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Wapenwedloop 
China gaat ook 
over Taiwan 
China is al jaren bezig zijn mili-
taire achterstand op de VS in te 
lopen. Het bereidt zich voor op 
een conflict met de VS en ontwik-
kelt steeds geavanceerdere wa-
pens. Het Pentagon schrok kort 
geleden op, toen bleek dat China 
als eerste hypersonische raketten 
test. Nog geen enkel ander land is 
zover. Tegelijkertijd roert China 
zich in de regio: Taiwan vreest 
een invasie. ‘Het is voor ons een 
vraagteken of de VS Taiwan echt 
zullen verdedigen.’

 a PAGINA 10

pagina 3, 30-11-2021 
© Het Financieele Dagblad



In
zi
ch

t
A
no

uk
E
ig
en

ra
am

is
C
hi
na

-
co

rr
es

p
o
nd

en
t
in

P
ek

in
g

va
n
H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

. China bouwt zijn
defensie op met als doel
de VS bij een militair
conflict het hoofd
te kunnen bieden.. Het land beschikt
over hypersonische
raketten waartegen een
raketschild weinig uit
kan richten.. Bij een regionaal
conflict in de Straat van
Taiwan of de Zuid-
Chinese Zee is China
in het voordeel.. Europa en de VS
moeten meer doen om
te voorkomen dat tech-
nologie in Chinese han-
den valt, zeggen onder-
zoekers.

H
etwasbijnaeen ‘Spoetnikmo-
ment’, zobeschreefdeAmerikaan-
segeneraalMarkMilley eindokto-
berde test vaneenhypersonische
raketdoorChina, afgelopenzomer.
De legerstafchef verweesnaarhet

momentdatRusland in1957eensatelliet de
ruimte in schoot,waarmeehetdeVerenigdeSta-
tende loef afstak.Dit keer ishetChinadatAme-
rika te vlugaf is. ‘Het is eensignificante, tech-
nologischeontwikkelingdoordeChinezen, en
hetheeft onze volle aandacht’, zeiMilleyoverde
gebeurtenis, diePekingbetiteldeals ‘routinetest
met ruimtevaarttechnologie’.

Volgensbronnen inbuitenlandsemedia zou
hetPentagonzeer verrast zijngeweestdatChina
albeschikt overde technologie.Noggeenenkel
ander land is zover. Ineenanalysedie vorige
maand inhetAmerikaanseCongreswerdbe-
handeld, staatdatdeVSal sindsbegindezeeeuw
proberendegeavanceerde raketten teontwikke-
len.Datwerptde vraagopofhetPentagonecht
overvallenwasdoordeChinese rakettest, ofdat
hetAmerikaanseministerie vandefensiehetmo-
mentaangrijpt omte lobbyenvoormeerbudget.

DannyPronk,defensie- en strategischveilig-
heidsexpertbij InstituutClingendael, denktdat
laatste. ‘DeVS,Rusland,China, iedereen ishier-
meebezig tegenwoordig.Dit isde laatste trend
opwapengebied. Iedereenwildithebben.’

EnChinavoorop.Het land isongerustover
de vorderingendiedeVSmakenmethunraket-
schildprogramma.Hetdefensiesysteem, inde
jaren tachtig gestart door toenmaligpresident
RonaldReaganonderdebijnaam‘StarWars’,
moethet landbeschermen tegen interconti-
nentale langeafstandsraketten.Het raketschild
maaktdenucleairedreiging vanvijandiggezin-
dekernmachtenalsRusland, Iran,Noord-Korea,
en in toenemendemateChina, eenstukminder
effectief, tenzij je eenhypersonischwapenhebt,
legtPronkuit.

‘Een langeafstandsraket vliegt ineen lange,
voorspelbarebaanopzijndoel af en isdaar-
doormakkelijker teonderscheppendooreen
afweersysteem.Maar eenhypersonische raket is
extreemwendbaar,minstens vijf keer zo snel als
het geluidenbijnaonmogelijk tegen tehouden.
Hij vliegt ook lagerdaneen intercontinentale
langeafstandsraket en ismoeilijk traceerbaar. In
theoriekan je zo’n raket alleenonderscheppen
meteenanderehypersonische raket.’

OEFENENOP DUMMYSCHEPEN
Al in2019 toondeChinameteenmilitairepara-
de tijdensdenationale verjaardag vandeVolks-
republiekdathetdeafgelopen twintig jaar zijn
legerheeft gemoderniseerd.Trotsparadeerde
hetVolksbevrijdingslegernaastdenieuwste
wapensnufjes.

IneennieuwedoctrinekondigdehetChinese
leger vorig jaar aandat toekomstigeoorlogsvoe-
ring zwaar zal leunenop informatie, kunstma-
tige intelligentie (AI) en ‘gecoördineerdeopera-
ties’.Niet alleen leger,marine, ende luchtmacht
voerenstraksoorlog,het zal ookeenstrijd zijn in
de ruimte,media, encyberspace.Uit eenanalyse
vandeAmerikaanseGeorgetownuniversiteit van
alle 66.000 in2020gedanedefensieaankopen
bleekdatbijna2% (343stuks)wasgerelateerd
aanAI.Deaankopen, allemaalbijChinese tech-
bedrijven ingekocht voor$1,6mrd,betroffen
zelfrijdende voertuigen, onderwatersurveillance-
en radarsystemen.

In het kort

P O L I T I E K

Wapenwedloop China-V
China is al jaren bezig zijn militaire achterstand op de VS in te
lopen. Het Pentagon schrok kort geleden op, toen bleek dat het land
als eerste hypermoderne raketten test. Tegelijkertijd roert China
zich in de regio: Taiwan vreest een invasie. ‘Het is voor ons een
vraagteken of de Verenigde Staten Taiwan echt zullen verdedigen.’

DeopbouwvanChina’sdefensie is veelomvat-
tend, zegtLiang-chihEvansChen,onderzoeker
bij het Institute forNationalDefenseandSecu-
rityResearch inTaiwan. ‘Peking spendeert zijn
middelenaanmankracht, tanks, schepen,duik-
boten, rakettenenstraaljagersmetalsdoelbij
eenconflictdeVerenigdeStaten tekunnenweer-
staan, onder tedrukzettenof zelfs te verslaan.’
Uit satellietbeeldenbegindezemaandbleekdat
hetChineseVolksbevrijdingsleger indewestelij-
ke regioXinjiangaanvallenoefentopnagebouw-

deAmerikaanse vliegdekschepen.
Indewoestijn construeerthetookzijn twee-

de lanceerterrein voorkernraketten.Dat laatste
werd indestaatsmedia lacherigweggewuifd;het
zougaanomeenwindmolenpark.Maar volgens
hetPentagonwilChina in2030zijn voorraad
kernkoppenverdrievoudigdhebben totduizend
stuks.

REGIONALE OORLOGEN
Demilitariseringwijst erookopdathet land
zich voorbereidtop ‘regionaleoorlogen’, betoogt
JorisTeer, strategischanalist bij hetDenHaag
CentrumvoorStrategischeStudies (HCSS).Teer
ronddenet vorigeweekalshoofdonderzoeker
een rapport af overde implicaties voorEuropa

Bij een parade in 2019 liet het Chinese leger
al zien hoe technisch geavanceerd zijn
wapens zijn. FOTO: ZOYARUSINOVA/TASS

vanChina’smilitarisering. ‘Chinablijft inmi-
litairekrachtnogachterbij deVS. Inelke regio
zalAmerikaeenconventioneleoorlog vanChina
kunnenwinnen,maarbij eenconflictdichtbij
huis isChina inhet voordeel’, zegthij. Ter verge-
lijking:deVSgavenvorig jaar $778mrduit aan
defensie, Peking$250mrd,Taiwan$12mrd.

Dekansopeenconflict ishet grootst inde
Zuid-ChineseZeewaarBrunei,Maleisië, deFili-
pijnen,Vietnam,TaiwanenChinaeilandengroe-
penclaimen.China vergrootde spanningendaar
doorondermeermilitaire installatiesoponbe-
woondeeilandjes tebouwen.Maarhet explosief-
stedossier isuiteraardTaiwan,datdoorPeking
als eenafvalligeprovinciewordtbeschouwd.
Chinawilhet eilanduiterlijk 2049 terugbrengen
naardemoederschoot. Peking vloogdit jaar al
een recordaantal keermetopzetTaiwans lucht-
verdedigingszone in.

DeTaiwanese regeringwaarschuwde inokto-
berdatChinahet eilandal in2025zoukunnen
aanvallen.HetPentagondenkt eerder aan2027,
het jaarwaarindemodernisering vanChina’s
leger volgens zijneigenplanningafgerondmoet
zijn.DeVSbenadrukten inoktobernogdathet
Taiwan tehulp zal schietenbij eenconflictmet
China,maar zeideneerderookPekings visie van
een ‘ongedeeldChina’ te accepteren.

VS gaat ook over Taiwan
Hoekijktmener inTaiwaneigenlijk tegenaan

dathet eilandzoafhankelijk is vandeVSvoor
zijn voortbestaan indehuidige vorm? ‘We leven
ineenpermanente staat vanambiguïteit’, zegt
Chen. ‘Ookwij vragenonsafofdeVSTaiwanzul-
len verdedigen, troepenzullen sturen.Het is een
groot vraagteken. Sommigemensenzijnervan
overtuigd,maardat ismisschien ietwatnaïef. Be-
ter isdatweonszelf kunnenverdedigen.De rege-
ring sluit daarommeer internationale allianties
omonzepositie te versterken.’

MINDER OPEN ECONOMIE
JorisTeer van instituutHCSSwijst opdegevaren
vaneeneventueel conflictmetChina voor toele-
veringsketens,nueengrootdeel vandewereld
economischzoafhankelijk is vanhet land. In
het rapport is eenvandeadviezendanookom
China’smilitaireopmars te remmendoorde

overdracht vancrucialeEuropese technologie
tegen tegaan.

‘Demotoren in sommigeChineseoorlogs-
schepenzijn vanDuitsemakelij.Dehypersoni-
sche raket is getestmetbehulp vanAmerikaanse
chips.Dat “dubbelzijdige”gebruik vanonze
technologiemoetenwestoppen.Waaromgrote,
moderne schepen latenbouwen inde Jiang-
nan-scheepswerf inShanghai,waarChinamo-
menteel eenderde vliegdekschipbouwt?Geld,
kennis envaardighedendieChinesebedrijven
viadieordersopdoen, versterkenookChina’s
militaire apparaat. Zuid-Koreaen Japanheb-
benookgrote scheepswervenwaar jenaarkunt
uitwijken.’

Het rapportbevatmeeraanbevelingenomte
voorkomendatEuropesemilitaire technologie
inChinesehanden terechtkomt.Ookde verkoop
aanmetChinabevriende landenzoumoeten
wordengestaakt, enChinese studentendie
duikboot- of straaljagertechnologiekomenbe-
studerendienen tewordengescreend.Teer: ‘We
laten inNederlandookgeen IraansePhD-stu-
dentenonzenucleaire technologiebestuderen.
Wijprofiterenvanonzeopeneconomie,maar
geconfronteerdmeteensnelopkomendeautori-
taire grootmachtmoetenweonzeopenheid iets
inperken.’

Onvoorspelbare route naar vernietiging
Het verschil tussen hypersonische wapens en klassieke ballistische raketten

radarbereik

doel

atmosfeer

lanceerlocatie

Ballistische raketten
Voorspelbaar en
makkelijk te onder-
scheppen

Hypersonische wapens
Onvoorspelbaar traject en
hoge snelheid maakt moeilijk
te onderscheppen. Doel blijft
tot laatste moment geheim

De regering van
Taiwan waarschuwt
voor een invasie in
2025, het Pentagon
denkt aan 2027
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Amerikanenmilitair sterker dan China
Vergelijking strijdkrachten Verenigde Staten en China (2021)

VS China
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