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Inleiding
Van Napoleon Bonaparte is de uitspraak bekend: “China is een slapende reus. Als deze
ontwaakt zal de wereld beven”.
De afgelopen jaren – in toenemende mate – kunnen we constateren dat het land een
verbazingwekkende economische ontwikkeling paart aan een steeds zelfverzekerder
optreden in de internationaal-politieke arena.
China is een economische en mede daardoor ook politieke grootmacht, één van de
determinerende actors in het huidige en menselijkerwijs voorzienbare toekomstige
tijdsgewricht.
De voor u liggende nota geeft geactualiseerde informatie omtrent de Chinese
economische, binnenlandse- en buitenlandse politieke en militaire ontwikkelingen en
houdt zich eveneens, voor zover dat mogelijk is, met de vraag bezig welke houding
hiertegenover aan te nemen.
Tevens wordt een overzicht van de geschiedenis van China gegeven. De hoop is, dat
allen die beleidsmatig of anderszins, commercieel bijvoorbeeld, met het land te maken
hebben, in deze nota nuttige informatie en overwegingen zullen aantreffen. Vast staat
dat het onderwerp China in de voorzienbare toekomst niet uit het nieuws zal verdwijnen.
Zal de in het IT-tijdperk steeds welvarender en beter geïnformeerd rakende en uitdijende
klasse de afwezigheid van democratie en het voortduren van de éénpartijstaat blijven
dulden? Zal ooit het deksel worden gelicht omtrent de onbeschrijfelijke wreedheden uit
het Mao-tijdperk? Zal de toenemende welvaartskloof binnen het land en de betrekkelijke
rechteloosheid van omvangrijke groepen leiden tot grotere sociale onrust? Zal het land in
de buitenlandse politiek ooit morele, ethische factoren laten meewegen of blijft het
exclusief gefocust op de ‘realpolitieke’ behartiging van het eigenbelang?
Het zijn vragen danwel scenario’s waarop het antwoord in de toekomst besloten ligt.
Zeker is, dat relevante ontwikkelingen binnen het land en het politiek-sociale bestel ook
mondiaal van betekenis zullen zijn en blijven.
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