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De huidige groeiende macht van China is vaak vergeleken met de opkomst van Duitsland. 
Dit artikel maakt zich ook (deels) schuldig aan deze vergelijking, al dan wel toegespitst op 
een specifieke historische casus die veel gelijkenissen vertoont met de verlegging van 
China’s aandacht naar Vanuatu. Wat kan Trump leren van Theodore Roosevelt? 

‘China eyes Vanuatu military base in plan with global ramifications’, kopte The Sydney 
Morning Herald op 12 april.1 De Republiek Vanuatu is een eilandengroep met slechts 
270.000 inwoners in het zuidelijke Pacifisch gebied. Vanuatu is de afgelopen jaren bedolven 
met Chinese investeringen en ontwikkelingsgeld en China draagt naar verluidt bijna de helft 
van Vanuatu’s buitenlandse schuldenlast. Het meest verontrustende is echter het gerucht 
dat China een maritieme basis op Vanuatu wil vestigen. 

Zo’n basis vormt een directe bedreiging voor de Amerikaanse militaire aanwezigheid op 
Guam, de ‘Ronald Reagan Missile Defense’ testlocatie op Kwajalein Atoll en bovenal voor 
het ongehinderde gebruik van de ‘sea lines of communication’ in deze regio — cruciaal voor 
Amerikaanse toegang tot zijn bondgenoot Australië. Laatstgenoemde heeft naar verluidt 
eerder dit jaar al een Chinese poging een militaire faciliteit op Fiji te openen geblokkeerd, 
een teken dat Canberra zich grote zorgen begint te maken over strategische competitie in 
deze regio.2 

Hoewel China de berichtgeving over een dergelijke overeenkomst met Vanuatu 
tegenspreekt, is het wel in lijn met een patroon om deze afhankelijkheidssituatie te 
gebruiken om micro-staten in deze regio te dwingen hun banden met Taiwan te verbreken. 
Deze invloed kan China nu aanwenden om zich, al dan niet verkapt, militair te vestigen in 
een regio die niet langer de volledige Amerikaanse aandacht geniet. 

Chinese havenpolitiek 

Eind 2017 droeg Sri Lanka zijn diepwaterhaven Hambantota over aan China in een 
leasecontract met een duur van 99 jaar. Een beslissing ingegeven om de hoge Sri Lankaanse 
schuldenlast te verlichten. Deze ‘debt-trap’ ondermijnt de soevereiniteit van veel arme 
landen voor wie de prijs van economische banden met China zich vertaalt in een politieke 
afhankelijkheidssituatie — en wanneer een land beschikt over een strategisch gelegen 
diepwaterhaven, ook geopolitieke implicaties met zich meebrengt. 

The Economist stelde dat China’s groeiende verzameling van overzeese havenfaciliteiten 
louter om handel zou gaan, en niet een agressief oogmerk zou hebben als onderdeel van de 
zogenaamde ‘string of pearls’-strategie die Beijing nastreeft met een reeks van 
havenfaciliteiten om toegang tot zijn energieaanvoer uit het Midden-Oosten veilig te 
stellen.3 Er is met name de vrees voor een ‘first civilian, later military’-beleid; bevestigd door 



een in april door C4ADS uitgebracht rapport. De auteurs van de publicatie ‘Harbored 
Ambitions’ hebben vijftien Chinese havendeals over de hele Indische Oceaan bestudeerd en 
geconcludeerd dat de ‘economics of the deal are questionable, political control is nearly 
absolute, and one of the main drivers is to give the Chinese navy the possibility of far-
reaching logistical support under the cover of seemingly innocuous commercial operations’.4 
Geheel in lijn met het ‘first civilian, later military’-beleid zijn het staatsgeleide bedrijven die, 
in vaak speciaal daarvoor ingerichte economische zones, havenfaciliteiten ontwikkelen die 
geografisch overlappen met de toegenomen inzet van Chinese marineschepen. 

De ‘string of pearls’ heeft zijn voorlopige westelijke sluitpost bereikt met de opening van 
een ‘support base’ in Djibouti in 2017: China’s eerste militaire basis buiten de eigen 
wateren. Of Beijing de andere ‘pearls’ upgradet tot volwaardige maritieme bases hangt af 
van de snelheid van China’s maritieme expansie, alsmede de geopolitieke ontwikkelingen. 
Wanneer compleet biedt de reeks van marinebases rondom het Indiase subcontinent van 
Azië tot Afrika de People’s Liberation Army Navy (PLAN) de mogelijkheid marineschepen te 
bevoorraden, repareren en onderhouden langs een route van meer dan 12.000 kilometer, 
uitmondend in de zeestraten die de toegang tot de Europese en in mindere mate de 
Amerikaanse energieaanvoer beheersen. De Chinese maritieme machtsprojectie komt zelfs 
dan nog niet in de buurt van die van de Verenigde Staten, maar laat wel zien hoe de 
onderlinge machtsbalans in beweging is.  

De PLAN beschikt nu al over meer oorlogsbodems en onderzeeërs dan de Verenigde Staten 
en bouwt bovendien meer schepen en in een sneller tempo dan de Amerikanen. Kwalitatief 
blijft de Amerikaanse marine nog superieur, maar haar schepen zijn mondiaal verspreid. Dit 
leidt ertoe dat een groeiend deel van het Pacifisch gebied — alwaar de Amerikaanse marine 
de facto sinds de slag bij Midway in 1942 heer en meester is — wederom een betwist 
gebied zal worden. Dit zien we nu al in de Zuid- en Oost-Chinese Zee, maar ook daarbuiten 
zal de Amerikaanse hegemonie worden getest. Zie daar Vanuatu.  

In tegenstelling tot de hiervoor genoemde Chinese ‘string of pearls’ lijkt een Chinese 
aanwezigheid op Vanuatu de logica te tarten. Want terwijl de ‘pearls’ een logisch gevolg zijn 
van de groeiende economische invloed en afhankelijkheid van China in de landen rondom 
de Indische Oceaan, past aanwezigheid op Vanuatu eerder in China’s eeuwenoude 
strategische cultuur van feudale onderwerping in ruil voor economische patronage. De 
marine volgt dan niet de handelsstromen, maar is zelf leidend als machtsinstrument om aan 
buitenlandse overheden te laten zien dat het beter met Beijing dan met Washington zaken 
kan doen.  

Op het moment van schrijven bezoekt de Venezolaanse president Maduro Beijing als 
onderdeel van zijn bedeltour langs verscheidene autocratische staten die hem zouden 
kunnen helpen de problemen van zijn land te verlichten. Het is zeer goed denkbaar dat Xi 
Jinping een hoge prijs vraagt voor Chinese steun: Chinese maritieme toegang tot de 
Amerikaanse — en bovendien ook Nederlandse — achtertuin. Evenals met de mogelijkheid 
van een aanwezigheid op Vanuatu, zou China met een dergelijke zet Washington duidelijk 
de handschoen toewerpen. Het is niet de vraag of de Verenigde Staten deze handschoen 
zullen oppakken, maar eerder op welke manier. In dat licht biedt een relatief onbekende 
episode van meer dan 100 jaar geleden, op een moment dat de Amerikaanse maritieme 



macht nog volwassen moest worden, een interessante analogie. Een analogie met een 
president die in ieder denkbaar opzicht verschilt van Donald Trump. 

De lessen van Theodore Roosevelt 

In 1902, een jaar na het aantreden van Theodore Roosevelt, was er een crisis aanstaande in 
Venezuela. Het land lag in puin en dreigde niet langer aan zijn verplichtingen te kunnen 
voldoen om een uitstaande schuld bij een ongeduldig Brits-Duits consortium te financieren. 
Beide landen waren bereid om middels een maritieme blokkade Caracas te herinneren aan 
zijn verplichtingen. Hoewel Roosevelt wel degelijk sympathie had voor de Britse-Duitse 
claim, kon hij niet toestaan dat de Europese mogendheden met geweld het Westelijk 
halfrond zouden binnendringen en dat daarmee de Monroe Doctrine werd ondermijnd.  

Hoewel beide landen Roosevelt hadden verzekerd alleen de uitstaande schuld te ‘innen’ en 
daarna weer te vertrekken, was er de onderliggende angst dat Duitsland deze affaire wilde 
gebruiken zich permanent in Zuid-Amerika te vestigen. Dit geheel in lijn met de Duitse 
Weltpolitik, nadat in 1898 al ‘tijdelijk’ bezit is genomen van de Chinese havenstad Kiauchow 
onder het mom van een 99-jaar durend leasecontract. Prestige, en niet strategische 
noodzaak, was hierbij doorslaggevend. Dit was een jaar later wederom het geval omtrent 
een dispuut met Groot-Brittannië over het eiland Samoa. De Britten wilden dat Duitsland 
zijn claim op dit eiland opgaf in ruil voor compensatie in West-Afrika. Los van de 
twijfelachtige strategische rationale was ook hier Duitse nationale trots de inzet. Een 
tijdsgenoot merkte op dat de meeste Duitsers niet wisten of Samoa “de naam van een vis, 
kip of buitenlandse koningin was”, maar nu de naam is gevallen de Duitsers erop stonden 
dat “dit ding Duits zou worden en voor altijd zou blijven”.5 

Dit lag anders in Zuid-Amerika. Duitsland was geografisch ingedamd en expansieruimte 
moest overzees worden gezocht. In 1902 leefden al ruim 300.000 Duitsers in Brazilië. 
Kanselier Bernhard von Bulow beschouwde de Monroe Doctrine derhalve als een belediging 
en, erger nog voor Roosevelt, als een lege huls. Bovendien maakte Alfred von Tirpitz, 
staatssecretaris op het Reichsmarineamt, er geen geheim van dat hij graag maritieme bases 
wilde vestigen in Brazilië en op de Nederlandse bovenwindse eilanden.6 

Om woorden te kunnen ondersteunen met daden, was Duitsland onder Tirpitz begonnen 
met een voortvarende maritieme expansie. In 1902 was, gemeten naar tonnage, de 
Amerikaanse marine groter dan die van de Duitsers met 507,434 tegenover 458,482 ton. 
Onder Roosevelt hadden de Verenigde Staten bovendien meer tonnage in aanbouw. Echter, 
op het moment van de dreigende crisis over Venezuela beschikten de Verenigde Staten over 
slechts acht slagschepen aan hun Atlantische kust, tegenover dertien Duitse slagschepen in 
de Atlantische Oceaan, die bovendien zwaarder waren bewapend en bepantserd. Al een 
aantal jaar hadden Amerikaanse marineofficieren gewaarschuwd dat in een mogelijke 
confrontatie met een voorname Europese mogendheid in de Caribbean de voorname 
Amerikaanse havens aan de Atlantische kust vrij gemakkelijk bezet konden worden. 
Stemmen gingen dan ook op om de Amerikaanse maritieme inzet te concentreren op 
kustverdediging. Roosevelt wilde daar niets van weten. Edmund Morris schreef in zijn 
drieluik over de Amerikaanse president: “As far as Roosevelt was concerned, the 
forthcoming maneuvers would show, better than any calculation by college or committee, 
just how much sea power the United States actually had. Real ships, and real guns, were 



being committed to this ‘game’. If Germany and Britain wanted to splash in the same water, 
they must play by American rules, or the game could become deadly.” 

In november 1902 maakten Groot-Brittannië en Duitsland duidelijk dat ze wilden doorzetten 
om Caracas te blokkeren totdat de Venezolaanse regering aan hun eisen voldeed. De 
Amerikaanse Minister John Hay reageerde met de boodschap dat de Verenigde Staten 
iedere Europese interventie in Zuid-Amerika zeer zouden betreuren. Wat volgde is een 
relatief onbekende episode in de Amerikaanse geschiedenis, waarin de Verenigde Staten en 
Duitsland op de rand van een oorlog balanceerden en waarover Roosevelt pas na zijn 
presidentschap in vertrouwen onthullingen zou doen. Hetgeen ertoe heeft geleid dat in de 
decennia na zijn overlijden historici hem meermaals onterecht hebben uitgemaakt voor 
leugenaar. 

Als reactie op de komst van de Britse en Duitse eskaders verzamelde de Amerikaanse vloot 
— bestaande uit de slagschepen en kruisers van de Europese en Zuid-Atlantische eskaders 
— zich bij de eilandengroep Culebra onder leiding van admiraal Dewey; de admiraal die in 
1898 de Spaanse vloot in de haven van Manilla vernietigde en dit, indien hij de kans zou 
krijgen, ook maar al te graag met het Duitse eskader wilde doen. Roosevelt redeneerde dat 
“power, and the willingness and readiness to use it” aan de Duitsers de betekenis van de 
Monroe Doctrine zou duidelijk maken. Aan de Duitse ambassadeur deelde hij mee: “I had 
put Dewey in charge of our fleet to maneuver in West Indian waters; that the world at large 
should know this merely as a maneuver, and we should strive in every way to appear simply 
as cooperating with the Germans; but that I regretted to say…that I should be obliged to 
interfere, by force if necessary, if the Germans took any action which looked like the 
acquisition of territory in Venezuela or elsewhere along the Caribbean”. 

Een tactvolle, doch duidelijke boodschap richting de keizer, die het op zijn beurt 
beschouwde als Amerikaanse bluf. Voor Roosevelt was het allang duidelijk dat Groot-
Brittannië zich in een conflict over de Monroe Doctrine neutraal zou verklaren. Het echte 
gevaar kwam van de Duitsers, waarvan hij nog steeds vermoedde dat zij voornemens waren 
“a strongly fortified place of arms” te vestigen vlakbij waar Roosevelt zijn nog te bouwen 
Panamakanaal voorzag. Om zijn dreigement nog verder kracht bij te zetten vaardigde hij in 
het geheim een ultimatum uit. Tegelijkertijd werd in Puerto Rico een snel schip 
gestationeerd om admiraal Dewey indien nodig de order te geven het Duitse eskader voor 
de kust van Venezuela te engageren. Hoe roekeloos dit ook moge klinken, de 
kortetermijnstrategie van Roosevelt was niet onlogisch. Lokaal had de Amerikaanse vloot 
een aanzienlijk overwicht en was die in de positie het prestige van de jonge keizerlijke 
marine ernstig te schaden. Pas op het laatste moment haalden de Duitsers bakzeil nadat de 
omgeving van Wilhelm hem de ernst van Roosevelts dreigement wist duidelijk te maken. De 
direct betrokkenen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan realiseerden zich hoezeer 
er bijna sprake was van een oorlogssituatie. Toch sprak men er niet over en was de relatie 
tussen beide landen business as usual. Privé schreef Roosevelt “we shall never make public 
the fact of the vital step”.7 Uiteindelijk gingen de landen akkoord met Amerikaanse 
arbitrage, hoewel Roosevelt besloot dit over te laten aan het kort daarvoor opgerichte 
Internationale Hof van Justitie in Den Haag. 



Trump en Vanuatu 

Theodore Roosevelt staat als geen andere Amerikaanse president symbool voor de opkomst 
van de Verenigde Staten als grootmacht. Trump daarentegen staat ruim 100 jaar later 
volgens sommigen symbool voor een mogelijk einde van de ‘pax Americana’ en de westerse 
wereldorde waar de VS leiding aan geeft. Een andere manier om ernaar te kijken is dat er 
voor het eerst de mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten economisch en 
technologisch kunnen worden ingehaald door een ander land. De huidige president 
probeert deze wisseling van de wacht nog te supprimeren met de weinige middelen ‘short 
of war’ die hem nog resten. Het alternatief, namelijk een door China geleide orde gebaseerd 
op feudale onderwerping in ruil voor economische patronage, is nog vele malen erger. Om 
hoofdsteden te overtuigen dat ze beter met Beijing dan met Washington zaken kunnen 
doen, is alleen economische patronage niet genoeg en zal China ook een steeds grotere 
militaire aanwezigheid te berde moeten kunnen brengen. 

Het is te vroeg om te stellen of er een internationale wisseling van de wacht aanstaande is. 
Vaststaat dat, in tegenstelling tot de Sovjet-Unie gedurende de Koude Oorlog, China op dit 
moment slechts een fractie van zijn BBP besteedt aan defensie-uitgaven en deze de 
economische groei vooralsnog niet belemmeren. Evenals de Duitse mondiale belangen 
tijdens Theodore Roosevelts presidentschap, zijn ook die van China groeiende en zullen ze 
leiden tot meer twistpunten met de Amerikaanse marine. Zeker ook buiten de Chinese 
wateren zelf nu, zoals The New York Times in september berichtte, ‘China’s sea control [in 
the South China Sea] is a done deal, short of war with the U.S.’  

De mogelijkheid van een Chinese militaire aanwezigheid op Vanuatu kan zo een twistpunt 
zijn waarbij de Amerikaanse vastberadenheid wordt getest, net als tijdens de Venezolaanse 
crisis in 1902. Een belangrijk verschil is dat het buitenhouden van mogendheden uit de 
Caribbean met de Monroe Doctrine gedurende bijna de hele 19e eeuw vaststaand beleid 
was en door ieder — ongeacht politieke kleur — werd beschouwd als een vitaal belang. Het 
zuidelijk Pacifisch gebied daarentegen slipt heden ten dage weleens onder Washingtons 
radar; een regio waar de Australiërs en Nieuw-Zeelanders zich druk om zouden moeten 
maken (hetgeen ze ook doen).  

Het is duidelijk dat een mogelijk toekomstige confrontatie tussen de Verenigde Staten en 
China zich zal afspelen in Oost-Azië, de Zuid-Chinese Zee of de Indische Oceaan. Echter, het 
is hoe dan ook onduidelijk hoeveel aandacht en middelen de Chinezen überhaupt zouden 
willen besteden aan wat ook voor hun een strategische achterafbuurt is. Vanuatu zou in een 
dergelijk conflict extreem kwetsbaar zijn. De vraag is hoever de Verenigde Staten en hun 
bondgenoten willen gaan in het voorkomen dat China vaste voet aan de grond krijgt in 
Vanuatu. Honderd jaar geleden dachten de Duitsers nog te maken te hebben met een in 
zichzelf gekeerde mogendheid die loze dreigementen uitte. Roosevelts ‘big stick’ bracht hen 
echter op andere gedachten, terwijl hij tegelijkertijd de keizer niet vernederde — sterker 
nog, de relatie met Duitsland ongewijzigd liet.  

Nu hebben Amerikaanse uithalen richting tegenstanders en geopolitieke rivalen, gekoppeld 
met ultimatums, sancties en embargo’s, terwijl het land feitelijk tegelijkertijd bezig is zich 
maritiem te ontwapenen, ertoe geleid dat geopolitieke rivalen kansen zullen benutten om 
de Amerikaanse vastberadenheid te testen. Het is de vraag of en hoe zich dat in Vanuatu zal 



afspelen. En is het niet Vanuatu, dan wordt de Amerikaanse wil wel elders door de Chinezen 
getest. Het is alleen te hopen dat Trump niet over zal gaan tot grote woorden op Twitter, 
maar uitgaat van het dictum ‘speak softly’, en tegelijkertijd niet vergeet een ‘big stick’ 
achter de hand te hebben, net als zijn grote voorganger in 1902. 

Daniël Turk is historicus en politicoloog en werkzaam als consultant in Den Haag. Hij 
beheert de website MaritiemeDuiding.nl. Dit artikel is geschreven op persoonlijke 
titel.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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