
Het CIOR seminar wordt jaarlijks gehouden. Al vele jaren vindt het plaats in het Gustav 
Stresemann Institut in Bonn. Het GSI is een onafhankelijk instituut voor politieke 
vorming, en is zowel een conferentieoord als een hotel. Elk jaar nemen ook Nederlandse 
reserveofficieren deel.
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Het jaarlijkse seminar is als het ware de denktank van CIOR en behandelt telkens een 
actueel thema. Dit jaar was het thema “China: future threat or partner?”. NAVO SG 
Stoltenberg gaf vorig jaar aan dat de alliantie zijn blik moet verbreden naar China, gezien 
de rappe ontwikkeling als geopolitieke speler en in militaire machtsprojectie. Door 
lectures, workshops en discussies wordt in vier dagen het thema uitgediept. Dit jaar 
waren er een tiental deskundige sprekers, en meer dan 50 deelnemers uit 13 NAVO-
landen. Hierna zullen we de key takeaways van de lectures en workshops presenteren, 
en uiteindelijk afronden met onze eigen conclusies t.a.v. dit CIOR seminar.
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Voormalig Zwitsers ambassadeur Philippe Welti, onder meer in India en Iran, schetste de 
geopolitieke plaat in dit eerste lecture. 

Om het publiek een beter idee te geven van de Chinese grootte relatief aan andere 
geopolitieke spelers toonde Welti vergelijkingen op het vlak van bevolkingsgrootte, BBP, 
defensie-uitgaven, aantallen vliegdekschepen en kernmachten in de regio.

Daarnaast liet Welti zien dat we steeds meer merken van de Chinese economische 
expansie, in Afrika maar ook in Europa. China ontgint natuurlijke hulpbronnen en legt 
handelsroutes aan. Zoals via het Belt and Road Initiative. Dit leidt tot meer geopolitieke 
concurrentie. 

Uiteindelijk stelt Welti de open vraag of we van een Amerikaans-gedomineerd systeem 
van internationale regulering en liberale democratieen, via de fragmentatie van de 
internationale gemeenschap, op weg zijn naar het Chinese concept van een “community 
of common destiny”. Wordt China de nieuwe superpower, en wat bekent dit voor de 
manier waarop wij leven?   
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Dr. Wolfrum gaf aan dat om China als geopolitieke actor te begrijpen, het noodzakelijk is 
een goed begrip te hebben van de Chinese cultuur en nationale identiteit. 

De Chinese cultuur hecht waarde aan Confuciaanse deugden als gehoorzaamheid, trouw 
en fatsoen. Meer dan in het westen wordt de cultuur gekenmerkt door hierarchische 
relaties, tussen bijvoorbeeld man en vrouw, en vader en zoon. Niet iedereen is gelijk; de 
familie is belangrijk.

In de Chinese cultuur wordt daarnaast China als het centrum van de wereld gezien. 
China is voornamelijk in zichzelf gekeerd, kijkt naar zichzelf als beschaafd land, en hecht 
weinig waarde aan opinies vanuit het barbaarse buitenland. Chinezen vinden dat ze met 
de snelle vooruitgang van de afgelopen decennia eindelijk weer hun centrale plek op het 
wereldtoneel aan het innemen zijn, die ze begin negentiende eeuw verloren door de 
Opium-oorlogen met GB.

De Chinese Communistische Partij ziet zichzelf als de redder van het land. Eindelijk, in 
1949, bevrijdde de CCP het land van de Japanse bezetting en maakte van China weer 
een soevereine staat, na een eeuw van beschamende zwakte. Dit vormt nog steeds een 
zeer belangrijke legitimator voor de macht van de CCP, en deze herinnering wordt actief 
levend gehouden. Opmerkelijk is dat de CCP in een land van 1.3 miljard mensen slechts 
80 miljoen partijleden kent. De CCP wordt door commentatoren ook wel gekenmerkt als 
“een geheime politie met een politieke spreekbuis”.  
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Dr. Yung van het Marine Corps War College ging vervolgens in op de ambities en militaire 
capaciteiten van China. 

Om orde in de chaos te scheppen gaf hij aan waar veruit de meeste China-kenners het 
over eens zijn:
- Sinds de jaren 80 heeft China stabiele en sterke economische groei doorgemaakt 
- Het Chinese defensiebudget is met 10% gestegen de afgelopen twee decennia
- De Chinese strijdkrachten zijn continu aan het moderniseren en kent een aantal zeer 

moderne wapensystemen 
- China is bezig om een echte diepzee marine en echte power projection capabilities te 

ontwikkelen 
- China heeft nucleaire wapens en is deze momenteel aan het moderniseren 
- China heeft acties ondernomen die een duidelijke uitdaging vormen voor het 

Amerikaanse buitenland- en defensiebeleid 
- Er zijn verschillende breuklijnen waar het risico bestaat voor een VS-China oorlog: 

Taiwan, SCS, Korea.

Wat zijn de Chinese ambities:
- Economische groei voortzetten om zo een ‘volledig moderne socialistische 
staat in 2049’ te zijn.
- Vasthouden aan de huidige internationale economische orde en ‘free riding’ 

op dominantie VS. Immers, het zijn van wereldleider is duur. 
- Tegelijkertijd wil China het internationale systeem aanpassen zodat het beter 

past bij de eigen nationale doelen (bv Wereldbank hervormen, VN interventie 
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beleid aanpassen). 
- Verder uitbouwen van de eigen militaire presentie / gewicht in de eigen 

periferie maar ook out of area, om zo uitbreiding van de eigen invloedsfeer te 
bewerkstelligen. 

- Regionale dominantie in Azie door China.

Dr Yung beantwoordt de vraag of China een bedreiging of partner is als volgt:
- Vanuit een militair perspectief mist China de overzeese bases, de 

krijgsmachtstructuur en het logistiek ondersteuningsnetwerk om een 
wereldwijde bedreiging voor het internationale systeem te vormen.

- Wel heeft, en ontwikkelt, China de capaciteit om ‘out of area’ te opereren en zo 
politieke en economische belangen te verdedigen. 

- Ook kan het Chinese leger inmiddels wereldwijd politieke besluitvorming 
beinvloeden.

- China is bereid geweld te gebruiken in Taiwan, de Chinese zee, Korea, India and 
in gebieden in China zelf. 

- China is bereid cyber-capaciteiten te gebruiken om belangen te beschermen. 
- De aanwezigheid van Chinese nucleaire macht als tegenbalans van de VS kan 

een factor van belang zijn in een regionaal conflict.
- Tot slot: China heeft wel degelijk een rol in het bevorderen van wereldwijde 

veiligheid. Denk aan Chinese peackeepers, marineschepen die deelnemen aan 
de strijd tegen piraterij en legertroepen die deelnemen aan anti-terrorisme 
operaties.
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Volgens Dr. Corff zijn we geneigd te denken dat China een grote strategie voor 
alles heeft. Zodra China iets doen, denken we dat hier een grotere strategie 
achter ligt. Maar is dat zo? Uiteindelijk stelt Dr. Corff van wel. China heeft 
weliswaar niet een officieel Grand Strategy document gepubliceerd, maar deze 
Grand Strategy kan wel worden afgeleid uit documenten als het partijstatuut, 
vijfjarenplannen en verschillende white papers van de CCP. Dr. Corff stelt dat de 
bottom line van de Grand Strategy draait om het voortregeren door de CCP. 
Commentatoren grappen wel eens dat de CCP de enige partij is met een eigen 
land.  

De belangrijkste belangen van China zijn:
Stabiliteit (politieke stabiliteit en leiderschap door de communistische partij)
Territoriale integriteit (bedreigingen voor China zijn Taiwan, Xinjiang, Tibet, 
Hongkong, Zuid Chinese zee)
Ontwikkeling (economisch, technologisch, strijdkrachten, maatschappelijk, 
gezondheidszorg etc)

Voor de uitvoering van de Grand Strategy baseert de CCP zich op de slogan “rich 
country, strong army”. China koppelt haar economische en militaire 
ontwikkelingsdoelen. China wil een rijk land worden en gelooft dat daarvoor een 
sterk leger nodig is. Een sterke economie is weer nodig om een modern leger te 
ontwikkelen en onderhouden. In het huidige vijfjarenplan is een uitgebreid kader 
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opgenomen waarmee vorm wordt gegeven aan deze civiel-militaire fusie, en 
waarmee ontwikkelingen centraal worden aangestuurd. Denk aan het coordineren 
van de maakindustrie, universiteiten en het Belt and Road Initiative / de nieuwe 
zijderoute. China zet economische middelen in om militaire doelen te bereiken en 
andersom. Hij geeft hier het voorbeeld van Chinese investeringen en abstentie in 
de Veiligheidsraad, die mede de weg effenden voor de Russische annexatie van de 
Krim: dit raakt direct aan de NAVO. Ook interessant is dat Chinese militairen zo’n 
kwart van hun tijd bezig zijn met politieke scholing.

Hij concludeert dat China inderdaad een Grand Strategy heeft. Hij stelt daarnaast 
dat met deze strategie China het eigen veiligheidsmodel exporteert in de regio en 
daarbuiten, maar tegelijkertijd niet of nauwelijks bijdraagt aan mondiale of 
collectieve veiligheidsmechanismen.
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De vraag of er sprake was van een gouden eeuw voor Russische-Chinese relaties 
stond tijdens deze lezing centraal.

Dr. Goldstein karakteriseert de Russisch-Chinese betrekkingen als een quasi-
bondgenootschap. Zeker geen volledig bondgenootschap, maar tegelijkertijd 
hebben de betrekkingen wel echte inhoud. De leiders ontmoeten elkaar 
regelmatig, de strijdkrachten oefenen soms samen, ze werken samen in 
projecten en in wapenhandel. Hij wijst er op dat beide landen nooit oorlog met 
elkaar hebben gevoerd, en stelt dat de betrekkingen ook worden versterkt 
doordat Rusland momenteel niet in staat is om zijn betrekkingen met het Westen 
te verbeteren. 

Goldstein benoemt ook een expliciet risico voor de NAVO. Chinese militaire 
strategen zijn overwegend getraind in Rusland en hebben een Russische 
strategische Weltanchauung. Het Chinese officierskorps heeft zorgvuldig gekeken 
hoe Rusland door te opereren in “de grijze zone” uiteindelijk de Krim in bezit 
nam, en daar een NAVO reactie uitbleef. China zou eenzelfde scenario kunnen 
ontplooien ten aanzien van een annexatie van Taiwan. Het is niet ondenkbaar dat 
een dergelijke actie wordt gecoordineerd / gecombineerd met een Russische 
manoeuvre aan de Europese oostflank, om een sterke tegenreactie van het 
Westen verder te ontmoedigen.
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John Lee van het Mercator Instituut voor China Studies in Berlijn stelt dat 
informatisering en cybersecurity de centrale strategische trend in dit tijdperk zijn. Vanaf 
het jaar 2000 heeft de CCP dit tot een topprioriteit gemaakt. Na de Snowden kwestie in 
2013 heeft China een verdere stap gezet door de CAC Cybersecurity Administration of 
China als centraal coordinerend orgaan op te richten. China heeft ook een nationale 
cyber veiligheidsstrategie opgesteld. 

China wil interne controle over het internet, wil online soevereiniteit. Hiervoor is de 
Great Firewall of China gebouwd, wordt online censuur opgelegd en gehandhaafd en zijn 
verschillende wetten over cybersecurity en crypografie ingevoerd. Lee noemt hier ook 
het fameuze Chinese sociale kredietsysteem, maar stelt dat dit i.t.t. wat we in het 
Westen denken verre van vervolmaakt is. De CCP wil absoluut voorkomen dat er 
afgeschermde plekken op het internet zijn die aan het oog van de partij worden 
onttrokken: VPN en encryptie worden onmogelijk gemaakt. 

Concluderend stelt Lee dat China net als de VS een cyber superpower wil worden, dus 
ook in dit domein pariteit met de VS wil bereiken. Chinese online spionage en cyber 
warfare zijn belangrijke zorgpunten, maar zijn relatief beperkt volgens Lee: het grotere 
plaatje voor China is het bereiken van die gelijkwaardigheid. China wordt sterker, denk 
aan Huawei en de invloed in de derde wereld, maar vooralsnog heeft China nog een 
flinke inhaalslag te maken ten opzichte van het Westen, onder meer op het vlak van 
chipproductie en universiteiten. Hij stelt dat mondiaal de uitdaging is om tot een 
strategisch stabiele situatie te komen in cyberspace. 
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Dr. Kirchberger schetst eerst kortweg een beeld van Taiwan. Taiwan heeft zo’n 23 
miljoen inwoners, is qua oppervlak ietsje kleiner dan Nederland, is tegenwoordig een 
levendige democratie, was nooit echt deel van China, en ligt slechts 185 kilometer van 
het Chinese vasteland. 

Vervolgens geeft ze aan waarom China zo is gebrand op annexatie van Taiwan:
- China ziet Taiwan als historisch onderdeel van China, en territoriale integriteit van 

China is een topprioriteit 
- Het bestaan van het Taiwanese democratische model vormt een bedreigend 

alternatief voor de CCP: de Aziatische/Chinese cultuur blijkt prima samen te kunnen 
gaan met een westerse democratie.

- Maar cruciaal: het bezit van Taiwan zou China toegang geven tot een diepzeehaven 
voor zijn strategische onderzeeers. Zoals op het plaatje te zien is, is de gehele Chinese 
kustlijn continentaal vlak, met een gemiddelde diepte van slechts 44 meter. Omringd 
door Japan, Zuid-Korea, Filippijnen en Amerikaanse bases, vloten en luisterposten, 
wordt de Chinese vloot praktisch opgesloten in de eigen wateren. Zonder Taiwan kan 
China zich niet goed ontwikkelen tot een ware zeemacht, en niet haar politieke en 
economische belangen veiligstellen. Annexatie van Taiwan is een cruciaal geopolitiek 
punt voor China. Douglas MacArthur omschreef Taiwan al als een “unsinkable aircraft 
carrier”.

Tot slot merkt ze op dat deze breuklijn Taiwan een steeds heter hangijzer wordt. Xi
Jinping heeft openlijk aangekondigd dat de Taiwanese kwestie hoe dan ook voor 2049 –
het honderdjarig bestaan van communistisch China - opgelost dient te zijn. Een invasie 
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van Taiwan is voor China wat lange tijd voor ons het vertragend gevecht op de Duitse 
laagvlakte was: het staat gebrand in het DNA van het People’s Liberation Army en wordt 
continu beoefend. Steeds meer commentatoren raken ervan overtuigd dat China 
inmiddels de mogelijkheid en middelen heeft om een invasie te doen lukken. Ook zij stelt 
dat China nauwlettend heeft gekeken naar de reactie van het Westen bij de annexatie van 
de Krim. Ze stelt ook nog dat het feit dat Europa praktisch van geen nut is in een Taiwan-
conflict, een risico vormt voor de NAVO, omdat de VS wel eens zouden kunnen 
concluderen dat de alliantie overbodig is, en de Europese veiligheid volledig aan de 
Europeanen zelf laat.
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In de South China Sea spelen al jaren geschillen over territoriale grenzen en toepassing 
van maritieme regels. China stelt dat op basis van historische rechten het land het recht 
heeft op praktisch de gehele zuid Chinese zee. Dr. Hayton toont echter aan dat dit 
narratief van historische rechten vals is, en pas sinds 1989 door China wordt 
gepropageerd. 

De Chinese belangen in de SCS zijn:
- Ontginnen van hulpbronnen: vis, olie, gas, mineralen 
- Projectie van zeemacht, en specifiek het creeren van een exclusieve zone waar 

Chinese strategische onderzeeers vrijelijk kunnen opereren. Zo’n zone zou een soort 
van levensverzekering voor het Chinese Politburo vormen

- Ook nationalisme en emoties spelen een rol 

Dr. Hayton laat zien dat China met de jaren steeds assertiever wordt in de SCS. Eilanden 
en zandbanken worden bezet en gemilitariseerd. Chinese marineschepen jagen op 
ramkoers buitenlandse schepen weg. Met het toenemen van incidenten neemt het risico 
op een groot conflict steeds meer toe.
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Dr. Wolfrum begeleidde een workshop over Chinese politieke communicatie. Voor 
dezelfde internationale gebeurtenis bekeken en bespraken we telkens een uitzending 
van CCTV en een uitzending van CNN / ARD / een ander westers medium. Erg interessant 
om te zien hoe het narratief wordt getoond en becommentarieerd om zodoende 
bepaalde effecten op de kijker teweeg te brengen.
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Inhoudelijk is de conclusie voor ons dat de opkomst van China zeker een belangrijke 
kwestie vormt voor de wereldgemeenschap, de NAVO en Nederland. Het seminar heeft 
duidelijk gemaakt dat er verschillende risico’s bestaan. De impact voor de Nederlandse 
Defensie ligt niet zozeer op tactisch niveau. Als een brandhaard zoals Taiwan en de SCS 
daadwerkelijk tot een gewapend conflict komt zullen Nederlandse strijdkrachten 
waarschijnlijk niet direct betrokken zijn. De impact ligt meer op strategisch niveau. De 
opkomst van China en de Amerikaanse “pivot to Asia” vormen een uitdaging voor de 
hechtheid van het NAVO-bondgenootschap. Het pragmatische quasi-bondgenootschap 
tussen China en Rusland en de oriëntatie van beide staten op hybride oorlogvoering 
vraagt om waakzaamheid en weerbaarheid van de NAVO en Nederland. Ook de 
verhoogde concurrentie om natuurlijke hulpbronnen en in het cyberdomein vragen om 
gerichte antwoorden, op met name politiek-strategisch niveau. 

Daarnaast vinden we het seminar echt een aanrader. Alles is prima geregeld, je leert 
veel bij over een belangrijk thema, en doet nuttige contacten op met buitenlandse 
reserveofficieren.
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