
China in de regio 

Door productie-allianties naar nieuwe verhoudingen in Oost- en 
Zuidoost-Azië  

Henk Houweling 

Openstelling van China voor investeringen en handel brengt de economieën van Oost- en 
Zuidoost-Azië samen in een gelaagd stelsel van productieallianties tussen internationale 
bedrijven en daaraan gelieerde overheidsinstanties. De Chinese economie fungeert sinds 
het einde van de jaren negentig in dit politiek-economisch complex in groeiende mate als 
intermediaire werkplaats. De Europese Unie en Noord-Amerika zijn de belangrijkste 
afnemers. 

Door het aanleggen van transportlijnen te land in China zelf (interprovinciaal stelsel van 
snelwegen; spoorlijnen; pijpleidingen; vliegvelden en havens), in omringende landen, maar 
ook buiten de eigen regio, expandeert de Volksrepubliek China (VRC) in meer politiek-
militaire zin. Naarmate het interne bestel afhankelijker wordt van ononderbroken aan- en 
afvoer is sprake van de opbouw van ‘lateral pressure.’ In vergelijking met keizerlijk China is 
interne druk tot externe aanwezigheid nieuw voor het leiderschap en de rest van de wereld. 
Inhaalindustrialisatie door China (en India) transformeert de structuur (aantal machtspolen) 
van de wereldorde en diplomatie van alle betrokkenen, inclusief de economische en 
ideologische legitimatie van die orde. Dit artikel schetst enkele hoofdlijnen van de 
samenhangende processen van industrialisatie en expansie.  

Transformaties 

Met het uitroepen van de VRC is de politieke missie van het revolutionaire China, met 
uitzondering van Taiwan, min of meer voltooid. De verdergaande doelstelling is 
transformatie van de boerensamenleving naar een industriële economie op socialistische 
basis. Industrialisatie is middel tot herstel van een verloren positie. Dat samenlevingen in 
Oost-Azië in de pre-industriële periode in staat waren zich te verweren, moge blijken uit de 
klaagzang van Coen dat het “ons seer sware [sal] vallen met oorloge de Chinesen tot onse 
devotie te brengen.” Dat gold toen, twee eeuwen later niet meer en nu weer wel. 

In Japan werden Spaanse monniken in het openbaar aan het kruis genageld, gevolgd door 
twee eeuwen van afsluiting. In de negentiende eeuw was de militair-gedreven 
handelsexpansie in China door Engeland, Amerika - spoedig gevolgd door Japan - van 
marginale betekenis voor het overleven van deze samenlevingen. De gevolgen voor het 
Chinese rijk en zijn bewoners waren echter desastreus. Het hof slaagde er niet langer in 
voedselvoorraden aan te leggen en waterwerken te laten uitvoeren. De keizerlijke financiële 
huishouding verkeerde in chaos (zilverafdracht voor opium, schatplicht en plundering van de 
centrale kas door de interventiemachten tijdens de Boxeroorlog). Onder de ogen van 
Europeanen en Amerikanen vonden tussen 1876 en 1900 naar schatting tussen 19,5 en 30 
miljoen Chinezen de honger- of verdrinkingsdood. Claude Levi-Strauss constateert terecht 
dat aan het onderscheid tussen Europese civilisatie hier en barbaren - of ‘scheelogen’ - daar, 
de barbarij ten grondslag ligt van hen die dit onderscheid maken. 



China’s eigen weg 

Inhaalindustrialisatie omvat dus meer dan het streven naar een goederenrijk leven. De 
Chinese weg naar boven is geen herhaling van de eerdere Japanse ervaring. In de Meiji-
periode hervormde industrialiserend Japan de eigen instituties naar vooral Duits model. De 
Japanse inhaalslag liep uit op een mislukte poging een concurrerend Aziatisch imperium te 
vestigen. In Europa eindigde overzeese expansie in destructie van de eigen samenleving.  

In tegenstelling tot de Samurai-hervormers , beoogden revolutionairen rond Mao Zedong de 
culturele eigenheid uit de Keizertijd juist te vernietigen, uitlopend op de destructie van 
tempels tijdens de culture revolutie. Het revolutionaire bewind legde industrialisatie op in de 
context van de anti- ideologie die, via de Sovjet-Unie, werd geïmporteerd uit het klasse-
verdeelde westen. Ideologisch rood legt het beleidsinstrumentarium echter niet vast. 
Industriepolitiek speelt zich af binnen de vier velden die door de variabelen ‘markt’ en 
‘eigendom’ worden gevormd. Ook in revolutionair China creëert de mate van 
marktonderdrukking en de ruimte die de CCP laat aan particulier eigendom van 
productiemiddelen het palet waaruit het leiderschap een wisselend menu samenstelt.  

Op de periode van de door Sun-yat Sen bepleitte gemengde economie, volgde interne 
destructie door de ‘grote sprong voorwaarts.’ Die werd gevolgd door het binnenhalen van 
westers bedrijfsleven en het invoeren van rationele gedragsstandaarden in bedrijfsvoering. 
Anders dan het Japanse regionalisme toen en nu, bestaat in het huidige China geen 
tegenstelling tussen regionalisme en globalisering - op voorwaarde dat zij geen inbreuk 
maakt op interne soevereiniteit. In industrialiserend en globaliserend China gaat, meer dan 
in Japan, een levenswijze ten onder. Tot op de dag van vandaag staat Japan onderaan in de 
trans-nationaliseringsindex van de UNCTAD. Japan is niet gesteld op vreemd 
ondernemerschap in het thuisland - een lijn die loopt van het verwijderen van G.M. van 
Japanse bodem in de jaren dertig, tot heden. Anders dan China, volgt Japan de lijn die tussen 
de beide wereldoorlogen door Akamatsu Kaname is uitgezet: invoersubstitutie, eerst voor 
eindproducten, dan voor kapitaalgoederen, gevolgd door export. Niet in Tokyo, maar in 
Shanghai kan men zich in Manhattan wanen.  

Beter bestuur en meer welvaart 

Tot 1956/57 werd de lijn van Sun-yat Sen aangehouden: prioriteit voor herstel van de staat 
en natie als soeverein lichaam, met een gemengde economie. Besluitvorming over productie 
en afzet in landbouw en kleine dienstverlening bleef bij huishoudens. Zeggenschap over de 
opbouw van industriële sectoren kwam onder staatsplanning. In de loop van 1955 en 1956 is 
er sprake van groeiende verdeeldheid over deze pragmatische lijn. Max Weber volgend: 
revolutionair charisma botst met rationeel-functioneel gezag van de partijorganisatie. De 
botsing tussen ‘charisma’ en ‘organisatie’ had ‘de grote sprong voorwaarts’ onder de regie 
van de Mao-getrouwen, als uitkomst. Industrialiseren door mobilisatie van revolutionaire 
wilskracht liep echter uit op hongerdood, terreur en zelfs kannibalisme. De ‘kostbare opera’ 
die volgens Mao’s lijfarts werd opgevoerd, kostte meer dan veertig miljoen mensenlevens. 

De inmiddels achtste editie van Tombstone van Yang Jisheng, een voormalig correspondent 
van Xinhua, bevestigt aan de hand van archiefonderzoek de verschrikkingen. Deze materie is 
van belang voor het heden. Zij wordt het keerpunt naar meer ruimte voor marktwerking, 



een grotere rol van particulier eigendom en opening naar buiten. De wending werd ingezet 
door boeren. Door honger gedreven, ontvluchtten zij lege communale eetzalen. Ze 
begonnen weer voor zichzelf. De ‘culturele revolutie,’ de wraak van Mao, wordt een 
tussenstop op weg naar de ondergang van de ‘Bende van Vier’ en herstel van een gemengde 
economie.  

De betonlaag waarmee latere leiders dit massagraf hebben afgedekt vertoont inmiddels 
forse scheuren. In de Chinese samenleving komen tongen los over eigen de geschiedenis. De 
innerlijke onzekerheid van het regime en zijn nerveuze concentratie op economische groei 
door arbeidsmobilisatie tekenen de angst voor wat Havel eens noemde ‘leven in waarheid.’ 
De poging tot ‘rebranding’ door het plaatsen van een pompeus standbeeld van Confucius op 
het Plein van de Hemelse Vrede, zal deze kramp niet wegnemen. Misschien is het winst dat 
de man die volgend jaar hoogstwaarschijnlijk Hu Jintao zal opvolgen op onaangename wijze 
kennis heeft gemaakt met het regime waarvan hij de nieuwe leider wordt. Maar zolang een 
groot deel van de spraakmakende bevolking in en buiten de CCP de uit de keizertijd 
stammende opvatting deelt dat de politieke leiding de boot en de bevolking de zee is die de 
boot kan doen omslaan, ligt herhaling van de opstand van 1989 niet in de lijn der 
verwachting. Industriële en democratische revoluties gaan met turbulentie gepaard. Het 
devies blijft: beter bestuur en meer welvaart. Maar de golven van ontevredenheid op het 
platteland lijken hoger te worden. Of de dijk op een kwade dag zal bezwijken is een van de 
vele grote onbekenden in dit experiment van inhaalindustrialisatie door een collectief, 
geïnstitutionaliseerd en autoritair leiderschap zonder ideologie.  

Nationale kampioenen 

Om het tempo van de Chinese industrialisatie en integratie in de wereldeconomie te kunnen 
begrijpen dient het volgende: in de jaren tachtig van de vorige eeuw riepen politici in het 
Westen, door openstelling en deregulering, internationale marktkrachten te hulp om 
stagflatie - en een machtsimpasse in eigen land - te doorbreken. Dure arbeid werd in 
concurrentie gebracht met goedkope. Nieuwe technologie van transport en communicatie 
maakten het mogelijk fabriekswerk uit te besteden. In China kregen buitenlandse 
investeerders na de zuidelijke toer van Deng Xiaoping (1992) gelegenheid hun activiteiten uit 
te breiden van de Speciaal-Economische Zones langs de kust naar een groeiend aantal 
steden. Gastarbeid in het OECD-gebied vindt nu overzee plaats. Groei en expansie in elkaar 
nemen dan de plaats in van concurrentie tegen elkaar. De internationale betrekkingen 
tussen de westerse landen en China pacificeren.  

Maar nieuwe verhoudingen tussen markt en staat in het Westen dragen ertoe bij dat het 
maatschappelijk draagvlak van vertrouwen in leiders van het naoorlogse herstel wordt 
weggevaagd. In de westerse wereld verdwijnt de arbeidersklasse als georganiseerde 
politieke macht uit het politieke landschap. In de VS verricht nog slechts ongeveer zes 
procent van de werkende bevolking fabriekswerk. De (nog?) niet georganiseerde 
fabrieksarbeiders in China nemen de plaats aan de lopende band in. Na werktijd laten zij het 
fysieke kapitaal achter. In OECD-landen komt aan de periode van stabiele groei en 
convergentie van inkomen - die door massa-afzet in eigen land ook massaproductie mogelijk 
maakte - een (voorlopig?) einde.  



Daarvoor in de plaats komen ondernemingen met geringe arbeidsabsorptie, hogere 
scholingseisen en een externe oriëntatie. In productienetwerken van moederbedrijven 
(merkeigenaren), toeleveranciers, logistiek, transport en afzet, wordt meerwaarde 
gecreëerd. Die wordt verdeeld op basis van de onderhandelingsmacht waarover partijen 
beschikken. In deze netwerken treft men aan onze zijde van de oceaan nieuwe 
kenniswerkers aan die gedetailleerde instructies geven voor de productie van duurzame 
gebruiksartikelen aan managers van blauwe kielen overzee (‘original equipment 
manufacturers’). 

Arbeidsproductiviteit in OECD-landen groeit dan vooral door verplaatsing van werk, door 
rationalisatie, overnames en fusies. Die leiden veelal tot reductie van het personeelsbestand. 
Internationaal opererende bedrijfsleiders en regeringen stappen als het ware deels uit de 
eigen samenleving. Voor het Chinese leiderschap ontstaat zo ruimte eigen hervormingen te 
laten aansluiten bij de sociaal-politieke en technologische transformatie van de westerse 
wereld. Concreet: het leiderschap zet de gedisciplineerde, geletterde, maar weinig 
productieve, boerenbevolking in op de internationale arbeidsmarkt voor laaggeschoold werk 
in op export gerichte producties.  

Halverwege de jaren negentig begint dus de echte revolutie: het op grote schaal inzetten van 
buitenlands kapitaal als hefboom bij de transformatie van grote staatsbedrijven, mobilisatie 
van het platteland voor exportgericht fabriekswerk en de selectie (met ondersteuning) van 
‘nationale kampioenen.’ Rond 65 procent van China’s export wordt nu voortgebracht door 
uitbestedingen van werk aan Chinese vestigingen van multinationale bedrijven en ‘joint 
ventures.’ Multinationale bedrijven worden importeurs in het land waarin zij hun 
hoofdkwartier hebben. Deze indirecte koppeling tussen arbeid en kapitaal aan de beide 
uiteinden van het Euro-Aziatisch continent, slecht twee obstakels voor industrialisatie van 
elke lage-inkomenseconomie: (1) mobilisatie van investeringskapitaal en technologie; en (2) 
koopkrachtige vraag. In China zijn boeren, die voor economische groei zorgden in de jaren 
tachtig, opnieuw kind van de rekening.  

Westerse bedrijfsconcentratie 

Wanneer een land met een substantieel deel van de wereldbevolking erin slaagt om over 
een periode van enkele tientallen jaren sneller te groeien dan de wereldeconomie, dan 
brengt het een groeiend deel van het wereldproduct binnen eigen grenzen voort. Dat is bij 
China het geval. Op de trendlijn voor het Chinese aandeel in de wereldeconomie bevindt het 
BBP zich in het accelererend deel van een S-vormige groeicurve. Voor landen in Europa is 
deze dynamiek sinds 1815 cijfermatig in kaart gebracht. Doran1 wijst er terecht op dat 
gevolgen die zij in de westerse wereld opriep (machtsovergangen gevolgd door wereldoorlog 
in twee fasen), geenszins een algemene wet vormen. Sinds vorig jaar is de Chinese economie 
in grootte de tweede van de wereld. De waarde van de export overtreft die van Amerika en 
Duitsland. China is nu de belangrijkste bestemming van buitenlands investeringskapitaal 
buiten het OECD-gebied. Multinationale bedrijven hebben een fors deel van de Chinese 
economie in hun globale netwerken van productie en handel geïncorporeerd als 
toeleveranciers. Bedrijven als Wal-Mart, de beste klant op bedrijfsniveau, brengen 
eindproducten in de warenhuizen. Het gaat dus om export uit ‘locatie China.’ 



Handelsomvang verschaft echter geen informatie over verdeling van toegevoegde waarde. 
Het BBP - en het aandeel van de export daarin - meet economische activiteit, maar maakt 
geen onderscheid tussen kosten en opbrengsten. Nog maar drie decennia geleden kwam 
exportproductie in grotere landen als Amerika vrijwel geheel tot stand in het exporterende 
land zelf. Tegenwoordig wordt exportproductie gevoed door globale toeleveranciers. Een 
voorbeeld: de Asian Development Bank heeft berekend dat, indien de waarde van China’s 
export van iPhones naar de VS op basis van de in China voortgebrachte toegevoegde waarde 
wordt berekend, die in 2009 geen twee miljard, maar 73 miljoen dollar zou hebben bijdragen 
aan het Amerikaanse handelstekort met China. Gilboy kwam in Foreign Affairs onlangs tot de 
conclusie dat “... the United States and China are developing precisely the type of economic 
relationship that U.S. strategy has long sought to create.”2 Amerikaanse goederenexport 
concurreert slechts voor ongeveer twintig procent met Chinese exportproductie. 

Daarmee is uiteraard niet alles gezegd. Een feit is dat Chinese bedrijven die actief zijn in de 
industriële productie er tot op heden er niet in zijn geslaagd toe te treden tot het duopolie 
van vliegtuigbouwers dat de wereldproductie van grote intercontinentale vliegtuigen in 
handen heeft. Chinese bedrijven zijn afwezig in de top-tien van autoproducenten, die 
zeventig procent van de wereldmarkt beheersen. Evenzeer is productie van geavanceerde 
onderdelen, zoals automotoren, autoglas, delen van het remsysteem en apparatuur voor 
snelheidsbeheersing, in zeer sterke mate bij westerse bedrijven geconcentreerd. 
Overnames, fusies, productieallianties en uitwisseling van standaarden voor onderdelen 
tussen westerse bedrijven hebben geleid tot een ongekend niveau van bedrijfsconcentratie. 
Die functioneert - vooralsnog - als barrière voor Chinese toetreding tot de door westerse 
bedrijven beheerste technologie en afzetmarkten. Inmiddels stijgen de lonen in de Chinese 
kustprovincies. De verwachting is dat Chinese cost-push, bij een zwakke Euro, inflatie in de 
EU zal veroorzaken.  

China in de regio 

Chinese structureringsmacht in Zuidoost-Azië concurreert met, en verdringt, Japanse 
invloed. Voor Japan is het militaire bondgenootschap met de VS geen gangbare weg om de 
Chinese opmars in de regio te stuiten: de VS zijn niet langer geïnteresseerd om als 
toevluchtsmarkt te dienen voor Japanse producten. In Oost-Azië zijn de VS een militaire 
macht. China’s invloed groeit door industrialisatie en regionale integratie in Oost- en 
Zuidoost-Azië. Voor Japanse (en Taiwanese) multinationale bedrijven is China een 
uitwijkhaven voor stagnatie op de thuismarkt. Japan tracht sinds het midden van dit 
decennium met een eigen charmeoffensief in Zuidoost-Azië het Chinese tij te keren. Japan 
verruilt de terminologie van ‘Asia-Pacific’ voor ‘East Asian Community.’ Japans regionale 
wending bleek reeds tijdens de Aziatische financiële crisis uit het, door de VS getorpedeerde, 
voorstel voor een Aziatisch IMF.  

Aanhechting aan China’s industrialisatie 

Door de aanleg van het Arterial Highway System wordt intern de bestuurlijke en 
economische eenheid van China versterkt. Doordat deze verbindingen niet bij China’s 
grenzen stoppen, wordt de wijdere omgeving aan China’s economische ontwikkeling 
gekoppeld en ondergaat zij de politieke gevolgen daarvan. Verbindingen tussen de Chinese 
kust via Urumqi in het verre westen naar Centraal-Azië en de Zwarte Zee, en ook naar (de 



kust van) Pakistan, en via Yunnan en Tibet naar Vietnam, Thailand en (de kust van) 
Myanmar, zijn manifestaties van deze expansie. In 1990 werd de spoorlijn tussen Urumqi 
naar Kazachstan geopend, en vervolgens uitgebreid tot wat een nieuwe Euraziatische 
landbrug via Rusland naar Rotterdam moet worden. De aanleg van een spoorlijn tussen 
Lhasa en de in grootte tweede stad Xigaze brengt het Chinese spoorwegnetwerk dichter bij 
Nepal en de grens van India. Transportverbindingen met Korea en Rusland leiden tot 
aanhechting van delen van deze landen aan China’s industrialisatie. Uit Hohot, de hoofdstad 
van Binnen-Mongolië, worden containers naar Frankfurt vervoerd. 

Keten van parels 

Ook op zee, in de lucht en in de ruimte is China actief. Vlootbases in Qingdao, Shanghai, 
Zhanhiang bestrijken aangrenzende zeegebieden en krijgen, of beschikken reeds over, 
havenfaciliteiten op de Cocoseilanden en Malediven, in Cambodja, Bangladesh, Sri Lanka, en 
Gwadar (Pakistan). Deze ‘keten van parels’ langs de kust wordt omzoomd door wateren van 
de Stille en Indische Oceaan. Daarin zijn de Amerikaanse Zevende en Vijfde Vloot 
oppermachtig. Amerika beschikt over het vermogen overzeese aan- en afvoerlijnen af te 
snijden. Tijdens ernstige conflicten wordt het Chinese leiderschap daaraan herinnerd. Maar 
elke ruk aan de militaire strop die rond China’s nek is gespannen, zal ademnood in de 
westerse wereld teweegbrengen. Dat is de prijs van marktvervlechting.  

De geopolitieke positie van China maakt het niet aannemelijk dat het leiderschap over de wil 
beschikt de mondiale suprematie ter zee van de VS te bevechten door op stapel staande 
vliegdekschepen niet alleen binnen de’ keten van parels,’ maar bijvoorbeeld ook in de Straat 
van Florida, te positioneren. Landgrenzen met vijftien buren en een lengte van 22.143 km. 
nodigen niet uit alle stukken op de zee te zetten.  

Rusland 

Voor Rusland bewegen relaties met China tussen hoop en vrees. In dit opzicht is sprake van 
een zekere mate van continuïteit sinds 1949, zo niet eerder. Amerikaans beleid in Europa 
sinds de ontbinding van de Sovjet Unie (NAVO-uitbreiding; verdrijven van Rusland uit de 
zuidelijke Balkan; Kaukasus; raketschild; bemoeienis met zuidelijke ‘kleurenrevoluties’) was 
vanuit China bezien goed nieuws: de anti-Russische oriëntatie sloot de deur voor Russisch-
Amerikaanse samenwerking tegen China. Nieuwe grenzen in Centraal-Azië dwongen beide 
landen tot afbakening van grenzen en beheersing van gemeenschappelijke bedreigingen. 
President G.W. Bush bleek niet gecharmeerd van de suggesties van de nieuw aangetreden 
President Poetin om een gezamenlijk front te vormen tegen de radicale islam in ruil voor de 
status quo in Europa (stopzetten van NAVO-uitbreiding; geen raketschild). Deze keuzen 
dreven Rusland en China samen tegen de expansie van Amerikaanse invloed in Centraal-
Azië.  

In de Gezamenlijke Verklaring ter gelegenheid van de 13e Russisch-Chinese topontmoeting in 
Moskou in 2005 herhaalden beide opnieuw dat een poly-centrische wereldorde bezig is te 
ontstaan. Rusland werd een groot wapenleverancier aan China. In 2005 kwamen de landen 
verdubbeling overeen van Russische olieleveranties. In 2009 werd besloten handel in het 
grensgebied van het Russische Verre Oosten in lokale valuta te verrekenen. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat de ‘reset’ door President Obama niet slechts een gevolgtrekking is uit 



het mislukken van de Amerikaanse diplomatie inzake de ‘kleurenrevoluties’ en de oorlog in 
Georgië, maar tevens bedoeld is als reactie op de opkomst van China. De weg van Rusland 
naar Europa hangt nog steeds deels af van Amerika. Duitsland en Nederland zijn overigens 
voorloper in de energiesamenwerking met het Rusland van Poetin. 

Zuidoost-Azië en ASEAN 

China’s wending naar de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kent drie 
belangrijke momenten:  

 1978: Verdrag van Vrede en Samenwerking tussen de Sovjet-Unie en Vietnam; 
bezoek van Deng Xiaoping. 

 1989: opstand op het Plein van de Hemelse Vrede, gevolgd door herstel of 
aanknopen van diplomatieke relaties met alle ASEAN-leden; aanwezigheid van de 
Chinese minister van Buitenlandse zaken op de bijeenkomst in 1991 van ministers 
van Buitenlandse Zaken van de organisatie, gevolgd door Chinese aanwezigheid in 
1994 bij de inauguratie van het Asian Regional Forum. 

 1997/98: financiële crisis in Azië; eerste topontmoeting van ASEAN-China en van 
ASEAN-Japan en Zuid-Korea. Ongewild hielpen commentaren door leden van de 
Clinton-regering Chinezen aan goodwill in de regio.  
 

In 1989 veroordeelden westerse leiders de repressie op het Plein van de Hemelse Vrede. De 
leden van ASEAN volgden deze kampioenen van mensenrechten niet. Misschien hebben de 
crisis van 1995/96 in de Straat van Taiwan, het bombardement op de Chinese ambassade in 
Belgrado (1999) en het spionage-incident (2001) bijgedragen tot het charmeoffensief dat 
China in de regio ontketent. Voor leiders van de ASEAN-landen was de z.g. Aziatische 
financiële crisis een keerpunt in de houding ten opzichte van China. In 2003 trad China toe 
tot het Treaty of Amity and Cooperation. Doel van dit verdrag, dat alleen openstaat voor 
staten in Zuidoost-Azië, is ondermeer de regio te vrijwaren van onderlinge agressie en 
externe overheersing. Amerika meent dat deze laatste bepaling onverenigbaar is met zijn 
eigen rol als aanbieder van veiligheid in de regio.  

De eerste topontmoeting van ‘ASEAN + 3’ (de leden van ASEAN plus China, Japan en Zuid-
Korea) werd besloten met een gezamenlijke verklaring inzake het voornemen ‘to Establish 
Good-neighborly Partnership of Mutual Trust Oriented to the 21st Century.’ In 2002 werd 
overeengekomen om in 2010 een vrijhandelsgebied te vormen. Voordien voerde Japan 
handelsbesprekingen uitsluitend in het raamwerk van de GATT/WTO. In 2005, twee jaar na 
zijn aantreden als president en secretaris-generaal van de CCP, verlegde Hu Jintao het beleid 
ten aanzien van Japan. Het nieuwe leiderschap sneed de band tussen handel en politiek 
door: het bezoek van Japanse leiders aan Yasukuni staat uitbouw van economische relaties 
niet langer in de weg. In 2008 kwamen beide landen overeen gezamenlijk gasvelden te 
ontwikkelen in omstreden gebieden in de Oost-Chinese (Japanse) Zee. Maar die wending 
voorkwam niet een nieuwe botsing nabij Diaoyu/Senkaku, in september 2010. Die werd 
gevolgd door Japans-Amerikaanse vlootoefeningen en stevige verklaringen van Amerikaanse 
kant.  

In Taiwan/Republiek China is met het aantreden van President Ma Ying-jeou in mei 2008 een 
nieuwe periode in de onderlinge verhouding begonnen. In plaats van staatsrechtelijke 



erkenning dient bewapening, naast zelfverdediging, het doel van versterking van de 
onderhandelingsmacht van de regering. De toonzetting in de Taiwan Review is sinds de 
arrestatie van President Chen Sui-Bian veranderd naar samenwerking met de VRC. In 2010 
volgde op de koerswending de Economic Cooperation Framework Agreement. 

Australië is er niet in geslaagd tot het ASEAN-verdrag toe te treden. Sommige leden vrezen 
dat met toetreding ook de VS wordt binnengehaald. De status van het land is die van 
‘dialoogpartner.’ Het land maakt dus wel deel uit van het diplomatieke constellatie die de 
regio in politiek opzicht samenbindt en als zelf-organiserende regio op de wereldkaart zet. 
Amerika (APEC) en de Europese Unie (ASEM) participeren daarin maar blijven tevens 
buitenstaanders in relatie tot de kern van dit netwerk. Die bestaat uit het ‘ASEAN + 3’-
proces.  

Henk Houweling was universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Sinds 1998 is hij als extern docent verbonden aan het 
Europa Instituut van de Universiteit van Macao.  
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