
INLEIDING

Groot, groter, grootst …
Een nieuwe wereldorde of een nieuwe Koude Oorlog 
of is die er al?

Dit is mijn dertiende boek en opnieuw bezoek ik de spannende wereld van de 

internationale economie en de technologie. Over de jaren zag ik het sterke en 

boeiende Europa wegzakken in vergelijking met de Verenigde Staten en vandaag 

ook China. Is die neergang te keren? Waarom zou dat moeten en hoe doen wij 

dat? Ik zoek antwoorden en nodig u als lezer uit om actief mee te denken. Dit is 

geen catastrofeboek, wel een boek dat niet terugschrikt van de waarheid en voor 

Europa is die hard.

Ik laat hier als proefballon een woord op dat vandaag is verdwenen uit de 

politieke en de economische conversatie, ten onrechte. Dat woord is ‘co- existentie’ 

en werd veelvuldig gebruikt op de zachtere momenten van de Eerste Koude Oor-

log, die tussen de Sovjets en het westen. Co- existentie betekent samenleven naast 

mekaar zonder brutale dreigementen, zonder pesterijen, zonder bekeringsijver, 

zonder vijandige afgunst, en de lijst mag je verlengen. Ik pleit voor een nieuwe co- 

existentie, nu bij de Tweede Koude Oorlog, die tussen China en het westen. Handel 

en persoonlijke relaties tussen toppolitici zijn de smeerolie van co- existentie. Laten 

wij dat woord herontdekken en in de praktijk toepassen. Weg met de wapens en 

de kwetsende woorden. 

In het klinkende ‘World Order’ (2014) van Henry Kissinger, de voormalige Nati-

onal Security Advisor, daarna Secretary of State onder president Richard Nixon en 

president Gerald Ford, en ook Nobelprijswinnaar (1973), lezen we in de inleiding 

deze paragraaf:

“Our age is insistently, at times almost desperately, in pursuit of a concept of world 

order. Chaos threatens side by side with unprecedented interdependence: in the 

spread of weapons of mass destruction, the disintegration of states, the impact 

of environmental depredations, the persistence of genocidal practices, and the 

spread of new technologies threatening to drive conflict beyond human control or 

comprehension. New methods of accessing and communicating information unite 
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12 Inleiding

regions as never before and project events globally – but in a manner that inhibits 

reflection, demanding of leaders that they register instantaneous reactions in a 

form expressible in slogans.

Are we facing a period in which forces beyond the restraints of any order determine 

the future?”

Een brede vraag van Kissinger als introductie van ‘World Order’ en waar we niet 

direct een antwoord op kunnen geven. Onmiddellijk kan volgen, als begin van een 

antwoord, dat er nooit in de geschiedenis van de mensheid een ‘globale wereldorde’ 

is geweest en er waarschijnlijk ook nooit een zal zijn.

Het is goed om stil te staan bij de ouverture van de eenentwintigste eeuw. 

Tijdens de eerste twintig jaar van deze eeuw zijn nieuwe spanningen opgedoken. 

Spanningen door de macht die het bezit van data oplevert, door de macht van 

de technologie, door het cyber- en cybersecurity- verhaal, door de invloed van de 

communicatie, door de opkomst van de supermacht China, door de aanwezig-

heid van dictaturen, door ongeziene massamigratie, door de aanwezigheid van 

IS en verwanten, door de kwestie Israël- Palestina, door de plaag van pandemieën 

(COVID-19), door de opwarming van de aarde en de klimaatrampen, door de 

genocides in tal van landen, door het terrorisme. Dat omvangrijke pakket van 

spanningen, waaronder jonge en weinig bekende varianten, wordt beladen met 

de onkunde tot kwaadaardigheid van domme tot gevaarlijke leiders of dictators.

Jammer is hoe bij het begin van de eenentwintigste eeuw veel van de opge-

somde elementen samenkomen, wat erupties creëert plus diepe breuken in onze 

gevestigde systemen.

De wetenschappen en de technologie hebben nooit verder gereikt dan van-

daag. Meer landen sturen en plaatsen vandaag een ruimteschip naar en op Mars. 

Sommige landen openen morgen een maanbasis en het ruimtetoerisme verlaat 

de startblokken.

De telecommunicatie heeft nooit verder gestaan en 5G – of misschien 6G – ver-

schijnt binnenkort op onze steeds slimmere smartphones en computers. Optische 

vezels in onze kantoren en huizen zullen onbegrensde hoeveelheden data aanle-

veren. De telecomindustrie is meer dan ooit centraal in de samenleving waarin 

wij leven en werken.

Morgen bouwen wij supercomputers met de meest krachtige chips (quintil-

joen geheugeneenheden). Taiwan, een eilandje met een gevoelige geostrategische 

ligging, produceert de nieuwste microchips in een van de machtigste technolo-

giebedrijven ter wereld: TSMC. Goed en wel, echter eerlijkheidshalve moeten 
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wij opbiechten hoe ongeduldig wij zijn om de nieuwste kwantumcomputers te 

bezitten die tien à honderd keer sneller zullen zijn dan wat we vandaag in han-

den hebben.

Technologie is meer dan chips. De algemene gezondheid is nooit beter geweest. 

De farmanijverheid brak een record door in slechts tien maanden een tiental 

succesvolle vaccins tegen COVID-19 op de markt te brengen. Een zoektocht waar 

men tot voor kort tien jaar voor nodig zou hebben gehad. Vandaag kan een chi-

rurgische ingreep, met een onwaarschijnlijke nauwkeurigheid, met een robot in 

Leuven voor een patiënt in Californië.

Op enkele tientallen jaren ontstonden alternatieve energiebronnen die ons van 

het olietijdperk van de twintigste eeuw zullen verlossen. De wedloop naar alter-

natieve energieën was ongezien en waaierde uit van zonnecellen naar waterstof, 

naar windmolens, naar biomassa plus vergevorderde nieuwe kerncentrales, waarop 

dan morgen de raadselachtige kernfusiecentrales volgen met hun onbegrensde 

hoeveelheden brandschone energie.

Stilaan maar zeker ruilen de twee miljard wagens op onze wegen de fossiele 

brandstoffen voor elektrische aandrijving en aansluitend zullen zij zelfstandig 

rijden terwijl mijnheer of mevrouw ondertussen de krant leest of koffie slurpt.

Meer in het algemeen: de olie- economie van de twintigste eeuw transformeert 

in een kenniseconomie, fris en trillend van kansen en onomkeerbaar.

Nooit explodeerde meer kennis dan in de nog jonge eenentwintigste eeuw. In 

2020 vloeide twee triljoen dollar of tweeduizend miljard dollar naar onderzoek 

en ontwikkeling of haast drie procent van het bruto nationaal product van alle 

landen samen, vandaag tachtig triljoen dollar.

Deze nieuwste vorm van staatshuishoudkunde, de kenniseconomie, met daar-

bij in de spits lopende kenniseconomieregio’s, waar het allemaal gebeurt, werd 

geboren in de Verenigde Staten in de late jaren veertig van de twintigste eeuw, dus 

onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, rond Stanford University in Californië 

en het vermaarde MIT in Boston, met ringweg Route 128. De wieg op die plekken 

was geen toeval. Franklin Roosevelt, Amerikaans president van 1933 tot 1945, 

stelde zich bij de naderende vrede de vraag welke vorm de VS- economie na de ver-

woestende wereldoorlog moest aannemen. Professor Vannevar Bush van het MIT 

vond het antwoord door de nieuwe economie diep te heien in kennis en weten-

schappen. Vandaag klinkt dat vanzelfsprekend, toen was de vingerwijzing nieuw.

Vannevar Bush schreef ‘Science the Endless Frontier’ in 1945, een tekst door-

aderd met passie voor menselijke vooruitgang. Hij werd het marsorder voor een 

ongeziene Amerikaanse technologierevolutie. Twee verwachtingen huwden: de 
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14 Inleiding

aloude ‘American Dream’ en de belofte ‘The sky is the limit’. In ‘Science the 

Endless Frontier’ lezen we:

“Science can be effective in the national welfare… whether the conditions be peace 

or war. But without scientific progress, no amount of achievement in other directi-

ons can insure our health, prosperity, and security as a nation in the modern world.”

De Verenigde Staten zouden na 1945 niet meer aarzelen en steevast jaarlijks drie 

procent van hun BNP aan onderzoek spenderen. Waarschijnlijk is dit een van 

de belangrijkste keerpunten van de Amerikaanse economische geschiedenis. En 

de hoofdoorzaak dat Amerika de leiding zou nemen van de wereldeconomie, de 

defensie, de ruimtevaart en tal van groeisectoren. Deze wereldleiding behouden 

drijft anno 2021 politiek Washington en het Amerikaanse bedrijfsleven.

De Verenigde Staten depanneerden tussen 1948 en 1952 het kapotgeschoten 

Europa massaal met het Marshallplan. Steun die absoluut nodig was om de Euro-

pese economie terug op te bouwen, wat gebeurde.

Het zou erg lang, veel te lang, duren voor Europa begreep dat onderzoek en 

wetenschappen, zoals in de VS, een meer dan belangrijke rol konden spelen om 

de Europese economie op te krikken. Tot vandaag is Europa niet in staat om 3 

procent van het BNP in onderzoek te steken.

Silicon Valley en Route 128 werden onmiddellijk na de Tweede Wereldoor-

log de toonaangevende kenniseconomieregio’s van de wereld. Zij lokten de beste 

breinen van de wereld, met bij de start veel Europese zoekers en ingenieurs. In 

de bakermat- regio’s golfde massaal risicokapitaal binnen waarmee spectaculaire 

en nooit eerder geziene hoogtechnologische bedrijven werden gesticht. In Europa 

bleef het woord risicokapitaal lange jaren volslagen vreemd.

En de Sovjet- Unie? De opvolgers van Franklin Roosevelt opereerden niet in 

het luchtledige.

De Amerikanen bouwden met het Manhattan Project, onder leiding van de 

knappe Joods- Amerikaanse wetenschapper Robert Oppenheimer, een atoombom. 

De eerste test lukte op de Trinity Site in New Mexico op 16 juli 1945. President 

Harry Truman, opvolger van president Franklin Roosevelt, gaf groen licht om de 

eerste twee atoombommen te werpen boven Hiroshima en Nagasaki in augustus 

1945 om zodoende de overgave van Japan te versnellen. Zo kon er een punt achter 

de Tweede Wereldoorlog worden gezet.

Slechts enkele jaren later, op 29 augustus 1949, had de Sovjet- Unie haar kern-

bom en was zij paraat om te rennen in de nucleaire race. De Sovjets beproefden 
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hun eerste atoombom in de vlakten van Kazachstan. Het was minder geweten, 

maar de Sovjet- Unie deed sinds 1909, nog onder de tsaren, belangrijk onderzoek in 

de kernfysica. De eerste Russische atoombom opende voluit de nucleaire wedren 

die veel jaren zou aanhouden en Europa prangde tussen de VS en de Sovjet- Unie.

De Verenigde Staten bouwden ras hun arsenaal uit van vijftig bommen in 1948 

tot driehonderd in 1950 en dat was slechts een begin. Op een bepaald moment 

beschikten de Amerikanen over zeventigduizend atoombommen, voldoende om 

de globe enkele keren plat te gooien. Absurd. Uiteraard zaten de Sovjets evenmin 

stil en er groeide een ongezien arsenaal van atoomkoppen.

Liefst zeven Amerikaanse presidenten, namelijk president Roosevelt onder 

wiens administratie het Manhattan Project begon, en daarop de presidenten 

Truman, Eisenhouwer, Kennedy, Johnson, Nixon en Reagan, zouden betrokken 

geraken bij eindeloze nucleaire onderhandelingen met soms akkoorden zoals SALT 

I en SALT II (Strategic Arms Limited Treaty).

Het zou wachten worden op de jonge en charismatische Sovjetleider Michail 

Gorbatsjov (1931) die in 1985 aan de macht kwam. Hij wilde een einde maken aan 

de nutteloze atoomrace wat onbespreekbaar was onder de oude Sovjetgarde met 

Nikita Chroesjtsjev, Leonid Brezjnev, Joeri Andropov en Konstantin Tsjernenko. 

Sommigen onder ons herinneren zich zeker de topontmoeting van president Rea-

gan en Sovjetleider Gorbatsjov in Reykjavik op 10 en 11 oktober 1986. De top flopte 

en president Reagan etaleerde zijn nieuwe aanpak: het SDI- project, ofte het Stra-

tegic Defense Initiative. Na nogmaals jarenlange onderhandelingen, tussen 1985 

en 1991, eindigde de vreselijke Koude Oorlog tussen de twee nucleaire machten 

waarbij Europa bang en stil toekeek.

26 december 1991, kort na de val van de muur in Berlijn in 1989, zou een van 

de meest historische dagen worden van de twintigste eeuw. Op die dag overleed de 

Sovjet- Unie. De Sovjetbevolking kromp van 293 miljoen inwoners tot de helft, 145 

miljoen. De Russische Federatie werd gesticht en Boris Jeltsin werd de eerste pre-

sident in het fraaie Kremlin. President Jeltsin regeerde van 1991 tot 1999 en werd 

opgevolgd door de jonge Vladimir Poetin die in 2021 nog steeds vast in het zadel 

zit, hoewel hij van 2008 tot 2012 zijn vriend Dmitri Medvedev bombardeerde tot 

president. Vladimir Poetin is niet de meest vriendelijke man en werkte in de Sov-

jettijd voor de KGB, de bekende geheime dienst van de USSR (al opgericht in 1954).

De nieuwe Russische Federatie moest de gekapseisde economie herstellen, wat 

verre van eenvoudig was. Rusland bezit enorme voorraden olie, gas en mineralen 

en toch bleef de heropleving van ‘s lands economie moeilijk. Rusland leefde als 

economische concurrent in de schaduw van de oppermachtige Verenigde Staten.
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16 Inleiding

Rusland, president Poetin en zijn eerste minister Medvedev begonnen in de 

jaren 2010 met hoogtechnologische programma’s, waar zelfs de Verenigde Staten 

aan zouden deelnemen (zie later). Ze dachten hiermee vrij snel het westen te kun-

nen inhalen, wat niet het geval werd.

Rusland en de VS bleven, ondanks kleinere toenaderingen, op gespannen voet 

staan, zeker onder Donald Trump, de vorige Amerikaanse president. In de eerste 

honderd dagen van president Joe Biden werd helder dat hij evenmin Rusland en pre-

sident Poetin lust. Hij noemde hem in het Oval Office een moordenaar. Uiteraard 

sloeg dit op de Amerikaanse verkiezingen die de Russen nogmaals ‘gehackt’ zouden 

hebben én de moordaanslag door vergiftiging op Aleksjej Navalny, de mogelijke 

opponent van Poetin bij de volgende verkiezingen, die door geknoei mislukte.

De toon was gezet vanaf de eerste dag. De VS- president zou bellen met het 

Kremlin en besloten werd om samen te zitten in juni 2021 in Genève.

De Verenigde Staten moesten na de val van de Sovjet- Unie en de afbouw van 

het Sovjetse kernarsenaal amper rekening houden met de Russische Federatie. Een 

staat die blundert bij het scheppen van welvaart voor zijn 145 miljoen inwoners.

Retour naar Silicon Valley

In de groene landouwen rond Stanford University zou Silicon Valley opbloeien. 

De doopnaam ‘silicon’ verwijst naar het element silicium, in het Engels silicon, 

in de tabel van de Russische wetenschapper Mendelejev. In de natuurkunde is 

silicium een halfgeleider. Honderden bedrijven zouden zich vanaf de jaren vijftig 

van de twintigste eeuw in de magische vallei richten op silicium (silicon) en, vol-

strekt uniek, rond dat scheikundige element groeide een totaal nieuwe industrie. 

De chips of microchips van Silicon Valley voeden de digitale wereld waarin wij 

vandaag werken en leven. Inderdaad, niemand besefte in 1945 hoe de microchips 

de bouwstenen zouden zijn van onze computers, telecommunicatie, smartphones, 

medische apparatuur, defensiesystemen, ruimtevaart, mediabedrijven, elektrische 

wagen, de zelfrijdende auto, huishoudtoestellen en ga zo verder.

De Verenigde Staten verwierven prompt de absolute leiding in de micro- 

elektronica en het goede oude Europa, met de beste universiteiten ter wereld, met 

uitmuntende kennis over silicium als deel van de vastestoffysica, met de meeste 

Nobelprijzen en met uitmuntende bedrijven verwaarloosde na 1950 de nieuwe 

branche. Gelukkig voor Europa en dankzij een handvol bevlogen en moedige 

politici in de vroege jaren vijftig, die als primeur het idee van een ‘Verenigde 
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Staten van Europa’ concretiseerden, begon hortend een inhaalrit. Concreet door 

de stichting in 1952 van de EGKS of de ‘Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal’. De EGKS, opgericht door zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 

Luxemburg en Nederland), werd de voorloper van de Europese Unie. De Unie zou 

over de jaren iets te snel uitgroeien van zes over twaalf tot achtentwintig Euro-

pese leden. Spijtig genoeg vertrok na de Brexit in 2021 het Verenigd Koninkrijk. 

Vijfenzestig miljoen Britten zouden na geharrewar afscheid nemen en smachten 

naar Amerika, de Angelsaksische broeders en zusters. Zwitserland, geen lid van 

de Europese Unie maar wel een degelijk land dat vrij stabiele relaties onderhield 

met Europa, trok de plug uit na zeven jaren van moeizame onderhandelingen met 

de Europese Unie, noem het de facto een Swexit. Ik vrees voor meer vertrekkers 

in de volgende decennia.

De Europese Unie heeft voortaan 27 landen en 450 miljoen inwoners. De Brexit 

en de Swexit verzwakken de Unie als men beseft dat het Verenigd Koninkrijk met 

Oxford, Cambridge en Imperial College enkele van de betere universiteiten heeft, 

dat het Verenigd Koninkrijk met Londen de belangrijkste financiële draaischijf 

blijft van Europa en diezelfde stad een fintech hub is van Europa en de wereld. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft een vrij sterke defensie- industrie en ten slotte, niet 

te vergeten, een markt van 65 miljoen koopkrachtige burgers. Bovendien is zijn 

geschiedenis boeiend met knappe tradities in de cultuur, de natuur, enzovoort.

Amerika bleef zonder meer ‘superpower’ nummer één van de wereld. Dat is 

althans wat de Amerikanen dachten. Maar... in het Verre Oosten is er het myste-

rieuze China. Een land met een complexe reis achter zich. Een halfcontinent met 

een eeuwenoude en rijke beschaving dat de pracht en praal van keizers heeft 

gekend, tot een communistische mogendheid zou evolueren met de droom om 

modern te worden met de status van grootmacht. En dat naast het oude en ver-

zwakte Europa en de vitale Verenigde Staten.

Geschiedenis in steno

De Chinese keizerlijke dynastie stortte in mekaar in 1911 en de fundamenten van 

een zwakke republiek, met Sun Yat- sen, werden gegraven in 1912. In 1928 groeide 

onder Chiang Kai- shek een staat met een sterkere centrale overheid en kreeg het 

land voor het eerst een zichtbare plaats in het economische wereldgebeuren. Na de 

Tweede Wereldoorlog zakte China economisch terug tot nul met burgeroorlogen 

en revolutionaire verwarring. Het land worstelde met diepe armoede.
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Het is wachten tot oktober 1949 voor in Peking een sterke leider opstaat, Mao 

Zedong, die de ‘People’s Republic of China’ sticht met de legendarische woorden: 

“Het Chinese volk is opgestaan.” Als u Beijing bezoekt en naar het Tiananmen-

plein (het Plein van de Hemelse Vrede) trekt, ziet u de grote afbeelding van Mao 

Zedong aan de ingang van de ‘Verboden Stad’. Zoals steeds indrukwekkend! Toen 

ik voor Bell Telephone werkte en in Beijing onderhandelde met de Chinese autori-

teiten, wandelde ik daar ’s morgens dikwijls voorbij en beving mij steeds een zeer 

eigenaardig gevoel, een gevoel dat ik moeilijk kan uitleggen, en eenzelfde ervaring 

als diegene die ik heb al wandelend op het Rode Plein in Moskou. Wat de jongste 

tien jaar vaker voorkomt door mijn raadgevende opdrachten en lescycli in Rusland. 

Mao Zedong sloot vrij vlug vriendschap met Moskou en werd in 1957 uitgeno-

digd op een Congres van de Communistische Partij van de USSR. De vriendschap 

met Rusland zou blijven en bepalend zijn in de geschiedenis van Rood China. 

Mao bouwde een eigen communisme uit dat verstrengeld is met het Chinese 

volkskarakter.

Wachten is het tot in de jaren zeventig voor in de Verenigde Staten president 

Richard Nixon en zijn geniale Secretary of State, Henry Kissinger, opduiken. Zij 

deelden ideeën over China. Een missie naar dat gesloten land en zijn merkwaardige 

leider leek voor beiden de hefboom om China, met toen 900 miljoen Chinezen, 

te openen voor de wereld. Nixon piekerde voor zijn presidentschap reeds over 

de opening van China en voerde hierover leerzame gesprekken met de briljante 

Lee Kuan Yew, de toen 43-jarige leider van Singapore. Het is wachten tot oktober 

1967 voor Richard Nixon in het befaamde tijdschrift ‘Foreign Affairs’ een buiging 

maakt naar China. Opvallend is de volgende paragraaf:

“Taking the long view, we simply cannot afford to leave China forever outside the 

family of nations, there to nurture its fantasies, cherish its hates and threaten its 

neighbours. There is no small planet for a billion of its potentially most able people 

to live in angry isolation.”

Volgens mij een van de meest eigenaardige zinsneden in die tijd over de opening 

van China. Met als auteur een Amerikaanse politicus en niet, wat ik eerder kon 

verwachten, een Europese evenknie.

Het is juli 1971 voor Henry Kissinger de historische bijeenkomst met Mao 

Zedong tot in de perfectie voorbereidt. En dat na een eerste verkennende reis 

naar Beijing. Een trip waarop hij besprekingen zou voeren met Zhou Enlai, de 

adjunct van Mao Zedong en volgens Kissinger een van de slimste mensen die 
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hij in zijn leven ontmoet heeft. Het legendarisch bezoek van Richard Nixon en 

Henry Kissinger loopt in februari 1972. Mao Zedong en Zhou Enlai ontvangen 

beide Amerikanen na een kwart eeuw afstandelijkheid. Ongetwijfeld was dit hét 

historische bezoek van de twintigste eeuw en het beëindigde de Chinese afzonde-

ring. Kissinger noemde 24 tot 28 februari 1972 “the week that changed the world”. 

Geen seconde twijfel ik daaraan.

Historische ontmoeting tussen Mao Zedong en  
Amerikaans president Richard Nixon in februari 1972

Na Mao Zedong en Zhou Enlai was Deng Xiaoping de derde Chinees die in het 

Nieuwe China geschiedenis zou schrijven. Deng Xiaoping stond na de dood van 

Mao Zedong in 1976 klaar om China uit te bouwen tot een supermacht. Vandaag 

– we zijn 2021 – wordt China geregeerd door de vijfde generatie van leiders sinds 

de revolutie en elk van deze chefs heeft China gekneed naar de eigen behoeftes. 

Van Mao Zedong naar Deng Xiaoping over Jiang Zemin, die de Tiananmencrisis 

moest beëindigen, en Hu Jintao, de bouwkundige ingenieur, ooit geselecteerd 

door Deng Xiaoping, en uiteindelijk vandaag gevolgd door het vernieuwende en 

verrassende leiderschap van Xi Jinping. Hij is de charismatische man, president 

vanaf 2012 , die China een massaal hervormingsprogramma oplegt.

Was dat een stap te ver voor de Verenigde Staten? Barack Obama (2009-2017), 

Donald Trump (2017-2021) en president Joe Biden (2021-) zagen en zien de groeiende 

superpower China met lede ogen aan. Dat kon en dat mocht niet. De wedijver ging 

niet enkel meer over de handelsmacht tussen de twee naties, maar plots en even-

eens over hun respectieve kracht in tal van andere domeinen, bijvoorbeeld in de 

technologie waarbij Amerika jarenlang onbedreigd vooraan liep. De VS en China 

bikkelen onder Xi Jinping om de technologie van data of noem het 5G, om de tech-

nologie van halfgeleiders of de chips – cruciale bouwstenen voor de data- economie 
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–, maar eveneens om het bouwen van duikboten of de expansie van een Chinees 

leger dat kan concurreren met de Amerikaanse troepen, om de uitbouw van een 

massaal ruimteprogramma met het sturen van een Marslander, de Tianwen-1, 

om de supermoderne en nieuwe kernreactoren, om het schier- monopolie bij het 

bouwen van zonnecellen met extreemhoge rendementen, om de ontwikkeling van 

nieuwe windmolens, en niet te vergeten om de uitbouw van grote databedrijven, 

e- commerce, Chinese topuniversiteiten met voorrang voor onderzoek en ontwik-

keling en de productie van supercomputers en kwantumcomputers.

Dit kunnen de Verenigde Staten van Amerika niet slikken, aldus het eensge-

zinde Washington. Stevenen wij regelrecht af op een nieuwe handelsoorlog, neen, 

erger, op een nieuwe Koude Oorlog, de tweede dan van de na- oorlog, en ditmaal 

niet met het economisch zwakke Rusland maar met het sterke China, de nieuwe 

kandidaat- supermacht.

The Economist van 19 mei 2019 schreef hieromtrent:

“The two superpowers used to seek a win- win World. Today winning seems to 

involve the other lot’s defeat – a collapse that permanently subordinates China to 

the American order: or a humbled America that retreats from the Western Pacific. 

It is a new kind of cold war that could leave no winners at all.”

Inderdaad, de machtsstrijd VS- China gaat zeer ver en niemand had dat kunnen 

bevroeden in februari 1972 in Beijing bij de thee van Mao Zedong en Nixon. 

Waren president Nixon en zijn strateeg Kissinger naïef? Of gebeurde er veel te 

veel in amper een halve eeuw?

Toen president Nixon opdook in Beijing in 1972, was China berooid met 900 

miljoen armtierige burgers. Vandaag, vijftig jaar na die memorabele meeting, zijn 

er 1,4 miljard Chinezen waarvan 700 à 800 miljoen met een behoorlijke koop-

kracht. China is vandaag de tweede belangrijkste economie in de wereld. En erger 

voor de VS: de kloof tussen China en Amerika versmalt dagelijks en soms gloort 

het vermoeden dat China de macht in deelgebieden overneemt, wat Amerika niet 

kan, zal en wil aanvaarden.

In dit boek vertel ik u meer over de superpowers China en de Verenigde Staten 

en hun relaties met Rusland en de Europese Unie. Mijn insteek is dat de strijd niet 

beslist is. Als u het mij vraagt, deze strijd is nog maar net begonnen. In de vol-

gende decennia zien wij een nieuwe ‘Koude Oorlog’, deze keer een Tweede Koude 

Oorlog, deze tussen de Verenigde Staten en China. Wordt het ten lange leste ‘The 

China Dream’ en niet langer ‘The American Dream’? Ik heb hierover veel vragen.
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