnlijk hecht blijven. 
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