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De machtsverhoudingen in de wereld verschuiven. De opkomst van Azië, in het bijzonder 

van China, verlegt het blikveld van de Verenigde Staten van de Stille en Atlantische Oceaan 

naar de Stille en Indische Oceaan. De kaart van laatstgenoemde oceaan en zijn 

omringende landen vormt de belangrijkste kaart voor de toekomst van de internationale 

betrekkingen. Robert Kaplan (o.a. National Correspondent voor Atlantic Monthly) stelt dit 

in zijn nieuwste boek Monsoon: the Indian Ocean and the future of American power, 

waarvan onlangs de Nederlandse vertaling verscheen. In een interview met Atlantisch 

Perspectief ging Kaplan onder andere in op een aantal aspecten van China’s groeiende 

macht, in het kader van het themanummer over dit land. 

In uw werk concentreert u zich op lange termijn ontwikkelingen en min of meer ‘vaste’ 

omstandigheden, zoals geografie, in plaats van de waan van de dag. In de context van de 

opkomst van China, welke rol speelt demografie? China krijgt te maken met sterke 

vergrijzing, terwijl de VS blijven profiteren van immigratie. Welke invloed heeft demografie 

op de rivaliteit in de Indische Oceaan?  

China vergrijst wel, maar de bevolking bestaat uit 1,3 miljard mensen. Het land is daarom 

hoe dan ook een demografisch ‘powerhouse.’ Het Westen was de afgelopen eeuwen 

dominant, omdat de Industriële Revolutie daar het eerst plaatsvond. Nu komt de Industriële 

Revolutie naar China, en naar Azië in het algemeen. Daar hangt een groot demografisch 

gewicht aan en Azië wordt het economische centrum van de wereld. De VS blijven zeker een 

levendige samenleving door immigratie. Bovendien is en blijft het geboortecijfer stabiel; de 

bevolking zal groeien. Toch zijn de VS nu in ‘relative decline.’ China, en bijvoorbeeld ook 

Brazilië, halen de VS langzaam in, maar Amerika blijft een grootmacht voor vele jaren, 

waarschijnlijk nog decennia. 

Wat betreft de andere landen in de regio: India zal volgens de meest recente modellen qua 

bevolking China inhalen in 2032. Net als China, vergrijzen Japan en Zuid-Korea. Noordoost-

Azië bestaat uit landen met gezinnen met in veel gevallen één kind. Dat lijkt echter geen 

probleem voor de economische ontwikkeling van de regio. 

 Amerikaans verval en machtsevenwicht 

In een artikel in Foreign Affairs stelde u dat de VS in Azië een stabiliserende werking zullen 

uitoefenen en ‘onmisbaarheid’ moeten nastreven, in plaats van dominantie. In een ander 

artikel in hetzelfde blad voorspelde u dat de VS zullen proberen te voorkomen dat China een 

hegemonie op het oostelijk halfrond zal vestigen. Dat laatste klinkt weer als dominantie. 



Het gaat hier om balans, niet om dominantie. Balance is het sleutelwoord. De VS moeten 

gelijkgestemde democratische landen, zoals Japan, India, Australië en Zuid-Korea, en ook 

ondemocratische anderen (bijvoorbeeld Vietnam, dat de-facto een bondgenoot is van de VS) 

aanmoedigen meer te doen aan de eigen defensie. Met deze landen moeten de VS een 

alliantie aangaan om zo een tegenwicht te vormen tegen de groeiende macht van China. De 

VS moeten niet alleen staan, maar de kleinere machten laten samenwerken, met de VS en 

met elkaar. Dat is voor de VS de manier om de machtsverhoudingen in Azië in balans te 

houden en zelf oud te worden als grootmacht.  

Het Britse rijk, en zijn marine, raakte in verval vanaf het midden van de jaren negentig van 

de negentiende eeuw. Toch bleef Groot-Brittannië lang als grootmacht bestaan en won het 

land twee wereldoorlogen. ‘Verval’ op zichzelf kan als concept overschat worden. Het gaat 

geleidelijk, het is een proces. De Royal Navy gebruikte de groeiende macht van andere 

landen, zoals de VS en Japan, om een tegenwicht te creëren tegen andere, opkomende 

landen, zoals Duitsland en Rusland. De VS doen nu precies hetzelfde in wat ik noem de ‘Indo-

Pacific’-regio: de Indische Oceaan plus Oost-Azië. 

Hoe ziet het Amerikaanse volk dat ‘geleidelijke’ en ‘relatieve’ verval? Veel publicaties 

tegenwoordig gaan over American decline.  

De publieke opinie op dit gebied verschuift. Zij hangt sterk samen met het verloop van 

economische groei. Indien de Amerikaanse economie goed herstelt van de recessie, 

verbetert de gemoedstoestand van de Amerikanen. Dan worden ze weer optimistischer, ook 

over de toekomst van Amerika’s rol en positie in de wereld. 

 ‘Sea power’ 

De huidige Amerikaans militaire campagnes zijn vooral landoperaties en gericht op 

counterinsurgency. Uw boek suggereert de opkomst van een meer prominente rol voor 

marines.  

De regio van de Indische Oceaan vergt geen grote marine op zichzelf, maar sea power in het 

algemeen. De VS moeten hun blikveld verschuiven: geleidelijk van land naar zee. In de 

toekomst niet grote landoperaties herhalen, maar opereren met een kleine footprint. Een 

goed voorbeeld van hoe het zou moeten is de aanwezigheid van de VS in Jemen en langs de 

kust van Somalië. Op die manier kun je terrorisme bestrijden: met kleinschalige 

aanvalsteams die snel kunnen ingrijpen met gecombineerde zee- en luchtmacht. De VS 

hebben innovatieve manieren om te opereren in de grensgebieden tussen Afghanistan en 

Pakistan, met drones. Dit soort optreden moet gebeuren met een kleine footprint. De 

luchtmacht en marine moeten relatief meer investeringen krijgen. Dit maakt de nieuwe 

vorm van optreden mogelijk en zal tegelijkertijd bondgenoten als Japan en India 

herverzekeren.  



Hoe gaat dat dan met het idee van nation building? Zonder grote footprint is dat niet meer 

mogelijk. Voor nation building zijn ‘laarzen op de grond’ nodig, bijvoorbeeld in Afghanistan. 

Je kunt een land niet zomaar in de steek laten, dus nation building gaat niet zomaar 

overboord. Amerika is nu eenmaal betrokken, op de grond, bij Afghanistan. We zullen echter 

zien dat vanaf 2014/15 de Amerikaanse troepenaantallen sterk zullen afnemen. Nederland 

heeft een nieuwe trainingsmissie, tot 2014, die zal daarna misschien ook aflopen. In Irak is 

het aantal Amerikaanse troepen gedaald van 130.000 tot 50.000. Eind dit jaar zijn het er 

misschien nog 20.000. De Amerikaanse strijdkrachten zullen voorlopig niet volledig weggaan 

uit Irak. Deze situatie moet uitgewerkt worden in samenwerking met de nieuwe Iraakse 

regering. Die regering zal zelf een kleinschalige Amerikaanse aanwezigheid willen houden, 

ook al kan ze dat niet openlijk zeggen. Nieuwe grootschalige nation building activiteiten 

zullen niet snel meer ontplooid worden, maar de huidige operaties worden niet abrupt 

gestopt.  

Is de terugkeer van sterkere rol voor de marine ten opzichte van landmacht ook weer een 

terugkeer naar de ‘normale’ gang van zaken, historisch gezien?  

Hopelijk wel, het zou kunnen. Zeemacht brengt veel minder morele kwesties met zich mee. 

Bij operaties op het land liggen civiele populaties in de weg. Dat brengt kwesties van 

mensenrechten teweeg, die vervolgens weer moralistische discussies zoals over de Balkan 

en Irak kunnen laten terugkomen. Activiteiten van de marine daarentegen zijn puur militair 

van aard, tenzij de marine natuurlijk steden of burgerdoelen op land bombardeert. Schepen 

hoeven niet met bevolkingen om te gaan.  

Behalve de puur militaire activiteiten kunnen marines ook soft power bevorderen.  

Zeker, marines projecteren ook soft power. Het zijn hard power middelen die soft power 

kunnen genereren, bijvoorbeeld bij rampenbestrijding, zoals de tsunami van 2004.  

Het vliegdekschip is het symbool van Amerikaanse (militaire) macht. China bouwt nu ook een 

vliegdekschip, onder andere zoals u schreef om soft power uit te stralen. Maar is zo’n schip 

niet de ultieme vorm van uw idee van sea power: lucht- en zeemacht gecombineerd? Wat 

zijn de gevolgen daarvan voor China’s hard power mogelijkheden?  

Behalve voor soft power bouwt China ook vliegdekschepen om het nationaal prestige te 

vergroten. Het vliegdekschip is inderdaad misschien wel het grootse symbool van 

Amerikaanse militaire macht, China wil dat graag evenaren. 

Zou China ook, net als de VS, vliegdekschepen rond de wereld laten varen en laten 

patrouilleren?  

Dat moeten we afwachten. Het zou erg interessant zijn om te zien waar ze dan heen gaan. 

Maar het zal nog lang duren voordat de Chinese strijdkrachten leren hoe ze met 

vliegdekschepen om moeten gaan. Operaties met vliegdekschepen zijn erg complex. Ze 



varen niet alleen, maar in een grote groep van verschillende typen schepen. De Amerikanen 

hebben hier carrier strike groups voor.  

China moet daar nieuwe, grote en geïntegreerde systemen voor opzetten.  

Juist. En dat is een complexe operatie. Marines doen er jaren over om die capaciteiten en 

systemen, bijvoorbeeld de commandostructuur, te ontwikkelen. Dus China heeft daar nog 

een lange weg voor te gaan. 

U schreef dat incidenten tussen de marines van China en de VS aantonen dat China nog geen 

grootmacht is, maar eerder ‘onvolwassen.’ Maar zijn deze incidenten niet gewoon een 

manier voor China om Amerikaans gedrag te beïnvloeden? De VS doen dat zelf ook: door 

wapendeals met Taiwan verhogen zij het risico en de kosten voor China in de problematiek 

rond Taiwan. China probeert daarom de kosten voor de VS om te opereren in China’s regio 

te verhogen. De presentatie van het nieuwe Chinese stealth-vliegtuig past daar ook bij.  

Zeker. Als China vliegdekschepen inzet, en minstens evenveel onderzeeërs in de vaart neemt 

als de VS (wat China zal doen), stelt dat het land in staat een psychologisch effect in Oost-

Azië te creëren. Dat is tevens gekoppeld aan economische macht: China is de grootste 

handelspartner van bijvoorbeeld Japan, Australië, de Filipijnen en Vietnam. Deze militaire en 

economische factoren creëren een effect van dominantie. Sommige Amerikaanse analisten 

beweren zelfs dat China significante delen van Oost-Azië probeert te ‘Finlandiseren.’ 

Is er dan een analogie te maken met het Duitsland van vlak voor de Eerste Wereldoorlog?  

Die vergelijking wordt inderdaad vaak gemaakt. Maar er is een groot verschil: Duitsland was 

in die tijd overwegend een landmacht, althans in termen van machtsprojectie. China 

daarentegen is een zeemacht wat betreft machtsprojectie. Dat maakt China misschien meer 

‘goedaardig’ in internationale relaties. “Armies occupy, naval ships make port visits.”  

Rivaliteit en grotere strijdkrachten in Oost-Azië en in de Indische Oceaan hoeven niet 

automatisch te leiden tot gewapende conflicten. Vergeet niet dat óók vlak voor de Eerste 

Wereldoorlog de wereld in rap tempo globaliseerde. Handel vindt enkel plaats als zeeroutes 

veilig zijn. Dat kan alleen met grote marines. Er zijn grote onderlinge verschillen tussen de 

landen rond de Indische Oceaan. Incidenten tussen de Korea’s laten zien hoe gevaarlijk de 

regio is. Het is geen kwestie van of oorlog, of vrede. De opkomst en groei van marines, 

luchtmacht, raketten etc. kan hand in hand gaan met groeiende handel en welvaart. Dat is 

de meest waarschijnlijke weg. 

 Rivaliteit in Afrika 

Tijdens een discussiebijeenkomst over Afrika’s grondstoffen gaf u een voorbeeld van het 

land Niger. Na een staatsgreep in dat land behield China goede banden met de overheid, 

omdat China tijdens de staatsgreep beide rivaliserende partijen bespeelde. Hebben de 

Chinezen hiermee een groot strategisch voordeel ten opzichte van de VS, met hun 



realistische benadering in tegenstelling tot de morele aspecten van de Amerikaanse 

buitenlandse politiek? Zeker nu WikiLeaks gevoelige informatie blootlegt.  

Ik voorzie geen impact van WikiLeaks op de Amerikaanse diplomatie op de lange termijn. De 

Amerikaanse diplomatie zal zich herstellen en weer op het oude niveau te werk kunnen 

gaan. Amerika en China zijn verwikkeld in een ‘vreedzame concurrentie’ in Afrika. China is 

daarin wel erg agressief: het bouwt wegen en spoorlijnen en is hard op zoek naar koper en 

ijzererts. De VS zijn zelf ook actief, bijvoorbeeld met olieboringen in de Golf van Guinee, 

maar op een kleinere schaal.  

De VS moeten meegaan met China in het ontplooien van activiteiten in Afrika, om vóór te 

blijven op dat land?  

Precies. Op dit terrein is een duidelijke competitie aan de gang. Het opzetten van een Africa 

Command door het Pentagon was een impliciete erkenning van de Chinese activiteiten en 

het verkrijgen van een voet aan de grond in Afrika. De VS willen hier grip op krijgen. 

 Europa 

Heeft Europa nog een maritieme rol te spelen in Azië en de Indische Oceaan? 

De VS zijn wel degelijk een traditionele macht in Azië, sinds het midden van de negentiende 

eeuw, toen commandeur Matthew Perry Japan ‘opende.’ De VS hebben in Azië 

wereldoorlogen gevochten, evenals de Spaans-Amerikaanse oorlog en de Vietnamoorlog. 

Amerika’s betrokkenheid in Azië is daarom vanzelfsprekend. Het is één van de 

onuitgesproken doelen van de regering-Obama om de focus te verschuiven van het Midden-

Oosten naar Oost- en Zuid-Azië. Europa als blok is wel een grotere economie dan de VS, 

maar de Europese invloed op het wereldtoneel blijft beperkt door het gebrek aan militaire 

capaciteiten. Europa kan zelf simpelweg geen ‘two-ocean strategy’ hanteren en substantiële 

macht uitoefenen in Azië. Door de almaar dalende defensiebudgetten zal dat niet snel 

veranderen, integendeel.  

Frankrijk is wel op eigen houtje actief in de Indische Oceaan, vanwege zijn traditionele 

banden met de regio sinds de koloniale tijd. Voor Europa is Noord-Afrika als regio van 

strategisch belang. De huidige evolutie van regimes in Noord-Afrika kan de Middellandse Zee 

herstellen als brandpunt van Europa. We zien dan als het ware een restauratie van de kaart 

van het Romeinse Rijk. Stabiele democratie ontstaat echter niet zomaar; labiele regimes 

kunnen economische ontwikkeling in de weg staan. Het is onmogelijk te voorspellen welke 

kant het op zal gaan. Gezien de defensiebudgetten is een strategie voor Oost-Azië te 

ambitieus voor Europa. De strategische focus zou moeten liggen op het Middellandse 

Zeegebied. 

In de Indische Oceaan is er meer ruimte voor concurrentie dan rond de Stille Oceaan. De 

machten aan de Indische Oceaan zijn meer divers en gefragmenteerd. Is er voor Europa dan 



toch een rol te spelen in die regio, zelfs met kleinere militaire capaciteiten, zeker gezien het 

belang van transport- en communicatielijnen daar en de bedreiging daarvan door piraterij? 

De geografie rond de Indische Oceaan vormt de symbolische kaart van de 21e eeuw, omdat 

het de enige oceaan is waar geen enkele supermacht direct aan grenst. China is een ‘Pacific 

power,’ de VS zowel ‘Pacific’ als ‘Atlantic.’ De kaart van de Indische Oceaan symboliseert de 

opkomst van de ontwikkelingslanden. Het gebied zal een regio van hard power zijn. Dat zien 

we bijvoorbeeld al met India. Dit land, met zijn op twee na grootste vloot ter wereld, 

hanteert een soort Monroe-doctrine.  

Het piraterijprobleem zou nu al beter verholpen moeten zijn dan het geval is. Dat is niet zo, 

omdat de piraterij-situatie lijkt op die van Bosnië in 1991-1995. Toen was er officieel een 

internationale coalitie, maar de VS namen geen leidende rol op zich. Het probleem etterde 

daarom voort. Vanaf het moment dat de VS wel duidelijk de leiding namen, verbeterde de 

situatie. Zonder de oorlogen in Afghanistan en Irak zouden de VS een robuustere rol spelen 

op het gebied van piraterijbestrijding. Voor Europa zou er wel een rol kunnen zijn, maar 

alleen wanneer Europa bereid is hard power en geweld te gebruiken om piraten af te 

schrikken en dus ook bereid is offers te brengen en slachtoffers te accepteren. 


