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VS en China schip pe ren tus sen af han ke lijk 
heid en ri va li teit
08 april 2017 01:00

Gustaaf Geeraerts

De ge span nen re la tie tus sen China en de Ver e nig de Sta ten hoeft niet te ver ba zen. Een op ko 
men de macht wekt al tijd ach ter docht bij de be staan de su per macht.

Gu staaf Geeraerts dis tin guis hed pro fes sor aan de uni ver si teit van Fudan Sjang hai

Alle ogen waren de voor bije dagen ge richt op de al ler eer ste ont moe ting tus sen de Ame ri kaan se pre si dent Do -
nald Trump en zijn Chi ne se ambt ge noot Xi Jin ping. Het be lang van het top over leg is amper te over schat ten.
De toe komst van de we reld hangt in be lang rij ke mate af van de re la tie tus sen de VS, een jong land en de zit ten -
de su per macht, en China, een oud rijk en de op ko men de su per macht.

Hoe wel tij dens de ge sprek ken on ge twij feld en ke le hei ke le vei lig heids kwes ties en aan hou den de han dels pe ri ke -
len aan de orde zijn ge weest, is het eer der on waar schijn lijk dat er grote door bra ken zijn ge boekt. Veel meer dan
een pro to col voor fre quen te re uit wis se lin gen tus sen hoog ge plaatste amb te na ren van ’s we relds groot ste twee
eco no mieën en een mo ge lijk staats be zoek van Trump aan China zit er voor lo pig niet in.

Het loopt al een tijd je mis in de re la tie tus sen de VS en China, wat op zich niet zo ver won der lijk is. Tot op ze ke -
re hoog te is dat on ver mij de lijk. Ver schui vin gen in de in ter na ti o na le machts ver hou din gen staan in de di plo ma -
tie ke ge schie de nis ge boek staafd als pe ri o des van span nin gen en mis ver stan den waar in con flic ten vaker en die -
per woe den. Een he ge mo ni a le macht ziet haar po si tie nooit graag be dreigd door een op ko men de macht, zeker
niet als die ri vaal alle ge o po li tie ke troe ven in huis heeft om tot een su per macht uit te groei en.

In te gen stel ling tot wat velen graag den ken, is dat in dit tijd perk van glo ba li se ring en toe ne men de in ter de pen -
den tie niet an ders. De VS en China zijn wel is waar in hoge mate eco no misch af han ke lijk van el kaar, ze zijn ook
el kaars ge o po li tie ke ri va len in de Stil le Oce aan, waar ze wed ij ve ren om re gi o na le in vloed. Twist pun ten zijn of
de VS de spil kun nen blij ven van de re gi o na le vei lig heids or de, hoe de ge schil len in de Zuid- en de Oost-Chi ne se
Zee kun nen wor den op ge lost, en in welke mate de VS in staat blij ven om ef fec tief mi li tai re macht in de regio te
pro jec te ren.

De Ame ri kaans-Chi ne se re la tie laat zich dan ook het best ty pe ren als een soort com pe ti tie ve in ter de pen den tie,
waar bij het voort du rend zaak is een even wicht te vin den tus sen de ge meen schap pe lij ke be lan gen ge ge ne reerd
door af han ke lijk heid en de span nin gen ge ge ne reerd door de ge o po li tie ke ri va li teit. Dat maakt het voor spel len
van de rich ting die de Ame ri kaans-Chi ne se re la tie uit gaat tot een hoogst ha che lij ke on der ne ming. Zeker is dat
de re la tie stress en ach ter docht tus sen de ge ves tig de macht en de nieuw ko mer in de hand werkt.

Strak ke banen

Een en ander doet den ken aan de tijd dat Groot-Brit tan nië, de ta nen de he ge mo ni a le macht van de eer ste helft
van de 20ste eeuw, steeds meer op de hie len werd ge ze ten door de VS. Dat leid de ook tot be roe ring. En daar
ging het om twee lan den met een ver ge lijk ba re cul tuur en een li be raal de mo cra tisch sys teem, die bo ven dien de -
zelf de taal spra ken. Dat is nu an ders.
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China is een amal gaam van con fu ci a nis ti sche, so ci a lis ti sche en ka pi ta lis ti sche ele men ten dat in strak ke maar
suc ces vol le banen wordt ge leid door die ene com mu nis ti sche par tij. Het heeft een ont wik ke lings ge schie de nis
en cul tu re le re fe ren tie ka ders die heel erg ver schil len van de wes ter se ont wik kel de lan den.

China heeft bo ven dien een ster ke iden ti teit en zal zich niet zon der slag of stoot in de be staan de in ter na ti o na le
re gimes (blij ven) schik ken. Naar ma te zijn macht en in vloed toe ne men, zal het pro be ren de prin ci pes en re gels
van het in ter na ti o na le eco no mi sche en fi nan ciële ver keer met zijn eigen be lan gen in over een stem ming te bren -
gen. Net zoals an de re he ge mo nieën dat voor dien heb ben ge daan.

Re cen te strub be lin gen tus sen Was hing ton en Pe king geven in elk geval aan dat geen van beide hoofd rol spe lers
voor lo pig be reid is zich in de hoek te laten drin gen. En hoe wel het voor velen dui de lijk is dat sta bi li teit in het
hui di ge we reld sys teem ge woon niet kan zon der dat de VS en China de han den in el kaar slaan, is het lang niet
zeker dat Was hing ton en Pe king bij mach te zul len zijn duur zaam samen te wer ken.

Twee fac to ren drei gen roet in het eten de gooi en. In de eer ste plaats is er de on rust over China’s snel ler dan
ver wach te groei en de machts ver schui ving die daar mee ge paard gaat. Macht stran si ties wer ken nu een maal
stra te gi sche ach ter docht tus sen de ge ves tig de macht en de nieuw ko mer in de hand. In de twee de plaats drei gen
de uit ge spro ken ver schil len in het po li tie ke sys teem en in de waar de pa tro nen die ach ter docht - en daar mee de
kans op mis ver stan den - nog te ver gro ten.
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