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Samenvatting

Anno  2019  wordt  China’s  poli�eke,  economische,  en  militaire  opkomst  als  toekoms�g

wereldleider  in Nederland doorgaans beschouwd als een empirisch gegeven. Deze bijlage bij

het policy paper Vrijhandel onder druk: een liberale respons op de Nederlands-Chinese economische

betrekkingen,  plaatst hier vraagtekens bij  door te wijzen op de vele uitdagingen waar China

momenteel voor staat. Binnenlands hee  Beijing te maken met een demograAsch probleem,

teruglopende economische groei, poli�eke repressie en een teugelloze leider. Daarnaast kampt

het interna�onaal met een riskant pres�geproject, een gebrek aan bondgenoten en een grote

militaire achterstand op de Verenigde Staten.  Deze problemen worden nog eens verergerd

door het feit dat China geen democra�e is, waardoor het de natuurlijke correc�emechanismen

ontbeert om passende maatregelen te treCen. Hoewel dit alles niet uitsluit dat China alsnog

doorgroeit tot wereldleider, laten ze wel zien dat China’s opmars verre van gegarandeerd is.  
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Inleiding

China  wordt  door  Nederlandse  analisten  tegenwoordig  breed  beschouwd  als  een

opkomende wereldleider. Zo schrij� de vooraanstaande Sinoloog Ties Dams dat ‘China de

komende  decennia  zal  de!niëren  wat  winst  is,  wat  beschaving  is,  en wie  daarin  deelt’.1

Voormalig NRC-journalist Oscar Garschagen denkt er net zo over en omschrij� China in zijn

boek als ‘ongenaakbaar’.2 Directeur van het Haags Centrum voor Strategische Studies en

hoogleraar aan de Universiteit Leiden Rob de Wijk gaat zelfs nog een stap verder en stelt in

een recent verschenen boek dat we al in een tussenperiode leven van een door de Verenigde

Staten gedomineerde wereldorde naar een door China geleid interna1onaal bestel.3 Dit alles

sluit aan bij het narra1ef van de Chinese regering om uiterlijk in 2049, precies een eeuw na

de Chinese revolu1e, wereldleider te zijn.

De percep�e dat China op het punt staat wereldleider te worden is belangrijk, omdat dit nu al

leidt tot verregaande poli�eke maatregelen. Zo hee  de Europese Commissie de Azia�sche

staat  in  maart  2019  bestempeld  als  een  ‘systeemrivaal’  en  een  reeks  aan  ini�a�even

gepresenteerd  om  de  Europese  Unie  voor  te  bereiden  op  Chinese  dominan�e  in  de

interna�onale betrekkingen.4 Dit omvat onder andere een voorgesteld gezamenlijk EU-besluit

over het al dan niet weren van Chinese telecomaanbieders bij de aanleg van een 5G netwerk,

aanpassingen met betrekking tot het eventueel uitsluiten van Chinese bedrijven bij Europese

openbare  aanbestedingen  en  een  screeningsmechanisme voor  Chinese  investeringen  in  de

Europese economie.5 In  Nederland hee  het kabinet Ru1e III  met de in mei gepubliceerde

China-no��e  zelfs  een  landspeciAek  beleid  uitgerold,  waar  het  naast  de  door  de  EU

voorgestelde  maatregelen  ook  ac�e  wil  ondernemen  ter  voorkoming  van  ongewenste

Nederlandse kennisoverdracht naar Chinese bedrijven.6 

Voor  sommige  Nederlandse  poli�eke  par�jen  gaat  dit  allemaal  nog  niet  ver  genoeg.

Regeringspar�jen  VVD  en  D66,  alsmede  opposi�epar�j  GroenLinks,  hebben  documenten

gepubliceerd waarin ze pleiten voor een harde China-aanpak om Nederland bestand te maken

tegen Beijings  poli�eke,  economische en militaire  opkomst.7 Tijdens een Algemeen Overleg

over dit onderwerp op 1 oktober bleek een Kamermeerderheid voorstander van addi�onele

1 Dams 2018, 16.
2 Garschagen 2019. Voor een marginaal sub�elere analyse, zie Van der Pu1en 2019.
3 De Wijk 2019.
4 European Commission 2019, 1.
5 European Commission 2019.
6 Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019.
7 VVD 2019; Sjoerdsma en Verhoeven 2019; Klaver en Ojik 2019.
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overheidsmaatregelen tegen China’s opkomst, onder meer in de vorm van versterkte inzet op

verbetering van Chinese mensenrechtensitua�e.8

Vragen

In reac�e op deze enorme China-aandacht vraagt deze bijlage, die hoort bij het Mr. Hans van

Mierlo  Policy  Paper  Vrijhandel  onder  druk:  een  liberale  respons  op  de  Nederlands-Chinese

economische  betrekkingen, of  China’s  opkomst  als  wereldleider  wel  zo  zeker  is.  Zoals  de

volgende pagina’s laten zien, kampt China met grote problemen, zowel intern (op het gebied

van  demograAe,  economie,  repressie  en  leiderschap)  als  extern  (ten  aanzien  van  Beijings

buitenlandse  infrastructurele  projecten,  bondgenootschappen  en  militaire  slagkracht).

Bovendien wordt het vermogen en de bereidheid van Beijing om hier adequaat op te reageren

beperkt door het feit dat China een autoritaire staat is. Liberale democra�eën beschikken over

automa�sche correc�emechanismen op interne en externe poli�eke problemen, met name via

het periodiek organiseren van vrije verkiezingen, die regelma�g leiden tot de installa�e van een

nieuwe regering dat een koerswijziging inzet.  In China ontbreekt een dergelijk  mechanisme.

Hoewel Beijing wel enige responsiviteit toont ten aanzien van de economische wensen van de

Chinese bevolking, is het nog maar zeer de vraag of het de huidige poten�ële struikelblokken

weet te overkomen. Dit betekent niet dat Nederland op zijn lauweren kan rusten ten aanzien

van  China’s  opkomst.  Maar  evenmin  is  het  zo  dat  we  ons  moeten  verliezen  in  een

wetma�gheidsdenken waarin China ontegenzeggelijk zal uitgroeien tot wereldleider.

Deze  bijlage  bespreekt  eerst  China’s  drie  voornaamste  binnenlandse  problemen  en  snijdt

vervolgens  vier  interna�onale  vraagstukken  aan.  Deze  punten  worden  hier  slechts  kort

aanges�pt; voor een volwaardige analyse over China’s kansen om de Verenigde Staten van de

mondiale  troon te stoten is  uiteraard  meer  uitpu1end onderzoek nodig.  Deze bijlage  moet

daarom vooral worden gezien als een aanzet tot een kri�sche discussie over China’s vermeende

aanstaande geopoli�eke leiderschap, wat behulpzaam is bij het vaststellen van de omvang van

de eventueel te nemen poli�eke tegenmaatregelen.

8 Op 8 oktober 2019 hee  de Tweede Kamer meerdere mo�es aangenomen die het Kabinet 
oproepen tot het nemen van extra stappen op dit gebied. Zie Tweede Kamer 2019.
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Binnenlandse problemen

China kampt met grote binnenlandse problemen op het gebied van demogra!e, economie,

repressie,  en leiderschap. Deze drie onderwerpen zijn niet bedoeld als een de!ni1eve en

uitpu6ende  lijst  van  interne  breekpunten  wat  betre� China’s  vermeende  aanstaande

interna1onale overwicht,9 maar zijn wel cruciaal om op te lossen wil het land in de nabije

toekomst uitgroeien tot een ware wereldleider. 

De eerste kwes�e waar China mee te maken hee  betre  diens demograAsche probleem. Een

groot deel van China’s kracht komt uit haar enorme popula�e van 1,4 miljard inwoners, maar

vanwege Beijings historische éénkindpoli�ek (1979 – 2015) neemt de Chinese bevolkingsgroei

binnenkort snel af. Het Chinese Ins�tuut voor de Sociale Wetenschappen voorspelt dat het

Chinese inwonertal over �en jaar zijn piek zal beleven, waarna het verwacht dat de Chinese

bevolking zal krimpen tot het in 2065 ongeveer 250 miljoen inwoners minder telt dan nu.10 Dit

hee  een groot nega�ef eCect op China’s bruto na�onaal product, wat Beijings interna�onale

slagkracht verkleint. Het eCect van de aanstaande bevolkingskrimp wordt nog eens verergerd

door het feit  dat  China in hoog tempo vergrijst,11 waardoor er in  de toekomst nog minder

arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn op de arbeidsmarkt.12

Een  tweede  kwes�e  is  China’s  teruglopende  economische  groei.  Een  belangrijke  factor  in

China’s  opkomst  is  diens  bewonderenswaardige  macro-economische ontwikkeling.  Was  het

Chinese bruto binnenlands product  (bbp)  per hoofd van de bevolking  in 1998 nog slechts

$825, twin�g jaar later is dit gestegen naar $9.770.13 Daarmee is de Chinese economie per

inwoner gegroeid met gemiddeld meer dan �en procent per jaar. Sinds het aantreden van de

huidige President Xi Jinping gaat het echter een stuk minder voortvarend met de economische

groei. In 2012 daalde de Chinese economische groei naar 7,3 procent en zakte daarna ieder

jaar iets verder naar beneden tot 6,1 procent in 2018.14 

9 China kampt ook met een reeks aan kleinere problemen, zoals China’s spooksteden en corrup�e, 
maar deze worden hier omwille van bondigheid buiten beschouwing gelaten. Voor China’s 
spooksteden, zie Shephard 2015. Voor de hardnekkige corrup�e, zie Wedeman 2012.

10 CNN 2019.
11 CNN 2019; zie ook The New York Times 2019.
12 Een deel van dit verlies zou wellicht kunnen worden opgevangen middels robo�sering. Zie 

bijvoorbeeld Dallinga 2019.
13 World Bank 2019.
14 World Bank 2019.
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De  ontluikende  handelsoorlog  met  de  Verenigde  Staten  zal  dit  groeipercentage  naar  alle

waarschijnlijkheid verder drukken,15 waardoor de Chinese economische groei in de toekomst

wellicht niet meer bedraagt dan vier procent per jaar. Hoewel Nederlandse poli�ci nog al�jd

zeer tevreden zouden zijn over een dergelijk groeicijfer, zal het hiermee nog decennia duren

voordat de Chinese welvaart op gelijke voet is gekomen met de Verenigde Staten en West-

Europa, waar het bbp per persoon momenteel nog al�jd vijf tot zes keer hoger ligt dan in China.

Een  derde  factor  dat  China  parten  kan  spelen  is  Beijings  excessieve  sociale  en  poli�eke

controle. Het land kan met recht beschreven worden als een ‘digitale poli�estaat’ in hoe ver

Beijing gaat om burgers in het gareel te houden.16 Zo scoort het slechts 11 van de 100 punten

op de Freedom in the World Index17 en staat het op plaats 177 van de 180 op de World Press

Freedom Index.18 Onder andere religieuze minderheden, zoals  de islami�sche Oeigoeren en

christenen moeten het hierbij ontgelden.19 

Hoewel  sommige  Chinezen  ogenschijnlijk  weinig  problemen  lijken  te  hebben  met  deze

Orwelliaanse poli�eke controle, is aannemelijk te stellen dat miljoenen Chinezen de voorkeur

geven  aan  een  op  vrijheid  gebaseerde  samenleving.20 Een  beroemd  teken  hiervan  is  het

grootschalige studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, dat Beijing met

harde hand hee  neergeslagen.21 Net zoals weinig analisten de val van het Communisme in

november 1989 zagen aankomen of de Arabische opstand in december 2010, is het gezien de

huidige  poli�eke  repressie  in  China  goed  mogelijk  dat  de  Chinese  bevolking  opnieuw

democra�sche hervormingen gaat eisen.

Mocht Chinese democra�sering inderdaad van de grond komen, dan is het ongewis of dit zal

uitpakken  als  een  vloek  of  een  zegen  voor  Beijings  ambi�e  om  wereldleider  te  worden.

Pogingen tot democra�sering hebben bij de uiteenval van de Sovjet-Unie en de Arabische lente

in elk geval tot veel schade geleid. Een succesvolle transi�e naar een liberale democra�e zou op

de lange termijn echter guns�g kunnen uitpakken voor Beijing, omdat een democra�sch China

15 Asian Development Bank 2019, 3.
16 Garschagen 2019, 251.
17 Freedom in the World Index 2019.
18 Reporters Without Borders 2019.
19 Zie bijvoorbeeld Garschagen 2019, hoofdstuk 8 en 9; Zenz 2019.
20 Voor indicatoren hiervoor, zie bijvoorbeeld Fulda 2019; Zhao 2000.
21 Voor een genommeerde geschiedenis, zie Lim 2014. Dat de Chinese regering zich zorgen maakt over

mogelijke democra�sering blijkt wel uit een belangrijke memo uit 2013, waarin het dit erkent. Zie 
Communist Party of China 2013.
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voor  de  Verenigde  Staten  en  diens  bondgenoten  eenvoudiger  te  accepteren  zal  zijn  als

mondiale leider.

Het  vierde  en  laatste  binnenlandse  probleem  is  China’s  teugelloze  leider.  Een  belangrijke

voorwaarde voor de con�nuïteit van China’s poli�eke groei is dat de regeringsleider te allen

�jde  het  welzijn  van  het  land  boven  zijn  persoonlijke  welzijn  plaatst.  Was  dit  nog

vanzelfsprekend �jdens het leiderschap van Jiang Zemin (1989 – 2002) en Hu Jintao (2002 –

2012), onder Xi Jingping (2012 – huidig) is dit niet meer het geval. In de afgelopen zeven jaar

hee  Xi zijn persoonlijke machtsposi�e binnen de Communis�sche Par�j van China namelijk

steeds verder uitgebreid.22 In 2018 culmineerde dit in een aanpassing van de Chinese grondwet

waardoor Xi niet meer gebonden is aan een maximum van twee Presidentstermijnen van ieder

vijf  jaar.23 Hierdoor  bevindt  China  zich  momenteel  in  de  posi�e  van  een  geconsolideerde

dictatuur, wat inhoudt dat President Xi voldoende macht hee  verworven om te voorkomen

dat zijn poli�eke rivalen hem nog van de troon kunnen stoten middels een staatsgreep.24

Dit is problema�sch, omdat langzi1end autoritair  leiderschap sta�s�sch is  geassocieerd met

lagere economische groei.25 Een belangrijke reden hiervoor is dat nieuwe leidersschap nieuwe

ideeën introduceert, die regeringen helpen om te gaan met steeds veranderende binnen- en

buitenlandse omstandigheden. Met andere woorden: er bestaat een grote dreiging dat als Xi’s

beleid niet (meer) werkt, dat de Chinese bevolking niet de benodigde nieuwe leider krijgt om

een koerswijziging in te ze1en.

22 Zie Dams 2019 voor een overzicht.
23 BBC 2019.
24 Voor een discussie over de machtsposi�e van dictators, zie Svolik 2012.
25 Zie bijvoorbeeld Jones en Olken 2005.
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Internationale problemen

Naast deze vier  binnenlandse problemen hee� China ook te maken met drie prangende

interna1onale kwes1es, waar het land een antwoord op zal moeten vinden wil het uitgroeien

tot een wereldleider. 

De  eerste  betre  Beijing’s  overambi�euze  interna�onale  projecten.  In  2013  lanceerde  de

Chinese overheid een ambi�eus programma om Chinese bedrijven beter te laten aansluiten bij

diens buitenlandse zakenpartners. Het  Belt and Road Ini�a�ve  (BRI, ook bekend als  One Belt,

One Road en als de Nieuwe Zijderoute) leidde tot grote infrastructurele projecten, waaronder

de bouw van spoorwegen (onder andere in Indonesië, Nigeria, Ethiopië en Laos), havens (in Sri

Lanka, Brunei en Pakistan) en bruggen (in Kroa�ë en Bangladesh). Hoewel sommige van deze

projecten  zeer  succesvol  zijn  gebleken,  zijn  er  ook  veel  die  niet  slagen.26 Zo  had  Polen

bijvoorbeeld hoge verwach�ngen van geplande BRI-projecten, die niet waargemaakt werden

toen  bleek  dat  Chinese  bouwers  niet  konden  of  wilden  voldoen  aan  Europese

(veiligheids)normen.27 

Een ander probleem is dat de BRI-projecten voornamelijk geAnancierd worden met Chinese

leningen. De landen aan wie deze leningen verstrekt worden zijn vaak niet kredietwaardig, wat

in de prak�jk betekent dat er een grote kans is dat de betreCende par�j de lening niet kan

terugbetalen.28 In Sri Lanka leidde dit er bijvoorbeeld toe dat China gedwongen was om een net

gebouwde haven maar weer terug te leasen voor de komende 99 jaar.29

Naast  het  Ananciële  gevaar  van  het  BRI,  wat  is  uitgegroeid  tot  een  pres�geproject  van

President  Xi  Jinping  en  zelfs  is  opgenomen  in  de  akte  van  de  Communis�sche  Par�j  van

China,30 lijkt  Beijing hier  ook meer  vijanden dan vrienden mee te maken.  Azia�sche staten

maken zich zorgen over Chinese concurren�e, Afrikaanse ontwikkelingslanden vrezen een hoge

Chinese schuldenlast,  Europese regeringen zijn bang dat Chinese BRI-projecten in Oost- en

Zuidoost-Europa de Europese eenheid ondermijnen en de Verenigde Staten willen hun eigen

toegang tot buitenlandse markten behouden. Met andere woorden: het risico bestaat dat het

BRI China niet met de wereld verbindt, maar dat China zich door het BRI van andere landen

vervreemdt.

26 Zie Greer 2018.
27 Adviesraad Interna�onale Vraagstukken 2019, 31.
28 Over de erbarmelijke schuldensitua�e, zie bijvoorbeeld Hurley, Morris en Portelance 2019.
29 NRC Handelsblad 2018.
30 Reuters 2017.

10



Een  tweede  interna�onale  kwes�e  is  China’s  chronische  gebrek  aan  interna�onale

bondgenoten. Om wereldleider te kunnen worden is het essen�eel om steun te genieten van

andere invloedrijke  landen.  Onder  andere hierom hee  de Verenigde Staten diens militaire

posi�e verankerd via de NAVO-allian�e van 29 staten, hee  het diens economische voorkeur

ingebed in het mondiaal geaccepteerde interna�onale economische bestel bestaande uit onder

andere  het  IMF,  de  Wereldbank  en  de  Wereldhandelsorganisa�e,  en  exporteert  het  diens

democra�sche poli�eke systeem via natuurlijke aantrekkingskracht (zogenaamde  so! power)31

en populaire cultuur.

China  mist  dergelijke  bondgenootschappelijke  steun.  Invloedrijke  Azia�sche  landen  zijn

overwegend  huiverig  voor  China,  en  kiezen  vooralsnog  voor  een  tussenweg  tussen  het

tegenwicht geven aan China en het meeli en op Beijing’s groeiende macht.32 Alleen Cambodja

en Pakistan proAleren zich nadrukkelijk als pro-Chinees, maar vooralsnog lijken zij dat meer te

doen om economische hulp  te krijgen  dan omdat  ze zich  intrinsiek  verbonden voelen  met

China. Er zijn wel enkele (voornamelijk Afrikaanse) landen die een voorbeeld aan China nemen

wat betre  diens economische ontwikkeling, maar dit leidt vooralsnog niet tot hun steun voor

China  als  poli�eke  wereldleider.  Dit  gebrek  aan  brede  bondgenootschappelijke  steun  is

problema�sch, want als permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Na�es beschikt

China dan wel over vetorecht waarmee het onwelgevallige resolu�es kan blokkeren,  zonder

breed  netwerk  aan  gelijkgestemde  landen  is  het  voor  Beijing  erg  las�g  om  nieuwe

interna�onale poli�eke ontwikkelingen naar zijn hand te ze1en.

Het  derde  en  laatste  interna�onale  probleem  is  China’s  grote  militaire  achterstand  op  de

Verenigde Staten. Om uit te groeien tot een ware wereldleider dient Beijing te beschikken over

een  kwalita�ef  en  kwan�ta�ef  hoogwaardige  krijgsmacht  waarmee  China  zijn

veiligheidsbelangen  wereldwijd  kan  verdedigen.  In  het  bijzonder  zal  het  een  rivaal  moeten

vormen voor de Verenigde Staten, dat al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog het

mondiale militaire domein domineert. De cijfers laten echter zien dat China hier nog een lange

weg hee  te gaan. Zo bedroeg China’s militaire uitgaven in 2018 slechts 38 procent van dat

van  de  Verenigde  Staten.33 Opera�oneel  betekent  dit  bijvoorbeeld  dat  de Chinese  marine

31 Nye, Jr. 2005.
32 Lim en Cooper 2015; Ross 2006.
33 Berekend op basis van cijfers verkregen van SIPRI 2019. 
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beschikt  over slechts één vliegdekschip en vier  nucleair  aangedreven onderzeeboten,  tegen

respec�evelijk 11 en 14 van de Verenigde Staten.34 

Hoewel het budget van het Volksbevrijdingsleger ieder jaar Yink s�jgt, en China’s krijgsmacht

op hoog tempo aan het moderniseren is, blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek dat China

technologisch nog al�jd  ver achter ligt  op de Amerikanen.  Dit  komt onder  andere doordat

moderne wapensystemen  zo complex  zijn  dat  China  deze technologie  niet  simpelweg  kan

kopiëren.35 Door  deze  problemen  kan  China  in  de  nabije  toekomst  misschien  wel  militair

dominant worden in de Oost- en Zuid-Chinese Zee, waar het verwikkeld is in een langlopende

strijd om territoriale eisen met landen als Japan, de Filipijnen en Vietnam, maar is de kans zeer

klein dat het binnen afzienbare �jd de Verenigde Staten kan verstoten als ‘s werelds militaire

leider.

34 The Interna�onale Ins�tute for Strategic Studies 2019, 26.
35 Gilli and Gilli 2018.
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Conclusie

China gaat door een periode van bijzondere economische verandering van een grotendeels

agrarisch georiënteerd ontwikkelingsland naar een moderne dienstverlenende maatschappij.

Nederlandse analisten, poli1ci en wetenschappers  koppelen deze transi1e doorgaans aan

China’s groeiende poli1eke invloed, en verwachten dat dit binnen afzienbare 1jd zal leiden

tot China’s vervanging van de Verenigde Staten als wereldleider. 

Deze bijlage hee  echter laten zien dat, hoewel China inderdaad grote stappen maakt, hier veel

op af te dingen is. Ieder van de zeven bovengenoemde problemen is afzonderlijk wel op te

lossen; zo kan de economische groei wellicht Keynesiaans ges�muleerd worden, kan het BRI-

project  beter worden bestuurd,  en kan de poli�eke repressie worden teruggeschroefd.  Het

risico ligt hem dus niet zozeer in de afzonderlijke problemen, maar in het feit dat de Chinese

regering zo véél uitdagingen voor zich hee  liggen.  Bovendien is het door China’s autoritaire

poli�eke  systeem niet  duidelijk  of  de regering  deze erkent  en  bereid  is  om hier  passende

maatregelen voor te treCen. Uiteraard sluit dit alles niet uit dat China alsnog uitgroeit tot een

wereldleider, maar het laat wel zien dat dit waarschijnlijk nog lang gaat duren en allesbehalve

een uitgemaakte zaak is. Het Nederlandse overheidsbeleid dient hier dan ook rekening mee te

houden.
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