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De afbeelding op de omslag is van de Wall Street Journal en toont de voorgestelde Nieuwe 

Zijderoute projecten.1 

Samenvatting 

Dit paper onderzoekt het decline-debate en het zelfbeeld van de Verenigde Staten wat betreft 

hun hegemoniale positie in de wereld. Dit wordt onderzocht aan de hand van berichtgeving 

over China’s Nieuwe Zijderoute door de drie grootste Amerikaanse kranten, op basis van 

oplage. Door middel van typological theorizing hebben de drie stromingen uit het decline-

debate, de optimisten, gematigden en pessimisten, kenmerken gekregen, waarmee de 

krantenartikelen onderzocht worden. Hieruit is gebleken dat met de komst van de Nieuwe 

Zijderoute, de pessimistische stroming in het decline-debate de overhand heeft gekregen. Uit 

de analyse is ook gebleken dat President Trumps terugtrekking uit Azië ook invloed gehad 

heeft op het decline-debate. Daarom sluit dit paper af met de aanbeveling Trumps ‘America 

First’ houding, en de effecten daarvan op het decline-debate, als vervolgonderzoek te nemen. 

 

  

                                                           
1 A. Browne, ‘Can Beijing Sell Silk Road as a Marshall Plan Against Terror?’, Wall Street Journal (hierna WSJ) 

(versie 1 december 2015), https://www.wsj.com/articles/can-beijing-sell-silk-road-as-a-marshall-plan-against-

terror-1448949756?mod=searchresults&page=11&pos=4#comments_sector (19 maart 2019). 

https://www.wsj.com/articles/can-beijing-sell-silk-road-as-a-marshall-plan-against-terror-1448949756?mod=searchresults&page=11&pos=4#comments_sector
https://www.wsj.com/articles/can-beijing-sell-silk-road-as-a-marshall-plan-against-terror-1448949756?mod=searchresults&page=11&pos=4#comments_sector
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1. Inleiding 

 

‘U.S. Firms Want In on China's Global 'One Belt, One Road' Spending’ - The New York 

Times2 

 

China chases U.S. in goal to be superpower; With U.S. policy tilting ever inward, Beijing sees 

a path to economic supremacy – USA Today3 

 

Bovenstaande krantenkoppen zijn sprekend voor de berichten uit de Verenigde Staten (VS) 

over China’s Nieuwe Zijderoute (NZ).4 China heeft voor de NZ miljarden geïnvesteerd in 

infrastructurele projecten in Afrika, Azië en Europa, sinds China’s president Xi Jinping in 

2013 met het plan kwam. Het project behelst een landroute vanaf China, door Azië en het 

Midden-Oosten tot en met Nederland, en een zeeroute vanaf het zuiden van China, langs 

Zuid-Azië, door het Suezkanaal tot en met Europa. Langs deze routes worden havens, 

spoorwegen en terminals aangelegd. Deze investeringen hebben effecten op talloze landen en 

kunnen economische en geopolitieke effect hebben op de gehele wereld. De NZ is daarom 

geregeld in het nieuws, ook in de Amerikaanse berichtgeving.5 

De meningen over de NZ zijn in de grootste Amerikaanse kranten verdeeld geweest de 

afgelopen jaren. Voor de een is de NZ een interessant economisch project dat mogelijk 

                                                           
2 K. Bradsher, ‘U.S. Firms Want In on China's Global 'One Belt, One Road' Spending’, The New York Times 

(hierna NYT) (versie 14 maart 2017), https://www.nytimes.com/2017/05/14/business/china-one-belt-one-road-

us-companies.html (19 februari 2019). 
3 R. Yu, ‘China chases U.S. in goal to be superpower; With U.S. policy tilting ever inward, Beijing sees a path to 

economic supremacy’ USA Today (hierna USAT) (versie 2 maart 2017), 

https://eu.usatoday.com/story/news/world/2017/03/01/china-expands-global-economic-reach-us-turns-

inward/98466530/ (12 december 2018). 
4 Bijv. Jing, S., ‘Belt and Road Initiative boosts trade’, China Daily (versie 4 juli 2017), 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-07/04/content_29984069.htm (12 december 2018); J. A. Millward, 

‘Is China a Colonial Power?’ NYT (versie 6 mei 2018), 

https://www.nytimes.com/2018/05/04/opinion/sunday/china-colonial-power-jinping.html (12 december 2018); J. 

Perlez en Y. Huang, ‘Behind China’s $1 Trillion Plan to Shake Up the Economic Order’ NYT (versie 13 mei 

2017), https://www.nytimes.com/2017/05/13/business/china-railway-one-belt-one-road-1-trillion-plan.html (12 

december 2018); Maresca, T., ‘Obama turns up heat again on China's assertiveness in South China Sea’, USAT 

(versie 18 november 2015), https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/11/18/obama-turns-up-heat-

again-chinas-assertiveness-south-china-sea/75979076/ (4 maart 2019); C. Paris, ‘Chinese Shipping Giants Seek 

Control of ‘Maritime Silk Road’’, WSJ (versie 7 april 2017), https://www.wsj.com/articles/chinese-shipping-

giants-seek-control-of-maritime-silk-road-1491557405?mod=searchresults&page=4&pos=12 (12 december 

2018); A. Browne, ‘Fitting Into Beijing’s New World Order’, WSJ (versie 30 maart 2017), 

https://www.wsj.com/articles/fitting-into-beijings-new-world-order-

1496136635?mod=searchresults&page=3&pos=6 (12 december 2018). 
5 In deze scriptie wordt ‘Amerika’ en ‘de VS’ afwisselend gebruikt. Beide verwijzen naar de Verenigde Staten 

van Amerika. 

https://www.nytimes.com/2017/05/14/business/china-one-belt-one-road-us-companies.html
https://www.nytimes.com/2017/05/14/business/china-one-belt-one-road-us-companies.html
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2017/03/01/china-expands-global-economic-reach-us-turns-inward/98466530/
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2017/03/01/china-expands-global-economic-reach-us-turns-inward/98466530/
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-07/04/content_29984069.htm
https://www.nytimes.com/2018/05/04/opinion/sunday/china-colonial-power-jinping.html
https://www.nytimes.com/2017/05/13/business/china-railway-one-belt-one-road-1-trillion-plan.html
https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/11/18/obama-turns-up-heat-again-chinas-assertiveness-south-china-sea/75979076/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/11/18/obama-turns-up-heat-again-chinas-assertiveness-south-china-sea/75979076/
https://www.wsj.com/articles/chinese-shipping-giants-seek-control-of-maritime-silk-road-1491557405?mod=searchresults&page=4&pos=12
https://www.wsj.com/articles/chinese-shipping-giants-seek-control-of-maritime-silk-road-1491557405?mod=searchresults&page=4&pos=12
https://www.wsj.com/articles/fitting-into-beijings-new-world-order-1496136635?mod=searchresults&page=3&pos=6
https://www.wsj.com/articles/fitting-into-beijings-new-world-order-1496136635?mod=searchresults&page=3&pos=6


lucratieve kansen biedt. Voor de ander is de NZ gelinkt aan de opkomst van China en het 

gevaar dat dat vormt voor Amerika’s wereldpositie. In bijvoorbeeld het artikel ‘China chases 

U.S. in goal to be superpower’ staat China’s vooruitgang centraal, en wordt dat vergeleken 

met het terug trekken van de VS van het wereldtoneel. In het artikel is een angst te lezen voor 

het verlies van Amerika’s leidende rol in de wereld.  

Op dit moment is het ‘decline-debate’ gaande over Amerika’s hegemoniale plek in de 

wereld, een leidende positie waarin ze overwicht hebben op gebieden als politiek, handel en 

ideologie. In dit debat wordt bediscussieerd of de VS op de lange termijn haar machtspositie 

kan behouden.6 In dit debat zijn er verschillende stromingen. Sommige theoretici, zoals R. 

Kagan en J. Nye, zijn er van overtuigd dat de VS altijd de machtigste zullen blijven omdat 

andere landen Amerika nooit economisch en militair kunnen evenaren.7 Anderen, zoals G. J. 

Ikenberry, beweren dat de internationale orde verandert van een unipolaire naar een 

multipolaire wereldorde. De VS verliezen hierin hun hegemoniale positie doordat ze het 

wereldtoneel moeten gaan delen met opkomende machten als China.8  

 

1.1 Onderzoeksvraag 

Voor theoretici als Ikenberry is de NZ een nieuwe manier om China’s invloed in de wereld te 

vergroten. Het project is van een economische omvang die nog niet eerder vertoond is op 

aarde, en kan daarom het decline-debate naar een nieuw hoofdstuk brengen. Dat maakt het 

interessant om te onderzoeken wat de komst van de NZ voor effect heeft gehad op hoe er in 

de VS gedacht werd over hun hegemoniale positie. Er zal naar een antwoord op deze 

onderzoeksvraag gezocht worden door middel van een casestudy naar houdingen over de NZ 

in krantenartikelen. Om de artikelen te kunnen onderzoeken wordt het decline/debate als 

theoretisch kader gebruikt. In het eerste hoofdstuk zal daarom het debat onderzocht worden. 

Vervolgens dient de context en het plan zelf beschreven te worden in het tweede hoofdstuk. 

Als de NZ duidelijk is beschreven kunnen de houdingen in de kranten geanalyseerd worden. 

Elke krant krijgt een hoofdstuk en in dat hoofdstuk zal onderzocht worden wat voor houding 

er ingenomen wordt over de NZ en Amerika’s positie. Vervolgens wordt in de conclusie de 

hoofdvraag beantwoord. 

                                                           
6 Bijvoorbeeld: C. Songchuan en C. Shulong, ‘Is America Declining?’, Brookings (versie 11 november 2011), 

https://www.brookings.edu/opinions/is-america-declining/ (05 december 2018).  
7 R. Kagan, The World America Made (New York 2012); J. S. Nye, Jr., ‘Will the Liberal Order Survive? The 

History of an Idea’, in: Foreign Affairs (januari/februari 2017), 10-16. 
8 G. J. Ikenberry, ‘The Future of the Liberal World Order: Internationalism After America’ in Foreign Affairs, 90 

(mei/juni 2011) 3, 56-68. 

https://www.brookings.edu/opinions/is-america-declining/


De relevantie van deze onderzoeksvraag is dat zij hier mogelijk een hoop kan 

verklaren, zoals het stemgedrag van Amerikanen en het buitenlandbeleid van de Amerikaanse 

regering. Voor het theoretisch kader en de context zal secundaire literatuur gebruikt worden. 

Onder meer essays en boeken verschaffen informatie over bijvoorbeeld stromingen in het 

debat en China’s buitenlandbeleid. Voor de hoofdstukken over de kranten dienen de artikelen 

daarvan als primaire bronnen. Het gaat om artikelen van 2013 tot en met 2017 omdat de NZ 

in 2013 voor het eerst publiekelijk genoemd werd en er in 2017 een internationaal forum over 

de NZ gehouden is. Artikelen uit 2018 zijn niet meegenomen in dit onderzoek aangezien dit 

onderzoek in 2018 begon.  

 

1.2 Methodologie  

Deze onderzoeksvraag kan op vele manieren onderzocht worden, maar voor dit historische 

paper is gekozen om Amerika’s publieke opinie te onderzoeken aan de hand van een casus. 

Een casestudy is volgens J. Gerring, een belangrijke naam in het onderzoeksveld van politieke 

wetenschap, ‘best defined as an intensive study of a single case with an aim to generalize 

across a larger set of cases’.9 De intensieve bestudering van één of een kleine hoeveelheid 

casussen is een goede manier om iets te kunnen zeggen over een grote hoeveelheid 

casussen.10 De casus die in dit paper geanalyseerd zal worden, is de NZ.  

Volgens A. O. Bennet en C. Elman biedt de casestudy aanzienlijke voordelen bij het 

bestuderen van complexe fenomenen, ‘[…] especially [with] the combination of process 

tracing and typological theorizing […]’.11 Process tracing is namelijk het volgen van 

processen, wat inzicht kan geven in ontwikkelingen die bij de casus horen. In dit onderzoek 

komt dat neer op analyseren hoe er in de VS tussen 2013 en 2017 over Amerika’s positie is 

gedacht. Om deze processen te kunnen analyseren, is het nodig om de artikelen te 

onderzoeken aan het theoretisch kader. Daarvoor is het vormen van kenmerken nodig 

waarmee je de bronnen kunt onderzoeken. Typological theorizing doet precies dat, en 

betekent voor dit onderzoek dat de stromingen in de theorie in §3.4 ‘getypologeerd’ zullen 

worden aan de hand van kenmerken. Met behulp van die kenmerken kunnen de bronnen 

vervolgens onderzocht worden.  

                                                           
9 J. Gerring, ‘The Casestudy: What it is and What it Does’, in: R. E. Goodin (red.), The Oxford Handbook of 

Political Science (Oxford 2011) 1139. 
10 Gerring, ‘The Casestudy’, (Oxford 2011) 1133-1159. 
11 A. O. Bennet en C. Elman, ‘Casestudy Methods in the International Relations Subfield’ Comparative Political 

Studies 40 (2007) 2, 170-195, aldaar 171. 



 

1.3 Bronnen 

De publieke opinie wordt gevormd door meerdere factoren, zoals radiozenders, tv-

programma’s en kranten. Niet al die factoren zijn te toetsen. Het is onmogelijk om na te gaan 

hoe iemand ergens over dacht als daar geen onderzoek naar gedaan is. Daarnaast zijn beeld en 

radiofragmenten lastig te onderzoeken, bijvoorbeeld omdat die niet of slecht gearchiveerd 

zijn. Kwaliteitskranten daarentegen zijn zorgvuldige gearchiveerd. Dit maakt het mogelijk om 

houdingen in vroegere krantenartikelen te onderzoeken. Reacties op evenementen kunnen een 

inzicht geven in de meningen daarover en artikelen uit achtereenvolgende jaren kunnen 

inzicht geven in ontwikkelingen door de tijd heen.12 Daarnaast bieden kranten 

gedetailleerdere informatie die mensen op hun eigen tempo kunnen verwerken. Vanwege deze 

eigenschappen is het waarschijnlijk dat kranten meer impact hebben op de publieke opinie 

dan andere mediakanalen volgens J. N. Druckman.13 

Vanwege deze voordelen zullen de grootste drie Amerikaanse kranten, op basis van 

oplage, onderzocht worden. Dit zijn The Wall Street Journal (WSJ), The New York Times 

(NYT) en USA Today (USAT).14 De NYT en USAT zitten op de politieke schaal 

respectievelijk links van het centrum en tussen links en het centrum in.15 De WSJ daarentegen 

wordt beoordeeld als rechts van het centrum.16 Links staat voor democratisch georiënteerd, 

rechts voor republikeins en met deze drie kranten zijn beide kanten van Amerika’s politieke 

spectrum vertegenwoordigd 

  

                                                           
12 ‘Succesful Research’, Solent Online Learning (versie onbekend), 

https://learn.solent.ac.uk/mod/book/view.php?id=116227&chapterid=15177#Newspapers (19 februari 2019); 

‘Why use newspapers’, The Ohio State University (versie onbekend), http://guides.osu.edu/newspapers/why_use 

(19 februari 2019). 
13 J. N. Druckman, ‘Media Matter: How Newspapers and Television News Cover Campaigns and Influence 

Voters’ Political Communication (2005) 463-481, aldaar 477. 
14 ‘Top 10 US Daily Newspapers’, Cision (versie 29 september 2017), https://www.cision.com/us/2014/06/top-

10-us-daily-newspapers/ (12 december 2018); ‘Top 15 U.S. Newspapers by Circulation’, Agility (versie juli 

2018), https://www.agilitypr.com/resources/top-media-outlets/top-15-daily-american-newspapers/ (12 december 

2018); J. Misachi, ‘The 10 Most Popular Daily Newspapers In The United States’, WorldAtlas (versie 01 

augustus 2017), https://www.worldatlas.com/articles/the-10-most-popular-daily-newspapers-in-the-united-

states.html (12 december 2018). 
15 ‘New York Times’, The International Fact Checking Network, (versie onbekend), 

https://mediabiasfactcheck.com/new-york-times/ (20 februari 2019); ‘USA Today’, The International Fact 

Checking Network (versie onbekend), https://mediabiasfactcheck.com/usa-today-2/ (20 februari 2019). 
16 ‘Wall Street Journal’, The International Fact Checking Network (versie onbekend), 

https://mediabiasfactcheck.com/wall-street-journal/ (20 februari 2019). 

https://learn.solent.ac.uk/mod/book/view.php?id=116227&chapterid=15177#Newspapers
http://guides.osu.edu/newspapers/why_use
https://www.cision.com/us/2014/06/top-10-us-daily-newspapers/
https://www.cision.com/us/2014/06/top-10-us-daily-newspapers/
https://www.agilitypr.com/resources/top-media-outlets/top-15-daily-american-newspapers/
https://www.worldatlas.com/articles/the-10-most-popular-daily-newspapers-in-the-united-states.html
https://www.worldatlas.com/articles/the-10-most-popular-daily-newspapers-in-the-united-states.html
https://mediabiasfactcheck.com/new-york-times/
https://mediabiasfactcheck.com/usa-today-2/
https://mediabiasfactcheck.com/wall-street-journal/


2. De Nieuwe Zijderoute 

Het is nodig om de NZ en zijn context te begrijpen om een analyse van de artikelen te kunnen 

begrijpen. Dit hoofdstuk analyseert daarvoor ten eerste wat er over China’s buitenlandbeleid 

en de voorgeschiedenis van de NZ is geschreven. China had lang een gesloten houding 

richting de rest van de wereld. Dit is geleidelijk aan opener geworden, bijvoorbeeld doordat 

China toetrad tot internationale organisaties. Met de NZ betreed China echter ambitieus het 

wereldtoneel, klaar om een leidende rol te gaan spelen. Om dit te begrijpen zal de westerse 

historiografie hier uitgewerkt worden om aan dit onderzoek een duidingskader te geven. 

Ten tweede wordt de NZ zelf onderzocht. Wat houdt het project in, en hoe wordt het 

uitgevoerd?  

 

2.1 China’s buitenlandbeleid 

Politicoloog K. Brown beweert dat China’s huidige buitenlandbeleid begint bij de 

Opiumoorlogen in 1839, die een ruime eeuw van buitenlandse inmenging inluidden. Dit 

eindigde pas met de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949. Er wordt in China naar 

deze periode verwezen als een eeuw van buitenlandse inmenging.17 Volgens T. Saich, een 

internationale betrekkingen expert aan Harvard, vormt dit ‘China’s self-told history of 150 

years of shame and humiliation at the hands of foreigners […]’.18 De onderdrukking door 

andere landen verklaart waarom de Chinezen tegen buitenlandse inmenging zijn. Vandaag de 

dag wordt de Chinese economie stapje voor stapje opener voor buitenlandse investeerders, 

maar dat gaat moeilijk en langzaam. Het thema van nationale vernedering en buitenlandse 

inmenging wordt nog volop gebruikt door China’s politieke leiders en kan daarom niet 

onderschat worden wanneer er gekeken wordt naar China’s houding richting het buitenland. 

Volgens Brown is het ‘[…] from this framework that issues like the treatment of China’s 

regional role, […] it’s attitudes towards the United States, and its principles of foreign policy 

derive’.19 

 De Volksrepubliek formuleerde vervolgens volgens Politicoloog M. Lanteigne 

halverwege de vorige eeuw de Vijf Principes van Vredige Co-existentie. Dit houdt het 

volgende in: wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit; 

wederzijdse non-agressie; geen inmenging in andermans binnenlandse affaires; gelijkheid en 

                                                           
17 K. Brown, China’s World. What Does China Want? (Londen 2017), 11-12. 
18 T. Saich, Governance and Politics of China (Hampshire 2004) 307. 
19 Brown, China’s World, 13. 



samenwerking voor wederzijds voordeel; en vreedzame co-existentie. Deze principes vormen 

het mantra waarop China’s buitenlandse politiek en zijn relaties met andere landen sindsdien 

gebouwd zijn.20 Sommige critici beweren volgens Brown echter dat China de principes wel 

noemt, maar zelf nauwelijks naleeft.21 Dit komt overeen met de NZ, waarbij China zich 

bemoeit met onder andere de infrastructuur van andere landen, terwijl dat andersom niet 

gebeurt. 

 Wat daarnaast van belang is, is China’s neiging en kunst om over een lange termijn te 

plannen. Deng Xiaoping, een vooraanstaande Chinese staatsman, formuleerde in 1989 een 

edict dat de Chinese houding hierbij goed weergeeft. Brown biedt een vertaling: ‘Observe 

calmly; secure our position; cope with affairs calmly; hide our capacities and bide our time; 

be good at maintaining a low profile; and never claim leadership. Hieruit blijkt wat voor 

internationale houding China heeft.22 Handel zaken rustig af en wacht onze tijd af, verwijst 

naar hun ambities. Volgens Brown en Lanteigne wordt de oprichting van de Volksrepubliek 

China door Chinezen gezien als de wederkomst van een China dat weer op het centrum van 

het wereldtoneel wil staan.23 Verberg onze capaciteiten en eis nooit de leiderschap op verwijst 

naar de wijze waarop China weer dat wil bereiken. Door geen aandacht op te eisen, en geen 

grootmachten in de weg te zitten, hoopt het stilletjes zijn macht te vergroten. De Chinese 

leiders zijn namelijk bang dat China tegengewerkt zal worden door het hegemoniale Amerika 

wanneer het wel opvalt en zijn kaarten laat zien. 

Een andere pijler van het buitenlandbeleid is emotie. Brown geeft meerdere keren aan 

dat China’s eer, trots en gevoel van eigenwaarde een grote rol spelen in het beleid richting 

andere landen.24 Volgens Saich vinden Chinezen de Chinese cultuur superieur en beschouwen 

ze een internationaal leidende rol als iets dat hen toebehoort.25 In de NZ lijken economische 

doelen echter te prevaleren. Naast de historische visie van de herrijzende feniks, wordt het 

buitenlandbeleid namelijk ook gevormd door China’s economische belangen.26 De groeiende 

economie heeft een grote middenklasse en elite gecreëerd. De regering moet deze veeleisende 

bevolkingsgroepen tevreden houden om aan de macht te kunnen blijven en is daarom enkel in 

de buitenwereld geïnteresseerd wanneer dat hierbij kan helpen.27 De Chinese regering kan hen 

                                                           
20 M. Lanteigne, Chinese Foreign Policy. An Introduction (Abingdon 2013) 7. 
21 Brown, China’s World, 14-15. 
22 Ibidem, 18-19. 
23 Brown, China’s World, 13; Lanteigne, Chinese Foreign Policy, 34. 
24 Brown, China’s World, 7, 13, 18 en 24. 
25 Saich, Governance and Politics of China, 308. 
26 Ibidem, 321. 
27 Brown, China’s World, 23; Lanteigne, Chinese Foreign Policy, 1. 



in de lange termijn enkel tevreden houden wanneer het zorgt voor meer handel, buitenlandse 

investeringen en een veerkrachtigere economie. Dit verklaart volgens Saich China’s actieve 

integratie in de wereldeconomie.28 Daarnaast promoot de regering sinds 2000 een going out 

campagne dat ervoor moet zorgen dat Chinese (staats)bedrijven actief worden in de wereld 

door te investeren in het buitenland.29 Zoals Brown het verwoordt : ‘Investments were an 

important part of China’s economy, and a new aspect of its influence’30. Buitenlandse 

investeringen in China, en Chinese investeringen in het buiteland, worden gezien als grote 

drijfveren voor groei.31 

Lanteigne schrijft dat het sinds de jaren 90 China’s doel is om onderdeel te zijn van 

een multipolaire orde, in plaats van een unipolaire.32 Om zijn internationale positie te 

verbeteren probeert de Chinese regering dan ook zijn eigen strategische allianties te vormen. 

Voor de ‘multipolarisatie’ ziet het onder andere Europa als belangrijke alternatieve spil op het 

wereldtoneel, aangezien Europa China’s grootste handelspartner is.33 Hiermee hopen ze 

volgens Saich een multipolaire wereldorde te creëren en China’s internationale positie te 

verbeteren.34 Dit wordt onder andere geprobeerd met een charmeoffensief door middel van 

soft-power.35 Dat zijn ze sinds 1990 aan het ontwikkelen zijn en de NZ is zo’n vorm van soft-

power.36 Dat China zijn positie probeert te verbeteren door middel van soft-power stamt af 

van het concept peaceful rise. De Chinezen zijn bang dat er op het internationale toneel 

weerstand zal ontstaan tegen China’s opkomst wanneer ze de groei af proberen te dwingen. 

Lanteigne geeft aan dat ‘[…] peaceful rise assumes that China will grow within the status quo 

and within international norms […]’.37 De NZ, waarbij door middel van steun en 

samenwerking de groei voor de economie opgezocht wordt, past precies in dit beeld van een 

peaceful rise. Daarnaast past het ook bij de hierboven genoemde going-out campagne. De NZ 

is duidelijk het resultaat van China’s buitenlandbeleid, en huidige en beoogde positie in de 

wereld.  

Nu we dankzij de westerse historiografie een duidingskader hebben hoe het Chinese 

buitenlandbeleid gevormd wordt, kan onderzocht worden wie de route bedacht heeft. Het is 
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voor een buitenstaander lastig om het besluitvormingsproces in het Chinese buitenlands beleid 

te doorgronden aangezien veel achter gesloten deuren gebeurt.38 We vinden een eerste 

aanleiding bij de Chinese oud-president Jiang Zemin (1993–2003) wiens gedachtegoed tot de 

NZ heeft kunnen leiden. Jiang wilde een multipolaire wereldorde scheppen waarin door 

middel van Great Power Diplomacy China serieus genomen moest worden.39 Onder hem en 

zijn opvolger, Hu Jintao (2002-2012), werden Europa en Afrika herontdekt.40 Vervolgens 

noemde Xi Jinping het plan voor de NZ voor het eerst in 2013 tijdens een toespraak op een 

universiteit in Kazachstan.41 Daarom is het waarschijnlijk dat het plan voor de NZ ontstond 

tussen 1993 en 2013. De NZ zal Xi’s poging zijn om een stempel te drukken op het Chinese 

buitenlandbeleid, zoals zijn voorgangers ook elk een stempel op het buitenlandbeleid 

probeerden te drukken.42 

 Een van de groepen die invloed uitoefenen op het buitenlandbeleid, zijn de 

academici.43 Volgens Brown kwam Wang Jisi, tijdens zijn tijd als decaan van Beijing 

University’s School of International Studies met het idee om het westen van China verder 

open te stellen dan het oosten.44 Wang was decaan van 2005-2013 en werkt sinds 2008 als een 

adviseur voor buitenlandse betrekkingen voor het Chinese Ministerie van Buitenlandse 

Zaken.45 Volgens Brown hadden Wangs ideeën een directe invloed op de evolutie van de 

NZ.46 Dit zou betekenen dat de NZ rond Wangs tijd als decaan en buitenlandse betrekkingen 

adviseur in ontwikkeling was. Er was dus waarschijnlijk overleg tussen de partijtop en de 

intellectuele elite gedurende de afgelopen 15 jaar, wat resulteerde in het plan voor de NZ.  

 

2.2 De Nieuwe Zijderoute 

Nu we een duidingskader hebben voor het buitenlandbeleid en de voorgeschiedenis zo goed 

mogelijk kennen, is het tijd om de NZ zelf te verduidelijken. Het project heeft in verschillende 

talen verscheidene benamingen, deze Nederlandstalige scriptie gebruikt de Nederlandse 

aanduiding, namelijk de Nieuwe Zijderoute. De NZ is een Chinees infrastructuur project dat 
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de handel tussen China enerzijds, en Azië, Afrika, Rusland, het Midden-Oosten en Europa 

anderzijds moet bevorderen. Het bestaat uit meerdere projecten, waaronder de bouw van 

routes over land en zee en projecten als de aanleg van spoorverbindingen en investeringen in 

havens. Deze routes moeten Beijing met Rotterdam en van alles daartussen met elkaar 

verbinden. De NZ zal daardoor effect hebben op zo’n 63% van de wereldbevolking wanneer 

het langs en door 65 landen loopt.47  

China is bereid om enorme bedragen te steken in de financiering van de routes. In 

Nederlandse kranten worden tussen de 292 miljard dollar en zeven biljoen euro genoemd.48 

De Chinese regering beweert dat het deze investeringen doet om economische integratie en 

globale vrijhandel te promoten. De routes moeten een handelsnetwerk vormen en regionale 

samenwerking verbeteren. Zo dient de NZ welvaart op te leveren en dient de toegenomen 

samenwerking te beschermen tegen terrorisme.49 Daarnaast moeten de projecten ervoor 

zorgen dat China zijn overcapaciteit kwijt kan en creëert de route nieuwe afzetmarkten voor 

Chinese bedrijven. Het kan voor nieuwe economische groei zorgen voor een regering die dat 

nodig heeft om zijn bevolking tevreden te houden.50 

Uit China’s buitenlandbeleid blijkt dat de NZ een economisch middel is waarmee het 

zijn rol als multipolaire macht en economische belangen probeert te bereiken. Door middel 

van de NZ kan de economie blijven groeien waardoor de bevolking tevreden blijft, de partij 

aan de macht kan blijven en waardoor nieuwe internationale allianties gevormd kunnen 

worden. De NZ past in China’s lange termijn planning en de going out campagne, en is een 

middel waarmee het zijn leidende rol op het wereldtoneel kan pakken. Nu dit duidelijk is, kan 

de reactie op de NZ in de Amerikaanse kranten geduid worden. 
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3. Amerika’s hegemonie. 

Sinds het einde van de Koude Oorlog is de wereldorde unipolair aangezien de VS machtiger 

dan ooit is en de Sovjet Unie uit elkaar viel. De VS hebben als leider van de internationale 

neoliberale wereldorde een hegemoniale positie verworven. De afgelopen jaren wordt er 

echter gedebatteerd over de vraag of de VS hun hegemoniale positie aan het verliezen zijn, en 

de wereld weer terug gaat naar een multipolair systeem. Het eerste invloedrijke argument in 

dit debat kwam van P. Kennedy in 1989 toen hij betoogde dat Amerika aan ‘imperial 

overstretch’ leed. Het imperium van de VS zou te groot geworden zijn, waardoor Amerika 

niet meer overal aan zijn verplichtingen kon voldoen.51 Ruim 20 jaar later wordt aan de hand 

van C. Songchuans en C. Shulongs analyse uit 2011 duidelijk dat er voor Amerika zowel 

kansen en bedreigingen zijn om zijn positie te behouden.52 In ‘the declinist debate’, zoals het 

door sommigen genoemd wordt, zijn drie groepen te vinden, die soms standpunten delen.53 

Dit zijn de optimisten, gematigden en pessimisten. In dit hoofdstuk wordt de huidige stand 

van zaken in het debat over Amerika’s hegemoniale positie uiteengezet, zodat het als 

theoretisch kader kan dienen voor de rest van de scriptie. Aan de hand van de hieronder 

beschreven standpunten zal de mening over China’s NZ namelijk onderzocht worden. 

 

3.1 Optimisten 

De optimisten zijn auteurs die vertrouwen hebben in het behoud van Amerika’s hegemoniale 

positie. Een van hen is R. Kagan, een Amerikaanse historicus en commentator op het 

buitenlandbeleid van de VS. In zijn boek ‘The World America Made’ zegt hij dat de VS hun 

positie niet zullen verliezen. Hij noemt tegenargumenten, waarom Amerika in verval zou zijn, 

om ze later te weerleggen. Die argumenten zijn dat het economisch minder goed gaat sinds de 

economische crisis en de oorlogen in Irak en Afghanistan tonen de limieten van Amerika’s 

militaire macht. Daarnaast heeft de VS internationaal steun verloren door de verschillende 

reacties van de aanvallen op 11 september waardoor ze minder makkelijk andere landen over 

kunnen halen om de Amerikaanse visie te delen.54 Volgens Kagan zijn deze klachten 

onderdeel van een onsamenhangende analyse en hij probeert de argumenten daarom te 

weerleggen. In de afgelopen 150 jaar voor de crisis van 2007, maakte Amerika al meerdere 
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crises mee en elke keer kwam ze daar sterker uit dan ze voor de crisis was. Kagan verwijt 

pessimisten daarom dat ze niet naar het grotere plaatje kijken.55 Amerika zou de afgelopen 

vier decennia een kwart van de werelds economische opbrengst produceren, en in 2012 was 

dat onveranderd. De groei van China en andere Aziatische landen gaat ten koste van Europa’s 

en Japans aandeel, niet van Amerika’s aandeel. Kagan is daarnaast sceptisch of China zijn 

groei wel vast kan houden, en of het in termen van het bruto binnenlands product (BBP) ooit 

zo groot zal worden als de VS en Europa.56 Wat betreft de militaire capaciteiten is het volgens 

Kagan duidelijk. De VS besteedt evenveel geld aan defensie als de andere grootmachten bij 

elkaar opgeteld en de ervaring en uitrusting van zijn militair apparaat is ongeëvenaard.57 De 

opkomende landen nemen daarnaast geen groter aandeel in van het wereldwijde BBP, terwijl 

rijkdom ertoe doet in de internationale politiek. Aangezien de meeste van de opkomende 

landen bondgenoten van de VS zijn, hoeft de groei van hun economieën helemaal geen 

bedreiging te zijn voor Amerika. Enkel de groei van China’s economie kan in de toekomst 

een negatieve impact hebben op Amerika’s macht, en dan enkel wanneer China die groei om 

weet te zetten in militaire kracht.58 Maar, zoals Kagan aangeeft, het is toch algemeen 

geaccepteerd dat Amerika niet langer overal zijn invloed kan laten gelden? Dat is toch ook 

een teken van verval? Opnieuw wijst Kagan naar het grotere plaatje. Er is geen moment 

geweest waarop Amerika dat wel kon, dus ook dit argument is volgens hem geen reden om te 

denken dat Amerika’s positie in verval is.59 Naast dit alles zijn Amerika’s allianties in Europa 

gezond gebleven en zijn de allianties met landen in Azië zelfs sterker geworden.60  

Samenvattend, de VS zijn volgens Kagan wat betreft hun economische, militaire en 

politieke macht nog steeds ongeëvenaard. Hij vindt daarom niet dat er op dit moment sprake 

is van een verval van Amerika. Wat gedurende Kagans betoog opvalt, is dat hij enkel China 

meerdere malen als de mogelijke uitdager van Amerika noemt. Blijkbaar is er toch enige 

angst voor het grote land in het westen. Deze positie wordt gedeeld door J. Nye. Ook hij 

noemt de angst voor China. Hij geeft echter aan dat China qua macht de VS nooit zal inhalen 

omdat het op economisch, militair en technisch vlak nooit voorbij de VS zal streven, en de VS 

demografische voordelen heeft. Daarnaast begrijpt en waardeert China de bestaande 

internationale liberale instituten en wil het eerder zijn positie erin verstevigen dan de liberale 
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orde ontmantelen. Net als Kagan betoogt Nye dat ‘[…] no other country, including China, is 

poised to displace the United States from its dominant position’.61 J. Joffe sluit zich hierbij 

aan: ‘None of the contenders posed a serious threat to American primacy’.62 Ook B. 

Berkowitz stemt hiermee in omdat volgens hem het grotere plaatje helder is. De VS hebben 

een opmerkelijke voorsprong wat betreft macht. Maar Berkowitz plaatst, net als T. Friedman 

en M. Mandelbaum, de kanttekening dat er wel werk aan de winkel is om dit zo te houden.63 

Gelukkig voor Amerika hebben Berkowitz, Friedman en Mandelbaum daar wel vertrouwen 

in. ‘Will the United States meet its major challenges […] and preserve the country’s […] 

global role? […] we are ultimately optimistic in our response to this question’.64 

 

3.2 Gematigden 

Volgens de gematigden zal, in tegenstelling tot wat de optimisten beweren, de wereldorde 

veranderen van unipolair naar multipolair. De bekendste onder hen is G. J. Ikenberry, een 

professor in internationale betrekkingen en expert van het buitenlandbeleid van de VS. Hij 

beweert dat Amerika’s hegemoniale positie aan het afnemen is, maar dat de VS een leidende 

rol kunnen behouden in de nieuwe multipolaire wereldorde. Hij was er in 2011 in een artikel 

duidelijk over: ‘(…) the old order dominated by the United States and Europe is giving way to 

one increasingly shared with non-Western rising states’.65 Volgens Ikenberry zijn er mensen 

die bang zijn dat de hoogtijdagen van Amerika’s superioriteit over zijn, en daarmee ook de op 

regels gebaseerde liberale wereldorde die het land sinds 1940 leidde. Volgens hen is het 

vertrouwen in de VS en het liberale kapitalistische model dankzij de economische crisis van 

2007 aan het afnemen. Ondertussen komen niet-westerse landen zoals Brazilië en China in 

een rap tempo op, mede doordat zij de economische crisis beter doorstaan hebben. Deze 

landen hebben andere culturele, politieke en economische ervaringen, waardoor ze anders 

over de wereld denken dan gebruikelijk is in de op westerse waarden gebaseerde wereldorde. 

Vooral China lijkt groot te worden met zijn staatskapitalistische alternatief voor het westerse 

neoliberale economische model. Ikenberry brengt hier tegenin dat de liberale wereldorde zelf 
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echter niet in gevaar is. China wil volgens hem niet de basisprincipes en regels van de orde 

veranderen, maar meer autoriteit en leiderschap binnen de orde vergaren. De opkomende 

landen hebben hun economische succes en toenemende invloed te danken aan de bestaande 

internationale orde met zijn instituten, en hebben daarom veel belang bij de conservatie van 

het bestaande systeem. Dit neemt niet weg dat de VS rijkdom en macht aan het verliezen zijn. 

Amerika en zijn democratische partners moeten zichzelf volgens Ikenberry klaarmaken voor 

een nieuw tijdperk, om ook daar zo goed mogelijk in te kunnen functioneren.66  

Volgens D. Calleo, een emeritus professor in internationale betrekkingen, gaat dit 

maar lastig. ‘[The] American political system […] has great difficulty adjusting to a world 

that is rapidly growing more pluralistic’.67 Calleo herhaalt Kennedy’s angst voor imperial 

overstretch en om dit te voorkomen moet Amerika volgens Calleo zijn kracht en geopolitieke 

positie heroverwegen.68 Buzan zit in hetzelfde straatje als Ikenberry en Calleo. Hij betoogt dat 

Amerika niet langer de enige supermacht is. De (weder)opkomst van Europa, Rusland, India 

en China verwijderen volgens Buzan de invloedssferen van de VS, terwijl dat een van de 

hoofdkenmerken was van hun status als supermacht. In plaats daarvan moeten we wederom 

spreken van grootmachten. ‘The United States is undoubtedly the greatest of the great powers. 

The term superpower, however, seems no longer appropriate in a multipolar world (…)’.69 Dit 

standpunt wordt gedeeld door F. Zakaria: ‘Washington still has no true rival, and will not for 

a very long while, but it faces a growing number of constraints’.70  

 

3.3 Pessimisten 

De optimisten beweren dat de VS hun hegemoniale positie zullen behouden en volgens de 

gematigden zal Amerika de leider zijn van een nieuwe multipolaire orde. de pessimisten staan 

hier anders in en vrezen dat een leidende rol niet voor de VS weggelegd is. Aangezien de 

argumenten voor of tegen Amerika’s verval al genoemd zijn, bijvoorbeeld door Kagan, zal 

deze paragraaf het houden bij de mening van de schrijvers. Een van hen is R. Keefe. Hij 

complimenteert de analyse van Ikenberry71, maar geeft aan dat ‘[…] I, unlike Ikenberry, do 
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not see reason for optimism in regards to the United States’ succeeding in maintaining its 

position as the leader in a renegotiated liberal international order’.72 Volgens hem gaat dit 

Amerika niet lukken vanwege een nationalistische houding van de Republikeinse Partij.73 C. 

A. Kupchan, een expert op het gebied van internationale betrekkingen, sluit zich bij Keefe 

aan. In No One’s World betoogt Kupchan dat de wereld afstevent op een multipolaire orde. 

Net als Keefe denkt Kupchan dat de VS geen leidende rol zullen houden in de nieuwe orde, 

maar dat het Westerse liberale model ‘[…] will offer only one of many competing 

conceptions of domestic and international order’.74   

 

3.4 Typological theorizing 

Van deze stromingen zijn standardtypes nodig, gebaseerd op kenmerken, om de 

krantenartikelen te kunnen analyseren. Die standaardtypes stellen ons instaat om te 

onderzoeken hoe er in krantenartikelen geschreven is over de NZ, en wat voor effect de NZ 

heeft gehad op het decline-debate in de publieke opinie. Aan de hand van bovenstaande 

analyse van het debat zijn we in staat om de drie stromingen te typeren aan telkens twee 

kenmerken.  

De optimisten hebben als eerste kenmerk dat ze geloven dat Amerika altijd een 

voorsprong zal behouden ten opzichte van andere landen. Hun tweede kenmerk is dat volgens 

hen China zich zal schikken in de liberale orde door te participeren in de liberale instituten. 

De gematigden hebben ten eerste als kenmerk dat ze geloven dat Amerika zijn hegemoniale 

positie aan het verliezen is aan opkomende landen. Ten tweede kenmerkt het hen dat ze 

geloven dat het tij nog te keren is, waardoor de VS een leidende grootmacht kan blijven. Het 

eerste kenmerk die de pessimisten hebben, is dat ze geloven dat de VS zijn hegemoniale 

positie verliest. Hun tweede kenmerk is dat ze geloven dat er wederom een multipolaire 

wereldorde zal ontstaan, waarin tegenstrijdige internationale visies elkaar beconcurreren.  

Door te onderzoeken of deze kenmerken aanwezig zijn in de krantenartikelen, kunnen 

de artikelen bij een van de standaardtypes geplaatst worden. Dit levert inzicht in de kranten-

casus opleveren, wat het mogelijk maakt om ontwikkelingen te analyseren en de publieke 

opinie te onderzoeken. Zo kan er een antwoord gegeven worden op de vraag hoe er in 
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Amerika, aan de hand van de NZ, tussen 2013-2017 over Amerika’s positie is gedacht, en of 

de NZ voor een nieuw hoofdstuk in het decline-debate heeft gezorgd. 

 

  



4. The Wall Street Journal 

Aan de hand van typological theorizing zullen de artikelen van de WSJ, NYT en USAT 

geanalyseerd worden. Zo kan er inzicht verkregen worden welke positie de kranten opnemen 

in het decline-debate. Welke van de stromingen komt het meest voor, en wat zegt dat over de 

houding in Amerika over zijn eigen positie? Hierbij zijn niet alleen de meningen van de 

auteurs van belang, maar ook van de aangehaalde experts, aangezien die via de artikelen net 

zoveel impact hebben op de publieke opinie als de auteurs. De eerste krant is de republikeinse 

WSJ, aangezien dat de krant met de grootste oplagecijfers is. Artikelen die geen mening 

weergeven over, de NZ omdat ze enkel feitelijk berichten, worden niet behandelt. 

 

4.1 2013 en 2014 

In 2013 is er door de WSJ maar kort geschreven over de NZ. Het project werd in oktober 

eenmalig genoemd in een citaat van Xi Jinping, zonder dat er verder aandacht aan besteed 

werd.75 Waar de NZ in 2013 nog niet nieuwswaardig leek, was dat in 2014 al anders 

aangezien er toen meer over gepubliceerd werd. In november van dat jaar werd er voor de 

tweede keer over de NZ bericht. Eerst in een feitelijke manier op 8-11 waar geen mening uit 

te halen valt.76 De volgende dag verschenen er twee artikelen en een fotoverzameling die over 

de NZ berichten.77 Er werd in twee dagen tijd zoveel gepubliceerd omdat de ‘Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC) summit’ rond die tijd gehouden werd, waar toen president 

Obama ook aanwezig was.78 Enkel in de blog van J. Page, een China-specialist in dienst bij de 

WSJ, is een duidelijke mening te vinden.79 In de titel en eerste zin wordt al duidelijk dat 

China volgens Page een zelfstandige pool wilde vormen in Azië, ter vervanging van de VS. 
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Page beweerde dat China ‘[…] the alpha power in the [Asian] continent’ wilde worden. China 

probeerde zichzelf hiervoor te positioneren als een ontwikkelings-bondgenoot.80 In dit artikel 

komt het eerste standpunt van de gematigden en de pessimisten uit de decline-debate naar 

voren. Page leek te geloven dat China opkomt en dat dat een gevaar vormt voor Amerika’s 

hegemoniale positie. Hij sprak zich echter niet uit of Amerika zijn leidende rol zal behouden 

of niet, waardoor we zijn mening niet specifieker kunnen plaatsen in het debat. 

 Dit is wel mogelijk bij een artikel een paar dagen later, waarin opnieuw over de APEC 

top geschreven werd. In dit anonieme stuk werd China’s opkomst en assertiviteit benadrukt, 

en Amerika’s reactie daarop. Volgens de auteur had de Amerikaanse regering tot dan de bal 

laten liggen in Azië, maar kon het juiste beleid ervoor zorgen dat de VS het initiatief weer in 

handen zou krijgen.81 Dit komt overeen met het beeld van de gematigden, die geloven dat de 

VS hun positie aan het verliezen zijn maar dat de VS een leidende grootmacht kan blijven. De 

auteur is daarom te plaatsen bij de gematigden in het decline-debate. Een dag later schreef B. 

Spegele, specialist van de WSJ in China’s buitenlandbeleid, een artikel. Daarin leek China’s 

opkomst in Azië onontkoombaar maar hij sprak zich niet uit over de toekomstige positie van 

Amerika. Daardoor is dit artikel niet specifieker te plaatsen dan overeenkomstig met de 

gematigden en de pessimisten.82 Diezelfde toon is te vinden in het laatste artikel van 2014, 

van A. Browne, die bij de WSJ als correspondent werkt en veel ervaring heeft met de pers in 

Azië. Hij besprak China’s opkomst en ambities, en ook Amerika’s houding, maar hij sprak 

zich niet uit over de toekomst van de VS’s toekomstige positie.83 

 In november 2014 werd de NZ een uitvoeriger behandelt dan in 2013. Dit maakt het 

voor het eerst mogelijk om een gemiddelde houding te zoeken. Die lag ergens tussen de 

gematigde en de pessimistische, waarbij slechts één auteur duidelijk gematigd was. 
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4.2 2015 

2015 opent voor ons op 16 januari met een artikel dat aangaf dat Sri Lanka Chinees-

gesponsorde projecten ging revalueren.84 Onvrede van buitenlandse regeringen over de NZ-

investeringen bleef niet onopgemerkt door de WSJ, al deden ze verder geen uitspraak over de 

huidige en toekomstige positie van de VS. Dit werd pas voor het eerst gedaan op 3 april. In dit 

artikel benoemde Browne opnieuw de opkomst van China, zoals hij in november 2014 ook 

deed. Maar ditmaal tekende hij een oppermachtig beeld van Amerika, dat de leiding had en 

zou behouden. Dit kwam volgens Browne door ‘a chain of American military alliances’ en het 

feit dat ‘the U.S. Navy still rules the waves’.85 In een WSJ video van diezelfde dag wees 

Browne Xi Jinping zelfs op de redenen waarom de originele Zijderoute verloren is gegaan. De 

oude route viel ten prooi aan maritieme handelsmogelijkheden en politieke en militaire 

instabiliteit.86 Het is alsof Browne het project gedoemd zag te mislukken, waardoor China’s 

opkomst niet meer vanzelfsprekend leek. Waar hij een paar maanden daarvoor nog onder de 

gematigden en pessimisten te plaatsen viel, schreef hij ditmaal met een positievere houding 

die beter past bij optimisten die geloven dat Amerika oppermachtig zal blijven. Er zitten geen 

duidelijk relevante gebeurtenissen tussen zijn eerste en zijn tweede artikel over de NZ die zijn 

mening aantoonbaar beïnvloed kunnen hebben. Er is in de drie kranten die in dit paper 

onderzocht worden ook niets bericht in de tussenliggende maanden dat Browne’s verandering 

kan verklaren. 

 De maand erop kwam er echter een pessimistischer geluid naar voren door G. Ip, 

WSJ’s hoofd-commentator economische onderwerpen. Hij benadrukte dat China door middel 

van Aziatische internationale organisaties ‘a more central role in the global economic system’ 

aan het krijgen was. Daarbij schetste hij, net als de pessimisten, een beeld van concurrerende 

internationale (financiële) invloeden, aan de hand van het wereldwijd gebruik van Chinees 

geld.87 Ip is aan de hand van de kenmerken die in §3.4 geschetst zijn, de eerste pessimist bij 

de WSJ te noemen. 
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Later diezelfde maand verscheen een artikel van Y. Ma, een schrijver met politieke 

ervaring wat betreft de relatie tussen de VS en China. Zij schreef over de ‘Asian Infrastructure 

Investment Bank’ (AIIB), wat in de daaropvolgende artikelen een terugkerend onderwerp 

was. Ma haalde iemand aan die geloofde dat China zich zou schikken in de liberale orde door 

te participeren in de liberale instituten. Ma benoemde blunders aan de kant van de 

Amerikaanse regering en China’s opkomst, maar ze sprak zich niet uit over de toekomst van 

de Amerikaanse positie.88 Daardoor is ze het beste te omschrijven als een optimist die 

geloofde dat China zich zal schikken in de wereldorde. 

 In een daaropvolgend artikel werd beweerd dat de positie van de VS in de wereld 

verslechtert omdat Amerika’s invloed aan het afnemen is.89 Dit opiniestuk is een artikel 

gepubliceerd onder de naam van de WSJ, niet onder de naam van een specifieke auteur, 

waardoor het lijkt alsof dit namens de krant gepubliceerd is. Als dat correct is, dan had de 

WSJ halverwege 2015 een gematigde tot pessimistische houding. Verdere opmerkingen over 

de toekomst van Amerika’s positie laten het helaas niet toe om het standpunt van de WSJ 

verder te definiëren. Het artikel daarop horen we wederom van Browne, maar dit keer op een 

gematigde toon. Door de AIIB tegen te werken heeft de VS ‘not only set itself up for a 

diplomatic rift with its closest Western allies, it’s also dealt a blow to America’s image in 

developing countries’. Desondanks lijkt Browne hoopvol dat Amerika het tij nog kan keren.90 

Andere artikelen uit mei komen overeen met de algemene tendens van die maand, 

zoals die van C. Hutzler en vervolgens B. Davis, beide China specialisten bij de WSJ. De 

meningen van de auteurs komen over als respectievelijk pessimistisch en gematigd, wat 

weinig nieuws voorstelt in de WSJ op dat moment.91 Aan het einde van de maand was er 

echter een uniek geluid te horen van Y. Huang, een Azië-specialist met een hooggeplaatste 

functie bij de internationale denktank de Carnegie Endowment. Volgens hem was China een 

opkomende macht, maar ‘realistically it will be more active as a regional power’. Daarnaast 
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was het volgens Huang niet China’s bedoeling om een wereldorde te stichtten, maar ‘[to] push 

for change in a manner that does not destabilize a system that it has benefited from’.92 

Huang’s optimistische artikel was het slot van de stroom aan publicaties die mei kenmerkte. 

Pas in december van dat jaar kwam er weer een positief getint artikel uit van Browne.93 

Daarmee kwam 2015 tot een einde. Een jaar waarin alle stromingen van het debat terug te 

vinden zijn in de artikelen, maar waar de optimisten overheersten. Wat vooral opviel was het 

gematigd tot pessimistische artikel namens de WSJ zelf. Voor 2016 zal nu gekeken worden 

hoe de meningen zich verder ontwikkelden. 

 

4.3 2016 

2016 was een merkwaardig stil jaar. Er kwam één artikel uit, in april van Browne, waarin hij 

weer gematigder was dan in zijn laatste stuk uit 2015. Hij schreef dat ‘[…] China intends to 

reshape the “pacific Century”’ door riffen in de Zuid-Chinese Zee te claimen en die om te 

bouwen tot eilanden voor militaire posten. Dit was volgens Browne onderdeel van de NZ en 

werd door hem opgevat als de volgende stap in China’s strijd met Amerika voor de regionale 

heerschappij, omdat China zijn (militaire) machtspositie in de Zuid-Chinese Zee hiermee 

uitbreidt. Browne was met deze uitspraken overduidelijk niet langer optimistisch ingesteld, al 

sprak hij niet uit dat Amerika in een anarchistische multipolaire wereldorde terecht ging 

komen, waardoor Browne met zijn nieuwe houding als gematigd te omschrijven is.94  

 

4.4 2017 

Van 17 tot en met 20 januari werd in Davos het Wereld Economisch Forum gehouden, waar 

journalisten, CEO’s van de grootste bedrijven en internationale politici bijeenkwamen. Xi 

speechte toen voor het eerst op Davos, waarmee China liet zien dat het een belangrijke 

internationale speler was geworden. In plaats van de naar binnen gekeerde houding zoals die 

geformuleerd was door Xiaoping, stapte China nu duidelijk het internationale toneel op. Dit 

leidde tot meerdere artikelen in januari die over de NZ gingen of de NZ noemden. De eerste 
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twee daarvan zijn van M. Magnier, een specialist van de WSJ wat betreft China’s economie. 

Hij sloeg in beide publicaties een gematigde toon aan door aan te geven dat China opkwam 

als (regionale) grootmacht. Volgens hem probeerde China zich op Davos te profileren ‘[…]as 

a benevolent global power […]’.95 Magnier lijkt niet overtuigd dat China zal participeren in 

de bestaande liberale instituten dankzij zijn uitspraak dat ‘[…] Beijing has set up a range of 

institutions and groupings that are being mobilized to promote China’s interests […]’.96 Met 

deze beweringen sprak hij indirect uit dat China een bedreiging vormde voor Amerika’s 

hegemoniale positie, al zei hij niet of de VS de leiding kunnen behouden of niet. 

In april schreef P. McCabe een artikel over waarom investeren in China’s NZ 

onverstandig zou zijn. Hij gaf daar een aantal economische redenen voor, waarbij McCabe 

een optimistische houding had waarin hij bepaalt niet angstig overkwam wat betreft de 

opkomst van China, of voor een mogelijk verlies van Amerika’s hegemoniale positie.97 

McGabe is een ambtenaar van een permanente Amerikaanse militaire missie in de Grote 

Oceaan, wat zijn optimistische houding wat betreft Amerika’s positie kan verklaren. Later in 

april verscheen er echter weer een gematigde houding, ditmaal van H. V. Pant, een docent 

internationale betrekkingen aan King’s College Londen. Hij schreef over China dat ‘[…] as a 

rising power […]’, wiens ‘[…] maritime Silk Road initiative aims to gain a higher 

[geopolitical] profile in the Indian Ocean Region […]’.98 Hier werd een beeld getekend 

waarin het niet meer te ontkennen is dat China een opkomende macht was die de NZ 

gebruikte om zijn belangen te behartigen. Ondanks dat was Pant gematigd omdat volgens hem 

het tij nog te keren was voor de VS, mits de regering-Trump verder ging kijken dan Noord-

Korea bij het vormen van het Amerikaanse beleid in rond de Indo-Stille Oceaan.99  

 In mei organiseerde Xi een internationaal forum voor alle landen die betrokken waren 

bij, of belangen hadden in, de NZ. Dit leidde tot een grote hoeveelheid artikelen en drie online 

video’s van de WSJ. Het verrassende hierbij is dat er maar 2 artikelen zijn die een duidelijk 

standpunt bevatten, beide van Browne. Voorafgaand aan het forum bleef hij bij zijn 
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gematigde houding.100 Naderhand werd Browne echter pessimistisch. Volgens hem wees 

Beijing zijn buren op een ‘[…] with-us-or-against-us choice […]’ en was Trump ‘[…] an 

unlikely abettor ‘[…]' in de omwenteling van de geschiedenis.101 Het lijkt alsof Browne zich 

erbij neergelegd had dat Amerika zijn hegemoniale positie aan het verliezen was en dat er 

wederom een multipolaire wereldorde zou ontstaan, waarin tegenstrijdige internationale visies 

elkaar beconcurreren. Na dit artikel werd er in 2017 nog wel gepubliceerd over Europa en de 

NZ, maar niet over Amerika en de NZ, of de internationale positie van de VS. 

 

4.5 Houdingen en ontwikkelingen 

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de analyse van artikelen van de WSJ. Tussen 

oktober 2013 en mei 2017 zijn meerdere ontwikkelingen te ontdekken. De eerste daarvan is 

dat de berichtgeving over de NZ overduidelijk opgang moest komen. In 2013 was het bij de 

WSJ nog niet bekend wat voor een impact de NZ zou hebben. Wat erg opvallend is, is dat er 

vooral in 2015 een positie ingenomen werd tegenover de NZ in de artikelen. Zelfs in 2017, 

met de internationale top over de NZ, werd er niet zoveel over de NZ en Amerika’s 

internationale positie geschreven. De stukken kwamen voornamelijk van mensen in dienst bij 

de WSJ, met Browne, Page en Magnier die er vaak over schreven. Er zijn enkele externe 

auteurs die voornamelijk in 2017 in de WSJ over de NZ schreven, wanneer er überhaupt al 

meer aandacht was voor de NZ. 

 Dan de standpunten in de krant. Gedurende de vijf jaar werd er aan de hand van de NZ 

voornamelijk met een gematigde of pessimistische houding geschreven over Amerika’s 

hegemoniale positie. In 2017 zijn er echter geen optimistische stukken meer en is de 

hoofdmoot nog steeds gematigd, maar zijn er meer artikelen met een pessimistische houding. 

Deze ontwikkeling is goed te zien bij Browne, die optimistisch begon in 2015 maar 

pessimistisch eindigde in 2017. Er werd geregeld gewezen op zaken die het slagen van de NZ 

zouden bemoeilijken, maar bijna iedereen was ervan overtuigd dat de NZ een manier is 

waarmee China belangrijke economische en (geo)politieke doelen ging behalen. Bijna 

niemand dacht daarnaast dat China zou participeren in de liberale instituten. De hoeveelheid 

houdingen en de ontwikkeling erin is gevisualiseerd in onderstaande grafiek: 
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Verder valt nog op dat het bijna altijd over de projecten en routes op en over land gaat, 

en zelden specifiek over de maritieme route. Dit komt waarschijnlijk doordat de maritieme 

route minder omvat dan de route over land. Veel projecten op het droge in landen tussen 

China en West-Europa waar China in investeert worden onder de NZ geplaatst. Dit kunnen 

onder meer pijpleidingen, wegen en energiecentrales zijn dus dat omvat veel meer waardoor 

er ook meer is om over te schrijven. De maritieme route bevat enkel de havens en mogelijke 

kanalen. Minder projecten betekent minder ontwikkelingen waardoor er minder over 

geschreven wordt.  
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5. New York Times 

De NYT verscheen voor het eerst in 1851 en heeft sindsdien 114 Pulitzerprijzen gewonnen, 

wat vaker is dan enig andere nieuwsorganisatie. Het is de een na grootste krant wat betreft 

oplage in de VS en de krant wordt links op het politieke spectrum gepositioneerd. Ook de 

artikelen uit deze krant zijn onderdeel van de casestudy over het Amerikaanse zelfbeeld, die 

door middel van typological theorizing geanalyseerd zal worden. De meningen en houdingen 

die in de artikelen voorbij komen zullen vergeleken worden met die uit het decline-debate 

door te kijken of ze voldoen aan de getypeerde kenmerken. 

 

5.1 2013 

Het eerste artikel in de NYT dat de plannen voor de NZ behandelde kwam van K. Bradsher, 

het hoofd van NYT’s bureau in Shanghai. Op 21 juli vertelde hij over de vrachttransporten 

van computermerk HP vanuit dat China die naar Europa rijden. Hij deed dit echter zonder de 

benaming van de NZ of China’s leidende rol te benoemen, waardoor het lijkt alsof hij nog niet 

doorhad dat het internationale project genaamd de NZ achter de vrachttransporten zat.102 

Twee maanden later gebeurt hetzelfde in een artikel van J. Perlez, hoofd van NYT’s bureau in 

Beijing. China’s opkomst en geopolitieke concurrentie tegenover Amerika werden benoemd, 

maar er werd nog niet gesproken over de NZ.103 Later diezelfde maand, op 24 september, 

wordt door Perlez de NZ voor het eerst genoemd in de krant. Volgens Perlez was China bezig 

met maatregelen om zijn energietoevoer veilig te stellen van Amerikaanse invloed en ‘[…] 

China's influence has eclipsed even Russia's across the former Soviet republics of Central 

Asia’.104  

In de artikelen van Perlez wordt een beeld geschetst van het opkomende China en 

concurrerende invloedssferen. China’s opkomst kon een inperking van Amerika’s macht 

betekenen, maar het wordt niet duidelijk of Perlez of anderen in haar artikel ook geloofden dat 

Amerika zijn hegemoniale positie aan het verliezen was. De meningen in dit artikel komen 

daarom deels overeen met de houding van de pessimisten, wat voor dit onderzoek de eerste 
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houding in de NYT weergeeft. Het opvallende aan de artikelen in 2013 is dat het even duurt 

voordat de NZ enige naamsbekendheid krijgt en China’s rol duidelijker werd, maar dat er al 

wel aandacht was voor onderdelen van het project en effecten ervan.  

 

5.2 2014 

De eerste en enige keer dat er in 2014 over de NZ wordt geschreven is op 23 november. Het is 

wederom Perlez die erover schrijft, wat niet vreemd is gezien haar positie bij de NYT. Net als 

de pessimisten benoemt Perlez het verlies van Amerika’s hegemoniale positie en de opkomst 

van tegenstrijdige internationale visies die elkaar beconcurreren. Ze doet dit aan de hand van 

Xi’s inzet om Australië, een decennialange bondgenoot van Amerika, voor China en de NZ te 

winnen. Zinnen als ‘The Australian press, usually an unwavering proponent of the United 

States alliance, embraced the Chinese leader’ doen het lijken alsof voor Australië de band met 

Amerika minder belangrijk wordt, en de band met China juist belangrijker.105 Daarmee zet 

Perlez de pessimistische lijn in de NYT voort waarmee ze in 2013 begon. 

 

5.3 2015 

Deze lijn wordt ook in 2015 voortgezet, in het eerste artikel uit dat jaar dat zich een houding 

aanmeet over de NZ en Amerika’s hegemoniale positie.106 A. Higgins, een correspondent in 

Moskou van de NYT, en D. E. Sanger, een NYT specialist wat betreft nationale veiligheid, 

schreven over de oprichting van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Het besluit 

van een aantal Europese landen om te helpen met de oprichting van de AIIB werd door de 

auteurs bijzonder pessimistisch opgevat. Het zou Xi helpen bij zijn pogingen ‘[...] to reshape 

the global balance of power, starting with the institutions that underpin it’. Er is geen ander 

artikel dat zo duidelijk overeenkomt met de kenmerken van de pessimisten. Het vertelde ook 

expliciet dat de nieuwe bank, die onderdeel is van de NZ, een nieuwe stap was in China’s 

buitenlandbeleid, en een nieuwe periode inluidde voor Amerika’s positie in de wereld. De 
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auteurs leken sceptisch of de VS zijn leidende rol kon blijven houden ‘[...] “at a time when 

new players are challenging U.S. leadership in the multilateral system”’.107  

In april verscheen er een redactioneel artikel over Chinees geld voor infrastructuur in 

Pakistan. Het geld maakte onderdeel uit van de NZ en kon volgens de krant China’s invloed 

vergroten ten koste van Amerika’s, maar dat was onwaarschijnlijk en ze deelden dezelfde 

doelen in de regio. Dit komt neer op een gematigde houding in dit stuk namens de krant.108  

Het eerste artikel dat zich weer duidelijk uitsprak was het laatste artikel van 2015, van 

Bradsher op 26 december. Hierin werd een Turkse specialist in Azië-studies geciteerd die 

aangaf dat ‘”China wants to remake the global financial and economic structure”’.109 Bradsher 

benadrukte in reactie daarop dat China een verleidelijke partner was. Hier komt de 

pessimistische houding naar voren van degenen uit het decline-debate die bang zijn dat er 

wederom een multipolaire wereldorde zal ontstaan, waarin tegenstrijdige internationale visies 

elkaar beconcurreren. 2015 begon optimistisch, maar de pessimistische houding was daarna 

meteen weer terug. Gecombineerd met de gematigde toon bleef dat de houding die in 2015 in 

de NYT regeerde. 

 

5.4 2016 

In 2016 werd er, net als in 2014, maar tweemaal over de NZ gepubliceerd. De aandacht voor 

het project gaat duidelijk op en neer in de NYT. De twee artikelen beschrijven daarnaast meer 

dan dat ze een houding hebben of een bepaalde toon aanslaan. Het eerste artikel is van de 

Nederlander T. Erdbrink, die sinds 2012 voor de NYT werkt en een van de weinige westerse 

journalisten in Iran is. Op 25 januari schreef hij dat China economisch actief was geworden in 

Iran, ondanks de sancties van de Verenigde Naties, wat de Chinese zelfstandigheid in de 

wereld toont.110 Het tweede artikel, van Higgins op 29 oktober, gaf aan dat China een stad aan 

het bouwen was in Georgië.111 Beide artikelen berichtten dus over de doorgaande Chinese 
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activiteiten die onderdeel zijn van de NZ. Maar een houding uit het decline-debate herkennen 

is lastig. De houding is namelijk nog het beste te omschrijven als neutraal, aangezien het geen 

kenmerken deelt met de optimisten, gematigden of pessimisten. 2016 is daarom een 

insignificant jaar voor het onderzoek naar de NYT aangezien het ons niks verteld over 

Amerika’s zelfbeeld en wat de NZ daar voor impact op heeft. 

 

5.5 2017 

In 2017 daarentegen er weer volop over de NZ geschreven. Wat in het eerste artikel van dat 

jaar begint te dagen, is dat de NZ vaak werd vergeleken met Amerikaanse 

investeringsprojecten in Azië en Afrika. De Amerikaanse versies waren constant kleiner dan 

de Chinese, er werd minder geld geleend of gegeven, en de projecten lukten nooit. Een 

daarvan, een project dat binnen vijf jaar elektriciteit moest leveren aan twintig miljoen 

Afrikaanse huishoudens ‘[…] has fallen short of its goal […]’.112 Dit artikel van A. Jacobs, 

een NYT verslaggever die vroeger vanuit Beijing schreef, klonk gematigder dan de 

daaropvolgende publicatie van D. Leonhardt, een columnist van de NYT. Met zinnen als ‘It’s 

also a reminder of China’s rising strategic challenge to the United States’ schetste Leonhardt 

een pessimistisch beeld over de opkomst van China als nieuwe internationale pool.113  

Deze houding is vervolgens terug te zien in een artikel van Perlez en Y.Huang, een 

student bij de NYT’s Beijing bureau. Dat Perlez pessimistisch was over de Amerikaanse 

positie op het wereldtoneel is niks nieuws aangezien ze dat in de voorgaande jaren 

voornamelijk ook al was. Huang is echter van een optimistisch artikel in 2015, naar een 

pessimistisch artikel in 2017 gegaan, hij lijkt in dit artikel van 13 mei een stuk minder zeker 

over de hegemoniale positie van de VS.114 Huang is mogelijk beïnvloed door Perlez, 
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aangezien ze beide bij hetzelfde bureau werken. Het artikel van Perlez en Huang is een van de 

eerste in een lading publicaties die, net als bij de WSJ, naar aanleiding van het forum over de 

NZ geschreven werden. 

Een daarvan is een redactioneel artikel over de NZ waarvan de volgende citaat laat de 

houding van de krant helder weergeeft. 

 

‘While Mr. Trump pushes an America First agenda of isolationism and protectionism and 

embroils himself in controversies that raise doubts about his competence, President Xi Jinping 

of China exudes purpose and confidence as he tries to remake the global economic and 

political order and lure nations into Beijing’s orbit.’115 

 

In dit artikel wordt, voor het eerst sinds de eerste twee publicaties uit 2015, weer een 

duidelijke mening uitgesproken. ‘China clearly aims to dominate the international system 

[met de NZ]’ volgens de krant.116 Mocht het China lukken om door middel van de NZ veel 

invloed uit te oefenen, ‘[…] [then] it could upend a system established by Washington and its 

allies after World War II.’117 Als de VS en zijn Westerse bondgenoten zich verder inwaarts 

zouden keren, ‘[…] [then] Mr. Xi could prevail by default’.118 De NZ werd door de krant 

gezien als een middel om de Chinese internationale positie te verbeteren. Daarnaast, en voor 

dit onderzoek nog belangrijker, werd de NZ gezien als een nieuw tijdperk wat betreft 

Amerika’s hegemoniale positie. 

 Deze pessimistische houding bleef een constante in de hierop volgende vier 

artikelen.119 Pas op 4 november 2017 verscheen er weer een gematigd artikel in de NYT van 
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R. D. Kaplan, een Amerikaanse auteur over politiek en internationale betrekkingen. Hij was 

hierin hoopvol dat de VS, ondanks China’s opkomst, een leidende rol kon blijven spelen in de 

wereld door China en Rusland tegen elkaar uit te spelen.120 Dit artikel werd gevolgd door 

twee wederom pessimistische, die onder andere vertelden dat China zich niet schikte in de 

internationale orde met zijn liberale instituten, maar dat het zijn eigen machtspositie 

probeerde te vestigen en vergroten.121  

5.6 Houdingen en ontwikkelingen 

Met dat pessimistische standpunt is het einde van de analyse van publicaties in de NYT 

bereikt. Wat meteen helder is, is dat de NYT een stuk pessimistischer was dan de WSJ. 

Onderstaande grafiek visualiseert dat. Waar de WSJ nog meerdere artikelen had waarin een 

optimistische houding te ontwaren viel, was dat in de NYT geen enkele keer het geval. De 

soms gematigde, soms pessimistische toon werd door de jaren heen enkel pessimistischer. 

Wat verder opvalt, is dat de houding tegenover de NZ en Amerika’s hegemoniale positie 

meerdere keren expliciet uitgesproken werd. De krant zelf nam, door middel van redactionele 

artikelen, ook veel duidelijker een stelling in dan de WSJ. Waar die de eerste keer nog 

gematigd was, had het tweede redactionele artikel een zeer duidelijk pessimistische houding. 

In de krant is dus een ontwikkeling te zien van opkomende interesse in de NZ, naar een 

gematigde houding over de NZ en de internationale positie van de VS, eindigend in een 

pessimistische houding daarover. Enkele artikelen waren niet interessant genoeg om in 

bovenstaande hoofdstukken te bespreken. Omdat ze wel een houding innamen zijn ze wel 

meegenomen in de grafiek. 
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6. USA Today 

USAT is de twee na grootste krant wat betreft oplage in Amerika. De krant wordt net links 

van het politieke spectrum gepositioneerd dus hij zou meer democratisch gezind moeten zijn. 

De artikelen zullen op dezelfde manier geanalyseerd worden als hiervoor. Wat voor mening 

hebben de auteurs en de krant, en komt dat overeen met de beschreven kenmerken in §3.4? 

Aan de hand daarvan zijn de auteurs en de krant bij de standaardtypes van het debat te 

plaatsen, waardoor de houding in het decline-debate onderzocht kan worden.  

 Tijdens de zoektocht naar artikelen van USAT over de NZ werd echter duidelijk de 

USAT nauwelijks over de NZ gepubliceerd heeft. Van de WSJ en de NYT zijn respectievelijk 

ongeveer 65 en 45 artikelen te vinden, van USAT zijn dat er maar 10. Waarom heeft de 

USAT er zo weinig over gepubliceerd? Alle drie de kranten hebben een overzicht op de 

homepagina van hun website met daarop de onderwerpen waaruit lezers kunnen kiezen. De 

WSJ en NYT noemen het onderwerp ‘world’ als eerste in hun lijstje, terwijl dat onderwerp of 

een soortgelijk onderwerp bij USAT niet eens genoemd wordt. USAT focust zich meer op 

‘lifestyle’ nieuws, zoals sport en reizen. Dit is ook terug te zien in het feit dat de meeste 

artikelen over de NZ door externe auteurs geschreven zijn. De andere twee kranten hebben 

mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in schrijven vanuit of over Azië. USAT heeft enkele 

journalisten die over de wereld schrijven maar verder wordt dat niet gespecificeerd en er is 

maar een Azië specialist. Dit verklaart waarom er door USAT, in vergelijking met de andere 

twee kranten, weinig gepubliceerd is over de NZ. 

 

6.1 2015 

De eerste artikelen verschenen pas in 2015. R. Berke opende zijn artikel stevig met de 

boodschap dat de NZ als doel had om de economische map van de wereld te veranderen en 

dat ‘It is also seen by many as the first shot in a battle between east and west for dominance in 

Eurasia.’123 Hij gaf aan dat China zijn eigen internationale instituten oprichtte waardoor 

Berke’s houding niet bij de kenmerken van de optimisten past. Daarnaast schetste hij een 

beeld van tegenstrijdige internationale visies die elkaar beconcurreren, zoals de pessimisten in 

het debat dat ook doen. Onderaan het artikel gaf USAT aan dat Berke bij Oilprice.com werkt. 

Dat is een nieuwssite waarop gepubliceerd wordt over energie en geopolitieke 

                                                           
123 R. Berke, ‘New 'Silk Road' could alter global economics’, USAT (versie 25 mei 2015), 

https://www.usatoday.com/story/money/markets/2015/05/25/oilprice-dotcom-silk-road/27746785/ (4 maart 

2019). 

https://www.usatoday.com/story/money/markets/2015/05/25/oilprice-dotcom-silk-road/27746785/


ontwikkelingen, wat Berke’s stuk over geopolitiek verklaard. USAT vermeld erbij dat dit stuk 

dus niet door USAT geschreven was. Het tweede artikel dat de NZ noemde is ook van een 

externe auteur, ditmaal van de Russische president V. Poetin. Het is zeer onwaarschijnlijk, en 

commerciële zelfmoord voor een Amerikaanse krant, dat USAT achter Poetins mening stond 

wanneer ze het publiceerden. Poetin schetste een beeld van een opkomend en sterk 

Euraziatisch continent dat een nieuwe pool leek te vormen en dat zijn eigen internationale 

instituten had.124 USAT benadrukte onderaan het artikel dan ook dat het om de mening van 

iemand van buiten de krant gaat, maar in dit paper wordt de publicatie wel meegenomen in de 

analyse. Poetin haalt namelijk net als de andere auteurs argumenten uit het decline-debate aan 

en hij neemt daarmee ook een houding in. 

Het volgende artikel kwam van T. Maresca, USAT’s Azië specialist. Net als Poetin 

schreef hij in verband met de APEC bijeenkomst over de relatie tussen Amerika en China. 

Maresca noemde Xi’s promotie van de NZ en de AIIB op de bijeenkomst, en gaf aan dat deze 

instituties ‘[..] will challenge the World Bank and other international financial institutions in 

financing regional infrastructure projects.’125 Hij geloofde er duidelijk niet in dat China zich 

zou schikken in de liberale orde door te participeren in de liberale instituten zoals de 

optimisten in het decline-debate geloven, waardoor hij bij de gematigden of pessimisten te 

plaatsen is. 

 

6.2 2017 

Er zijn geen artikelen te vinden van USAT over de NZ in 2016, waardoor het eerstvolgende 

artikel uit maart 2017 stamt. R. Yu, en USAT journalist die vroeger in Azië werkte als 

buitenlandse correspondent, ging in zijn artikel een stap verder dan Maresca. De AIIB zou 

volgens Yu concurreren met ‘[…] older world lending institutions where China has less clout 

such as the Asian Development Bank and World Bank’.126 In een daaropvolgend citaat haalt 

Yu een Amerikaanse buitenlandse betrekkingen specialist aan die beweert dat de AIIB 

                                                           
124 V. Poetin, ‘Vladimir Putin: U.S.-Asian trade negotiations not transparent’, USAT (versie 16 november 2015), 

https://www.usatoday.com/story/opinion/2015/11/16/vladimir-putin-asia-trade-apec-summit-column/75887552/ 

(4 maart 2019). 
125 T. Maresca, ‘Obama turns up heat again on China's assertiveness in South China Sea’, USAT (versie 18 

november 2015), https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/11/18/obama-turns-up-heat-again-chinas-
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126 R. Yu, ‘China chases U.S. in goal to be superpower’, USAT (versie 2 maart 2017), https://www-nexis-
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&startDocNo=951&resultsUrlKey=0_T28412686020&backKey=20_T28412686021&csi=8213&docNo=972 (4 
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onderdeel is van China’s poging Amerika’s alliantie-systeem in Azië te ondermijnen.127 Dit 

artikel sluit dus aan bij een deel van de pessimistische houding. Maresca schreef in juli zelf 

weer een artikel met een minder pessimistische houding als zijn vorige publicatie over de NZ. 

Desondanks kwam zijn houding nog steeds het meest overeen met de kenmerken van de 

gematigden en de pessimisten. Wat opvalt is dat, net als in het artikel van Yu, Trump 

verweten werd dat zijn politieke draai naar ‘Amerika first’ China de ruimte gaf om Amerika’s 

plek in de VS over te nemen, of in ieder geval effectief te beconcurreren128 

 In oktober publiceerde de Chinese ambassadeur in Amerika, C. Tiankai, via USAT 

een artikel. Het doel van zijn stuk lijkt te zijn de Amerikaanse bevolking gerust te stellen.129  

Hoewel de krant benadrukte dat zij het niet geschreven hadden, kan het artikel alsnog invloed 

gehad hebben op de publieke opinie in Amerika. Tiankai nam namelijk een houding in en hij 

noemde argumenten uit het decline-debate, net als de andere auteurs dat doen. Tiankai was 

van mening dat er een nieuwe multipolaire orde was ontstaan waarin China naast de VS een 

leidende rol zou spelen. Hij benadrukte dat het een rol naast en met de VS zou zijn en niet 

tegen, en hij wekte niet de indruk dat Amerika de leidende rol zou blijven spelen. Zijn 

houding is daarom niet te plaatsen bij een specifieke houding, maar het komt wel deels 

overeen met de gematigde en pessimistische houding. Ook het laatste artikel in USAT over de 

NZ is geschreven door een externe auteur, namelijk bestseller schrijver en freelance-journalist 

R. Erlich. Hij gaf net als Maresca en Yu aan dat Trumps beleid ruimte gaf aan China om 

zichzelf te ontwikkelen tot (regionale) grootmacht. Maar waar dat volgens Maresca en Yu nog 

ging om Azië, gold dat volgens Erlich ook voor het Midden-Oosten, waar China volgens hem 

door middel van investeringen voor de NZ bondgenoten zocht ‘[…] against what it perceives 

as U.S. hegemony in the Middle East’.130 USAT sloot daarmee 2017 af met een 

gematigde/pessimistische houding in het laatste artikel van dat jaar. 

 

                                                           
127 Yu, ‘China chases U.S. in goal to bo superpower’, (4 maart 2019). 
128 T. Maresca, ‘China's growing ambitions in Malaysia raise questions about Beijing's true motive’, USAT 

(versie 5 juli 2017), https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/07/05/melaka-malaysia-china-

project/423027001/ (4 maart 2019). 
129 C. Tankai, ‘Ambassador: Base China-U.S. relations on cooperation, not confrontation’, USAT (versie 17 

oktober 2017), https://www.usatoday.com/story/opinion/2017/10/17/chinas-cooperative-vision-productive-china-
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130 R. Erlich, ‘As U.S. sanctions keep Western businesses out of Iran, China seizes the opportunity’, USAT 

(versie 29 december 2017), https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/12/29/u-s-sanction-iran-china-

seizes-opportunity/989571001/ (4 maart 2019). 
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6.3 Houdingen en ontwikkelingen 

Uit de geanalyseerde artikelen blijkt dat er onder USAT’s schrijvers niemand was die 

geloofde dat Amerika altijd een voorsprong zou behouden ten opzicht van andere landen, of 

dat China zich ging schikken in de liberale orde door te participeren in de liberale instituten. 

Onderstaande grafiek laat zien dat er nooit met een optimistische houding over de NZ en de 

internationale positie van de VS geschreven is. In plaats daarvan uitten de auteurs zich op een 

gematigde of pessimistische manier, zonder dat daar in verloop van tijd een noemenswaardige 

ontwikkeling in zit. De overheersende toon was er een van pessimisme. Daardoor staat USAT 

negatiever tegenover de NZ en Amerika’s positie dan de WSJ, doch niet zo pessimistisch als 

de NYT.  
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7. Conclusie 

Door middel van typological theorizing konden uiteindelijk 113 artikelen onderzocht 

worden. In de meeste artikelen van de Wall Street Journal was een gematigde houding 

tegenover de Nieuwe Zijderoute en Amerika’s hegemoniale positie te vinden. De auteurs 

daarvan zagen China als opkomende macht en geloofden dat er wederom een multipolaire 

wereld zal ontstaan, maar ze waren er ook van overtuigd dat de Verenigde Staten daarin de 

leidende rol zal blijven vervullen. In het geringe aantal artikelen over het onderwerp dat in 

USA Today verscheen, was er nergens een optimistische houding te bekennen. Niemand 

geloofde dat Amerika altijd de hegemoniale positie zal behouden, of dat China zich zal 

schikken in de liberale orde door te participeren in de liberale instituten. In plaats daarvan 

kwamen de houdingen in de artikelen overeen met de gematigde of pessimistische houdingen, 

waarbij de pessimisten een kleine meerderheid vormden.  

De overheersende houding in de New York Times was duidelijk pessimistisch en geen 

van de andere kranten sprak zich zo duidelijk daarover uit. Er werd zelfs in redactionele 

artikelen gepubliceerd namens de krant, waarin de houding over de NZ en de unipolaire 

positie van de VS van gematigd naar pessimistisch veranderde. De NYT lijkt ervan overtuigd 

dat Amerika zijn bijzondere positie verliest of zelfs al verloren heeft. Daarnaast lijken ze te 

geloven dat er wederom een multipolaire wereldorde zal ontstaan, waarin tegenstrijdige 

internationale visies elkaar beconcurreren. Het totaal aan houdingen in de kranten is bij elkaar 

opgeteld om het overwicht van een of meerdere stromingen, en ontwikkelingen daarin, 

inzichtelijk te maken: 
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Bij alle kranten zijn twee dezelfde ontwikkelingen te vinden. Ten eerste diende de 

berichtgeving over de NZ opgang te komen en er ontstond pas in 2017 inzicht in de schaal en 

de effecten van de NZ. Ten tweede begonnen de drie kranten in 2013 met een optimistischere 

houding dan waarmee ze in 2017 eindigden. De drie kranten kwamen qua houding 

uiteindelijk het meest overeen met de gematigde en pessimistische stromingen uit het decline-

debate. Wat verder opvalt is dat er in 2015 en 2017 een piek was in de berichtgeving en in 

2016 een dal. De pieken vallen te verklaren door belangrijke gebeurtenissen in die twee jaren, 

het dal doordat er in 2016 geen grote ontwikkelingen waren. In 2015 werd de Asian 

Infrastructure Investment Bank opgericht. Hier deden ook Europese landen aan mee en het 

was volgens meerdere auteurs concurrentie van het Internationaal Monetair Fonds en de 

Wereldbank, wat de pessimistische artikelen in dat jaar kan verklaren. In 2017 sprak Xi op de 

internationale top in Davos en organiseerde China het ‘Belt and Road Forum’, een 

internationale top waar veel landen en organisaties bij aanwezig waren. 

 Dit onderzoek heeft de impact van de NZ op Amerika’s zelfbeeld onderzocht door 

middel van een casestudy met krantenartikelen als bronnen. Dit heeft laten zien wat de 

overheersende houding in de drie grootste Amerikaanse kranten was, wat een indicatie kan 

geven over de overheersende houding in de publieke opinie en daarmee het decline-debate. 

Als de kranten daar iets over zeggen dan zien we namelijk ten eerste dat het aantal optimisten 

flink minder werd. Ten tweede werd de pessimistische houding, zoals die te zien is bij Keefe 

en Kupchan, overheersend in het debat. Het is belangrijk om te beseffen dat dat dus niet altijd 

zo was. In de beginjaren waren de optimisten zoals Kagan en Nye nog vertegenwoordigd en 

lag de nadruk op de gematigde houding van onder andere Ikenberry. De NZ lijkt daarom een 

nieuw tijdperk in te luiden voor het decline-debate, en daarmee voor Amerika’s zelfbeeld. 

 

7.1 vervolgonderzoek 

Er zijn ongetwijfeld nog andere factoren die meespelen in de verandering in de overheersende 

houding. Een daarvan, die in de artikelen meerdere keren genoemd werd, is een mogelijk 

machtsvacuüm in Azië. Die zou ontstaan zijn doordat Amerika zich onder Trump uit Azië 

heeft terug getrokken vanwege zijn ‘America First’ politiek. China zou daardoor de ruimte 

krijgen om zijn positie te verstevigen. Dit kan invloed gehad hebben op ontwikkelingen in het 

debat. Daarom is het voor een vervolg onderzoek interessant om te kijken in hoeverre 



Amerika’s vertrek uit Azië invloed heeft gehad op het decline-debate, en hoe dat zich 

verhoudt tot de NZ. 
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