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De kers op de taart  
Sinds 1 september 2020 ben ik defensieattaché voor Chi-
na, aanvankelijk ook (tot 1 januari 2023) voor Pakistan. Ik 
ervaar het als de ‘icing on the cake’ van datgene waar ik in 
de tweede helft van mijn carrière mee bezig ben geweest. 
Na mijn operationele periode en plaatsingen op het toen-
malige hoofdkwartier mariniers te Rotterdam en bij de 
Marinestaf, kreeg mijn loopbaan in de tweede helft een 
onverwachte wending. Ik mocht me verder academisch 
gaan ontwikkelen. Ik was reeds in bezit van een Master 
krijgswetenschappen aan de American Military University, 
een doctoraal geschiedenis en een doctoraal politicologie, 
nu kon ik promotieonderzoek gaan doen waarin ik me na-
der richtte op Azië. Uiteindelijk schreef ik aan de universi-
teit Leiden, onder de bezielende leiding van voormalig mi-
nister van Defensie Joris Voorhoeve en Geert Jan Siccama 

(een van de voormalige topambtenaren bij de Defensie-
staf) mijn dissertatie over de rol van militairen in staats-
vorming in fragiele staten. Daarna volgden plaatsingen bij 
de Faculteit Militaire Wetenschappen, de Defensiestaf en 
als defensieattaché.

Mijn proefschrift ging weliswaar over Afghanistan. Echter, 
als je het krachtenspel in dit complexe land wilt doorgron-
den, zul je meer van Azië moeten weten. Uitkomst hierbij 
was dat ik twee keer operationeel naar Afghanistan werd 
uitgezonden en vele bezoeken aan het land en de regio 
kon of misschien wel moest brengen. Mijn kennis over Af-
ghanistan kon direct operationeel worden ingezet en ik 
kon me daardoor verder verdiepen. In 2006 was ik Chef-
Staf van PRT-Baghlan, in 2009 Military Assistant van de 
Director Stability (toenmalige Schout-bij-Nacht Matthieu 

Het zal je maar overkomen, geplaatst worden in China…. Terwijl ik dit schrijf 
bedenk ik me dat dit niet de eerste keer is. Eerder schreef ik voor deze rubriek 
toen ik defensieattaché in India was voor de regio’s Zuid en Centraal Azië. Nu, 
geplaatst als defensieattaché voor China (en aanvankelijk ook voor Pakistan), is 
zo’n plaatsing minstens zo apart: China is zeker niet alledaags en in principe doe 
je een plaatsing als defensieattache slechts één keer in je carrière – een tweede 
keer is een voorrecht! En, als marinier is die plaatsing in Beijing ook nog eens 
speciaal: een eeuw geleden vertrok de laatste, bij de Gezantschapswacht (1900-
1923)1 geplaatste, marinier uit Peking. Van 1900 tot 1927 was er een handjevol 
mariniers in China, die vooral hielpen de ambassadewijk in Peking te bewaken. 
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Defensieattaché in China: 
een droom baan! 
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Borsboom) op het ISAF-hoofdkwartier te Kaboel.
Mijn promotieonderzoek in brede zin vormde een prima 
basis voor mijn plaatsing als defensieattaché in India 
(2013-2017) waarbij ik behalve in India tevens geaccredi-
teerd was in Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Turkmenistan, 
Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië en regioverantwoor-
ding had voor Zuid en Centraal Azië. Voor Pakistan, Af-
ghanistan en Kazakhstan waren separate attachees. In 
genoemde regio’s kreeg ik in toenemende mate met de 
Chinezen te maken, wat vooral het gevolg was van het 
uitrollen van het Belt and Road Initiative (BRI). Om de 
Chinese intenties beter te kunnen doorgronden volgde 
ik in 2016 een langere cursus over het Chinese Defensie- 

en veiligheidsbeleid aan de Universiteit van het Chinese 
Volksleger (PLA) te Beijing. Na India ging ik terug naar 
de Faculteit Militaire Wetenschappen in Breda. Mijn hart 
bleef echter in Azië liggen waar ik de afgelopen decennia 
veel tijd doorbracht. Toen ik gevraagd werd om in Beijing 
defensieattaché te worden voor China en Pakistan, was 
de keuze snel gemaakt, al betekende dat tevens de keuze 
voor de nieuwe diensteinderegeling waarop ik me niet 
had ingesteld, tenzij er een droomaanbod kwam….

Een droomplaatsing 
Een plaatsing als defensieattaché lag qua kennis en kunde 
voor de hand. De toewijzing van de functie in China was 
een hobbeltje omdat je een dergelijke functie in principe 
niet twee keer doet. Zaken kwamen echter toch goed bij 
elkaar en medio 2020 begon ik opnieuw in Azië. Het is een 
understatement dat tijdens mijn plaatsing de wereld heftig 
aan het veranderen is, misschien wel een scharnierpunt in 
de geschiedenis. Dat in China te mogen meemaken en dat 
ik daar mijn kennis en kunde kan inzetten is een voorrecht.

Voorafgaand aan mijn eigenlijke plaatsing als defen-
sieattaché werd ik in de gelegenheid gesteld een jaar 
lang in China Mandarijn te leren op de PLA-talenschool 
te Kunshan (in de buurt van Shanghai), samen met zo’n 
225 studenten uit alle hoeken van de wereld. Behalve de 
taal leren was het ook een onderdompeling in de Chinese 
(militaire) cultuur. Mandarijn is een complexe klank- en 
contexttaal en vraagt veel stampwerk. Een jaar onder 
de hoede van Chinese, militaire taaldocenten op een in-
ternaat maakt dat de taal er ‘ingeramd’ wordt. Helaas 
kwam tijdens de cursus Covid om de hoek kijken en sloot 
China abrupt de grenzen terwijl ik op gezinsherenigings-
verlof was in Nederland. Het tweede deel van de cursus 
heb ik (net als mijn jaargenoten) daarom online moeten 
doen. Gelukkig legde dit geen windeieren: met positief 
gevolg sloot ik de talenopleiding af waarvan ik iedere dag 
in China profijt en plezier heb. Ik ben in staat een simpel 
gesprek te houden, dit in karakters op te schrijven en te 
lezen. Het Mandarijn is overigens snel roestig, noodzake-
lijkerwijs heb ik nog steeds twee keer in de week les en 
studeer ik dagelijks een uurtje Chinees.

‘Het is een understatement dat tijdens 
mijn plaatsing de wereld heftig aan 
het veranderen is, misschien wel een 
scharnierpunt in de geschiedenis’

Mariniers te Peking als bewaking van het Gezantschap, omstreeks 1910-1920 (foto: collectie NIMH)



34 MARINEBLAD  |  2 - 2023

VANUIT HET BUITENLAND

Mijn periode in China betekent ook dat ik de Chinese 
Covid-aanpak van binnenuit meemaakte. Tot januari 2023 
zuchten de Chinezen steeds dieper onder de zero-Covid 
aanpak van hun regering. Het land trachtte zich zo maxi-
maal mogelijk af te sluiten om zo het Coronavirus buiten 
de deur te houden. Het aantal besmettingen was er erg 
laag, de prijs die daarvoor betaald wordt was en is hoog. 
Het publieke leven kwam vaak tot stilstand in een po-
ging om met harde en stringente lockdowns het virus in 
te dammen. Mocht er echter lokaal een ‘uitbraakje’ zijn, 
dan schroomden de Chinezen niet hele mega-steden di-
rect wekenlang in quarantaine te zetten. Reizen in en 
naar China werd een hele onderneming vanwege de vele 
testen, lange quarantaines en zelf-observatie. De maan-
denlange lockdown van Shanghai in het voorjaar van 2022 
was misschien wel het toppunt dat de Chinese aanpak 
niet kon werken al bleven de besmettingen in het land 
laag. Eind november, begin december 2022 gingen Chine-
zen de straat op om te demonstreren tegen het zero-Covid 
beleid: klaar waren ze met het bijna dagelijks PCR-testen 
en alle fysieke beperkingen. Daarnaast, de Chinese eco-
nomie raakte steeds verder in het slob wat de Chinezen 
in de portemonnee voelden en de feitelijke kosten van 
het beleid rezen de pan uit. Het kwam echter toch als een 
donderslag bij heldere hemel toen Xi Jinping besloot het 
zero-Covid beleid gedag te zeggen in de tweede helft van 
december. Er werden nog wel maatregelen genomen om 

al te grote uitbraken te voorkomen onder de bevolking die 
nauwelijks gevaccineerd was. Hoeveel slachtoffers vielen 
is onduidelijk; geschat wordt dat in de winter 2023 een 
miljoen mensen aan covid overleden. Het beleid had grote 
gevolgen voor de directe uitvoering van mijn werkzaam-
heden: het contact met het Chinese Ministerie van De-
fensie en de PLA was op zijn best minimaal. Dit is enorm 
lastig, het contact met mijn collega defensieattachées van 
vooral de landen die ertoe doen werd echter geweldig ge-
intensifieerd. En, daar plukken we de vruchten van.

De NAVO in de Indo-Pacific 
Inmiddels verandert de wereld in hoog tempo en dat merk 
je in China. In het nieuwe Navo Strategic Concept wordt 
China (diplomatiek) bestempeld als een ‘systemic rival’; 
de EU voegt hieraan toe dat China tevens een ‘economic 
competitor and partner’ is. Het steeds verder verdiepende 
strategische partnerschap van China en Rusland maakt 
dat 24/02 een grotere impact lijkt te hebben dan 9/11. 
Oekraïne is niet slechts een Europees ‘oorlogje’ maar gaat 
steeds meer over de vraag in wat voor een wereld we ei-
genlijk willen leven. Het nieuwe NAVO strategisch concept 
is uitgesproken: ‘authoritarian actors challenge our inte-
rests, values and democratic way of life.’ In lijn hiermee, wie 
had zich bijvoorbeeld een jaar geleden kunnen voorstel-
len, publiceerde premier Rutte onlangs een opiniestuk in 
NRC waarin hij stelt dat, ‘vrijheid is niet onderhandelbaar 

Een bezoek aan het terracottaleger, onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed
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en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee.’ Zeker 
nu Chinese steun aan Rusland steeds omvangrijker wordt, 
blijkt Oekraïne tevens een strijd tussen een wereldorde 
van open samenlevingen enerzijds en zij die deze wereld-
orde omver willen werpen. De vraag in het verlengde is 
derhalve in hoeverre de NAVO in de Indo-Pacific aanwezig 
zou moeten zijn en dan vooral in de regio van de Zuid-
Chinese Zee. Als defensieattaché houd ik me met dit soort 
vraagstukken bezig, zeker ook in aanloop naar het besluit 
dat een Nederlands fregat in 2024 een bezoek zal gaan 
brengen aan mijn regio. Als dit gebeurt, dan is de vraag 
niet slechts wat dat schip daar gaat doen, maar ook hoe 
we onze belangrijkste veiligheidspartner (VS) in Oost-Azië 
zouden kunnen steunen in een ‘strijd’ tegen revisionisme 
waarin Moskou en Beijing elkaar steeds beter weten te 
vinden.

China ijvert voor tenminste een multipolaire wereld – als 
tussenstation naar een door China gedomineerde wereld. 
China wil de wereldorde kantelen: weg van de wereldorde 
die na het einde van de Koude Oorlog bijna leidde tot een 
hegemonie van de VS. Dit dus tot chagrijn van Xi Jinping 
en de zijnen die stellig beloofd hebben hier korte metten 
mee te maken. Hoewel we lang hebben gedacht dat dit 
meer retoriek was dan een actieplan, zijn we daar sowieso 
sinds 24/02 anders over gaan denken. En, wie de activitei-
ten in de oostelijke helft van Azië een beetje volgt, weet 
inmiddels beter. Het bezoek van NAVO-topman Stolten-
berg begin februari aan Zuid-Korea en Japan spreekt in-
middels boekdelen. In combinatie met de sfeer op de Mu-
nich Security Conference (17-19 februari) blijkt eens te meer 

dat ook Europa betrokken is bij wat zich in de oostelijke 
helft van Azië aan het voltrekken is. In hotel Bayerischer 
Hof was de teneur dat de VS Europa keihard nodig heeft 
om de grondvesten van de liberale wereldorde overeind 
te houden. Indien die wereldorde -gebaseerd op het VN-
Handvest- overeind gehouden moet worden, dan zal die 
nieuw leven in geblazen moeten worden. De VS kan hierin 
lastig het voortouw in nemen na Kosovo, Irak en Afghani-
stan; Europa moet dat doen. De vraag in het verlengde is, 
wat dit betekent voor de verhoudingen tussen individuele 
Europese landen, de EU en NAVO enerzijds en China en 
Rusland anderzijds. 

Welke rol dit speelt in het Nederlandse en Europese vei-
ligheidsbeleid is daarmee aan de orde en tevens de vraag 
wat - ondanks de oorlog in Oekraïne - de Nederlandse 
Defensie in Oost-Azië te zoeken heeft. Het zijn lastige 
vragen waarbij een defensieattaché als spin in het web 
en kennis van de situatie en het politiek-strategische vei-
ligheidsdomein ter plekke gevraagd en ongevraagd advies 
geeft. Voor iemand met mijn achtergrond, kennis en er-
varing is daarom een functie als defensieattaché in China 
een droomplaatsing!

Noten
1  Zie verder: Bosscher P., ‘De Gezantschapswacht te Peking’, in: 

Marineblad 75/8 (1965) pp 1145-1198.

Nederlandse ambassade te Beijing (foto: Wikimedia)


