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In 2003 voorspelden analisten van de Goldman Sachs bank dat in 2039 de Chinese 
economie dezelfde omvang zou hebben als de Amerikaanse en dat al snel daarna de 
Chinese economie het hoogste Bruto Nationaal Product ter wereld zou hebben.1 Deze 
voorspelling versterkte een Amerikaans wereldbeeld van teloorgang: de militaire 
superioriteit van de Amerikanen had al een deuk opgelopen met de aanslagen van 9/11, 
de problemen om Osama Bin Laden in Afghanistan te vinden en, naar men dacht, de 
noodzaak om een nieuwe oorlog in Irak te voeren in het kader van de Oorlog tegen het 
Terrorisme. Het Goldman Sachs rapport benadrukte nu ook het einde van de Verenigde 
Staten als de grootste economie ter wereld en dientengevolge een mogelijke 
conventionele dreiging van een grootmacht: China. 

Vanuit Amerikaans perspectief is het de vraag of men de Volksrepubliek China als 
toekomstig partner in de wereldpolitiek moet zien, of vooral als potentiële tegenstander. 
Een gewenste samenwerking is niet altijd mogelijk omdat de Chinese en Amerikaanse 
belangen soms tegengesteld zijn. In dit artikel leg ik de nadruk op de Chinees-Amerikaanse 
betrekkingen tijdens de regering-Obama. Een aantal kwesties tussen China en de Verenigde 
Staten zijn echter al ontstaan tijdens de Koude Oorlog en het feit dat deze vraagstukken zich 
decennialang voortslepen geeft aan hoe moeilijk het is om tot een oplossing te komen. De 
discussies gaan over handelstekorten, valuta, mensenrechten, de militaire machtsbalans 
tussen beide landen en de internationale betrekkingen in de Oost-Aziatische regio. Deze 
onderwerpen kwamen ook afgelopen januari aan de orde toen de Amerikaanse minister van 
Defensie Robert M. Gates een bezoek bracht aan Beijing en tien dagen later de Chinese 
president Hu Jintao Washington bezocht.  

Handel, mensenrechten en soft power 

Het goede nieuws van de topontmoetingen in januari was dat de beide partijen nieuwe 
handelscontracten sloten, waarbij de Chinezen voor 45 miljard dollar bestellingen plaatsten 
bij Amerikaanse bedrijven (waarvan $29 miljard alleen al bij vliegtuigfabrikant Boeing). 
President Barack Obama claimde dat met deze contracten 235.000 Amerikanen van een 
baan verzekerd waren. President Hu kreeg de officiële erkenning die hij graag wilde door het 
galadiner dat hij op het Witte Huis kreeg aangeboden, waarbij onder andere Jimmy Carter, 
Bill Clinton, Henry Kissinger, Jackie Chan en Barbra Streisand aanzaten (voor diegenen die 
geïnteresseerd zijn in soft power: president Hu schijnt een groot fan van Barbra Streisand te 
zijn. Toen Streisand zelf gevraagd werd waarom zij dacht dat ze uitgenodigd was, zei ze: “I 
worked at a Chinese restaurant”).2 

De Chinese handelscontracten waren voor de regering-Obama van groot belang vanwege 
het Amerikaanse tekort op de handelsbalans met China. In 2010 hadden de Verenigde 
Staten wereldwijd het hoogste handelstekort met China, met een bedrag van meer dan 273 
miljard dollar(het totale tekort bedroeg $646 miljard. Op de tweede plaats kwam Mexico 
met $66 miljard en Japan stond op de derde plaats met $59 miljard).3 Amerikaanse 



vakbonden en sommige Amerikaanse politici zien de lage lonen in China als oneerlijke 
concurrentie voor Amerikaanse bedrijven en dientengevolge als oorzaak van het verlies van 
werkgelegenheid in de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Financiën Timothy 
Geithner beweert al sinds zijn aantreden in 2009 dat die oneerlijke concurrentie vooral komt 
door het valutabeleid van de Chinese regering. Geithner vindt dat China zijn munteenheid 
moet devalueren. Congresleden vinden dat de regering te weinig doet aan dit probleem. De 
Democratische senator Charles Schumer (New York) verklaarde bijvoorbeeld: “China’s 
currency manipulation is like a boot to the throat of our recovery. The administration refuses 
to try and take that boot of our neck.” Afgelopen september wilden honderd leden van het 
Huis van Afgevaardigden, zowel Republikeinen als Democraten, wetgeving in stemming 
brengen om importheffingen in te voeren voor Chinese producten, om zodoende de 
oneerlijke concurrentie tegen te gaan.4 

Een andere belangrijke financiële band tussen beide landen, waar minder aandacht voor was 
van Amerikaanse kant, is de Chinese investering in de Amerikaanse overheidsschuld. De 
Chinese overheid had in december 2010 meer dan 1,1 biljoen dollar aan U.S. Treasurybonds 
gekocht en was daarmee de grootste investeerder in Amerikaanse staatsleningen (Japan 
kwam op de tweede plaats met 882 miljard dollar en het Verenigd Koninkrijk kwam met 272 
miljard dollar op de derde plaats).5 Klaarblijkelijk zagen veel Amerikanen een dergelijke 
Chinese investering vooral als een Chinees belang in de economische en politieke stabiliteit 
van de Verenigde Staten. 

Tijdens het bezoek van Hu bracht Obama ook mensenrechten onder de aandacht van de 
Chinese president. Twee jaar eerder had minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton nog 
gezegd dat het debat over mensenrechten ondergeschikt was aan de onderhandelingen over 
klimaatverandering en de wereldwijde financiële crisis. Ondertussen had de Amerikaanse 
regering op dit punt haar beleid veranderd. Obama riep Hu op een gesprek met de Dalai 
Lama aan te gaan (Obama had bijna een jaar eerder zelf een ontmoeting met de Tibetaanse 
geestelijk leider) en om Liu Xiaobo, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, vrij te laten. 
Obama plaatste deze kritiek in de context van de opkomst van China en zijn visie dat 
harmonieuze samenlevingen stabieler en meer succesvol zijn. Obama stelde:  

 “We welcome China’s rise. We just want to make sure that (…) rise occurs in a way 
 that reinforces international norms and international rules, and enhances security 
 and peace, as opposed to it being a source of conflict.”6 

Chinees-Amerikaanse militaire betrekkingen 

Tijdens het bezoek van Gates aan Beijing tien dagen eerder waren er echter indicaties dat 
niet iedereen overtuigd was van een harmonieuze samenwerking tussen Amerika en China. 
Enkele uren voordat Gates president Hu ontmoette, testte de Chinese krijgsmacht een 
nieuw stealth jachtvliegtuig, de J-20. Bovendien bleek, volgens Amerikaanse bronnen, dat 
toen Gates aan Hu een vraag stelde over de testvlucht, de Chinese president niet op de 
hoogte was, hetgeen een verschil van beleid tussen de Chinese politieke en militaire top 
suggereerde.7 

Vice Admiraal Jack Dorsett, hoofd van de Amerikaanse Marine Inlichtingendienst, had een 
week eerder aangegeven dat het Pentagon meer verontrust is over een ballistische raket die 



de Chinezen hebben ontwikkeld en waarmee ze een varend vliegdekschip tot zinken zouden 
kunnen brengen (de zogenaamde carrier killer missile). Tevens zou China dit jaar het eerste 
vliegdekschip in de vaart kunnen nemen.8 Ook de toename van het Chinese defensiebudget 
wekt onrust bij de Amerikanen. Tussen 1999 en 2009 verhoogden de Chinezen hun 
defensiebudget met tien procent per jaar, in 2010 was de toename 7,5 procent en voor 
komend jaar heeft men besloten tot een verhoging met 12,7 procent. Overigens geven de 
Amerikanen wereldwijd het meeste geld aan defensie uit met 729 miljard dollar en staat 
China op de tweede plek op deze ranglijst met $78 miljard. Daarentegen opereren de 
Amerikanen wereldwijd en de Chinezen alleen in de eigen regio en is de Chinese krijgsmacht 
met 2,2 miljoen soldaten groter dan de Amerikaanse met 1,4 miljoen soldaten. 

Het bezoek van Gates aan Beijing was het eerste gesprek tussen de Chinese en Amerikaanse 
militaire top sinds een jaar. In januari 2010 besloot de Amerikaanse regering om voor 6,4 
miljard dollar  aan wapens aan Taiwan te verkopen, waaronder Patriot raketten en Black 
Hawk helikopters. De Chinese krijgsmacht wilde daarna geen diplomatieke ontmoetingen 
met Amerikaanse militairen hebben. De diplomatieke spanningen waren overigens al eerder 
opgelopen nadat Hillary Clinton de Chinese regering had opgeroepen actie te ondernemen 
tegen de cyber-aanvallen op de Google e-mailaccounts van Chinese 
mensenrechtenactivisten.9 

Sommige Chinese militaire leiders waren zeer ontstemd over met name de Amerikaanse 
wapenverkoop aan Taiwan en de ontmoeting van Obama met de Dalai Lama. Zij riepen op 
om Amerikaanse Treasurybonds te verkopen en daarmee de Amerikaanse economie te 
verzwakken en zodoende de regering-Obama te straffen.10 Een dergelijke Chinese actie zou 
echter ook de Chinese economie kunnen verzwakken, vanwege het grote aandeel van de 
Chinese overheid in de Amerikaanse overheidsschuld. Na Chinese verkopen van U.S. 
Treasurybonds in april en mei van vorig jaar heeft de Chinese regering later in het jaar echter 
weer fors ingekocht. De opmerking van de Chinese militaire leiders duidt daarom niet zozeer 
op een directe economische dreiging, maar vooral op tegenstellingen tussen de militaire en 
politieke top in China en het feit dat niet alle Chinese leiders de Verenigde Staten als 
strategische partner zien. 

De meer intimiderende houding van sommige Chinese militairen was ook al gebleken vlak na 
het aantreden van Obama als president. Op 9 maart 2009 vielen vijf Chinese schepen het 
onbewapende Amerikaanse marine-verkenningsschip USNS Impeccable lastig door het de 
doorvaart te belemmeren. De Amerikanen claimden dat het schip zich in internationale 
wateren in de buurt van het schiereiland Hainan bevond, terwijl de Chinezen stelden dat het 
Amerikaanse schip zich in Chinese wateren bevond. Bij het hetzelfde schiereiland dwongen 
de Chinezen in 2001 een Amerikaans verkenningsvliegtuig tot landen, vlak nadat George W. 
Bush president was geworden. Deze acties wekken de indruk dat Chinese militairen (en 
misschien ook politici) nieuwe Amerikaanse presidenten wilden provoceren en hun 
vastberadenheid wilden testen.11 

Ondanks deze spanningen hebben de beide regeringen overigens wel samengewerkt in het 
afgelopen jaar. Gates complimenteerde de Chinese regering met de constructieve rol in de 
internationale onderhandelingen om de spanning te doen afnemen nadat Noord-Korea een 
Zuid-Koreaans eiland had beschoten. 



Machtsconflicten in Oost-Azië 

Taiwan en Noord-Korea zijn twee heikele punten in de internationale politiek in de regio. De 
Volksrepubliek China claimt dat Taiwan Chinees grondgebied is en dat Taiwan zich niet tot 
onafhankelijke staat mag uitroepen (in 1949 vluchtte de Nationalistische regering van China 
naar Taiwan, terwijl op het vasteland de Communisten de macht overnamen. De 
Nationalistische regering onder leiding van Tsjiang Kai-shek verwachtte uiteindelijk ook op 
het vasteland de macht weer te krijgen). Indien Taiwan zich wel onafhankelijk verklaart, dan 
dreigt China het land te zullen binnenvallen. De Volksrepubliek heeft 1.400 raketten op 
Taiwan gericht staan en defensie-analisten zien de expansie van de Chinese vloot in de 
afgelopen jaren als mogelijke voorbereiding op een invasie van het eiland. In 1996 stuurde 
de Amerikaanse marine nog twee vliegdekschepen naar Taiwan als maatregel tegen militaire 
oefeningen van de Volksrepubliek in de buurt van Taiwan. 

China is het enige land dat nauwe betrekkingen onderhoudt met Noord-Korea. Noord-
Koreaans buitenlands beleid blinkt vooral uit in uitdagend gedrag, onder andere met het 
bouwen van kernwapens (ondanks afspraken om dat niet te doen), het testen van 
raketsystemen (door ze over Japan heen te schieten), het beschieten van een Zuid-Koreaans 
eiland vorig jaar en in het verleden het ontvoeren van burgers uit Japan. De landen in de 
regio en de Verenigde Staten hebben China nodig om met Noord-Korea te onderhandelen, 
waarbij het karakter van de Chinees-Noord-Koreaanse betrekkingen enigszins onduidelijk is. 

China heeft problemen met een aantal landen in Oost- en Zuidoost-Azië over territoriale 
claims. China maakt onder andere aanspraken op de Diaoyu of Senkaku eilanden (net zoals 
Japan), de Paracel eilanden (net zoals Taiwan en Vietnam) en de Spratley eilanden (net zoals 
Brunei, Indonesië, Maleisië, Vietnam, de Filippijnen en Taiwan). Bij de Spratley eilanden is 
olie gevonden en bij de Senkaku eilanden gaat het vooral om wie de wateren rond de 
eilanden mag claimen (de Exclusieve Economische Zone). Deze claims betreffen niet alleen 
diplomatieke conflicten, maar het gaat hier eveneens om provocerend gedrag van 
voornamelijk marineschepen. Afgelopen september arresteerde de Japanse kustwacht de 
bemanning van een Chinees vissersschip, nadat het Chinese schip de wateren rond het 
eiland weigerde te verlaten en Japanse schepen ramde. De Chinese regering maakte veel 
ophef over dit incident en eiste niet alleen de bemanning terug, maar ook een 
schadevergoeding.  

Zoals gesteld investeert China ondertussen steeds meer in zijn krijgsmacht en in combinatie 
met bovenstaande conflicten leidt het Chinees buitenlands en defensiebeleid tot grote 
onrust in de landen in de regio. Die onrust geldt in Oost- en Zuidoost-Azië, maar ook voor 
India (waarmee China in 1962 nog oorlog voerde). Al deze landen hebben vaak sterke 
banden met de Verenigde Staten, hetgeen ook invloed heeft op de Chinees-Amerikaanse 
betrekkingen. De suggestie is dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid een remmende 
invloed heeft op een mogelijke bewapeningswedloop, maar dat lijkt in praktijk slechts 
gedeeltelijk waar. Ondertussen heeft China in 2001 een nieuwe veiligheidsorganisatie 
opgezet, de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), waarvan Rusland, Kazachstan, 
Kirgizstan, Tadzjikistan, Oezbekistan, India, Pakistan, Iran en Mongolië deel uitmaken. De 
SCO lijkt een reactie te zijn op de veiligheidsverdragen die de Verenigde Staten met hun 
bondgenoten in de regio hebben gesloten. 



Doemscenario’s 

Deze internationale spanningen leiden tot toekomstvoorspellingen over een Chinees-
Amerikaans militair conflict. De Amerikaanse journalist Robert D. Kaplan schreef in 2005 een 
stuk waarin hij China als de volgende grote militaire dreiging beschreef en hoe de Verenigde 
Staten een dergelijk conflict zouden moeten aanpakken.12 In een recenter artikel en boek 
beschreef Kaplan hoe de opkomst van China tot conflicten in de Indische Oceaan zal 
leiden.13 Kaplan was niet de eerste journalist die de ernst van dergelijke mogelijke conflicten 
beschreef. In 1997 publiceerden de journalisten Richard Bernstein en Russ H. Munro The 
Coming Conflict with China, waarin ze stelden dat als China assertief zou blijven en de 
Verenigde Staten “naïef” blijven reageren op een dergelijk Chinees beleid, dit tot een oorlog 
kan leiden.14 

Joseph Nye, de vooraanstaande politicoloog en voormalig staatssecretaris van Defensie voor 
Oost-Azië, heeft een andere kijk op de opkomst van China. Hij wijst er in zijn recente boek 
over macht op dat, ten eerste, een visie op macht gebaseerd op vooral economische groei 
nogal beperkt is en, ten tweede, dat de voorspellingen over de economische groei van China 
uitgaan van de aanname dat de recente groei zich zonder problemen kan blijven voortzetten 
in de komende decennia.15 Dat lijkt weinig waarschijnlijk als de Chinese economie 
geavanceerder wordt en China geen lagelonenland blijft. Bovendien projecteren deze 
economen de toekomst van de Verenigde Staten op basis van een recente teruggang, waarin 
ze een verbetering uitsluiten, hetgeen misschien ook niet realistisch is. 

Ongeacht de vraag of de Chinese economie net zo groot of groter wordt dan de 
Amerikaanse, en of de Verenigde Staten voorlopig de enige grootmacht blijft of niet, de 
belangrijkste vraag blijft of de internationale conflicten in Oost- en Zuidoost-Azië beperkt 
zullen blijven tot diplomatieke confrontaties of op gewelddadige conflicten zullen uitlopen. 
De relaties tussen China en de Verenigde Staten blijven essentieel voor de mogelijkheid op 
een vreedzame toekomst in een regio waar de spanningen regelmatig zeer hoog oplopen. 

Ruud Janssens is hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is 
gespecialiseerd in Amerikaans buitenlands en defensiebeleid. In 2007 was hij Erasmus 
Lecturer op Harvard University. In 2009 -2010 werkte hij mee aan het 
Interdepartementale Project Verkenningen: Houvast voor de Krijgsmacht van de 
Toekomst.  
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