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Thans wordt onder commentatoren de discussie gevoerd of de zogeheten Amerikaanse 
rebalance, of pivot, naar Azië nog een haalbare strategie is met een Midden-Oosten dat 
wordt verscheurd door sektarisch en politiek geweld, en een Russische beer in het Oosten 
die met hybride middelen de Westfaalse orde tracht te ondermijnen. Hoewel de 
Verenigde Staten zich met de luchtaanvallen op de Islamitische Staat in Irak en de Levant 
(ISIL) in Irak en Syrië opnieuw in een conflict in het Midden-Oosten hebben gestort, en 
met name de aan Rusland grenzende NAVO-lidstaten roepen om een groter commitment 
van de Amerikanen in Europa, is de herpositionering van militaire capaciteiten naar Azië 
binnen de regering Obama nog steeds onbetwist. Een koers ingegeven door de grote 
belangen die er voor Amerika op het spel staan in de Azië-Stille Oceaanregio, en mogelijk 
gemaakt door de herstructurering van de strijdkrachten.  

Behoud van de status-quo in de Azië-Stille Oceaanregio 

Primair is de verklaring voor de prioritering van de pivot naar Azië te vinden in de 
verschuiving van machtsverhoudingen en de cruciale belangen die er voor de VS in de Azië-
Stille Oceaanregio op het spel staan. Die regio is het afgelopen decennium de motor van de 
wereldeconomie geweest, en zal dit in de voorzienbare toekomst blijven. In dit verband is 
het veiligstellen van economische vaarwegen en knooppunten van groot belang. Hierbij 
moet vooral worden gedacht aan de drukbevaren Zuid-Chinese Zee en de strategisch 
precaire Straat van Malakka. Daarenboven wordt de toekomstige wereldorde, en de positie 
van de VS hierin, bepaald door de respons van Amerika ten opzichte van China’s assertieve 
politiek ten aanzien van de (eilandjes in de) Oost- en Zuid-Chinese Zee.  

Middels door Beijing gezonden vissersboten, lichte kustwachtschepen en het vergroten van 
de Chinese presentie in het gebied (door bijvoorbeeld het aanleggen van een kunstmatige 
landingsbaan in de Zuid-Chinese Zee), probeert China de status quo in de Azië-Stille 
Oceaanregio te veranderen. Niet geheel onbelangrijk is het feit dat veel van de landen die 
maritieme conflicten hebben met China tevens een veiligheidsverdrag c.q. quasi-alliantie 
met de VS hebben, waarmee de VS in een conflict met China getrokken zou kunnen worden. 

Indammingsstrategie  

Als het gaat om de verschuiving van militaire capaciteit dan heeft de VS reeds zestig procent 
van zijn luchtmacht gestationeerd in de Azië-Stille Oceaanregio, en tegen 2020 tevens zestig 
procent van zijn marine.1 Daarnaast zijn bezoeken van hooggeplaatste diplomaten en 
militairen frequenter en wordt hard gewerkt om Amerika’s economische invloed (denk 
hierbij aan het Trans-Pacific Partnership-handelsverdrag) en soft power in de regio te 
vergroten.  



Groot belang wordt gehecht aan het versterken van Amerikaanse anchor points in de Azië-
Stille Oceaanregio. Naast een aanzienlijke versterking van de bestaande presentie in Japan is 
ook ingezet op marine en troepenrotatie op de Filipijnen en in Australië. Ook lijkt in januari 
een lang gekoesterde Amerikaanse wens in vervulling te zijn gegaan: de inlijving van India bij 
de alliantie die een tegenwicht moet bieden tegen China.2 Het is kortom lastig te ontkennen 
dat de Amerikanen een langdurige indammingsstrategie in Azië voor ogen hebben, iets waar 
vanzelfsprekend een aanzienlijke numerieke commitment voor nodig is. 

‘Minder doen met minder (in Europa en het Midden-Oosten)’ 

Tegelijkertijd wordt het Amerikaanse militaire apparaat omgevormd van een moloch met 
name toegerust op het kunnen voeren van twee grote (land)oorlogen, zoals het afgelopen 
decennium heeft gedaan in Afghanistan en Irak, naar wat in beleidsdocumenten van het 
Pentagon wordt genoemd een agile, mobile force. Er lijkt sprake te zijn van een 
teruggeschroefd ambitieniveau,3 of, zoals het Congressional Research Center het noemt: het 
‘minder doen met minder’. 

Hiertoe genoodzaakt door de forse bezuinigingen op Defensie probeert de regering-Obama 
een dynamischer militair apparaat te creëren, waar de strijdkrachten door middel van 
prepositioning op eventualiteiten kunnen inspringen. De nadruk op forward-deployed bases 
en regionale presentie in Europa en het Midden-Oosten is losgelaten. Dit heeft niet alleen 
de verschuiving van militair potentieel naar de Azië-Stille Oceaanregio mogelijk gemaakt in 
een tijd van bezuinigingen, het heeft er ook toe geleid dat Europa in toenemende mate zelf 
verantwoordelijk is geworden voor het waarborgen van de Europese veiligheid.4 

Terughoudend 

Ook in de huidige confrontatie met ISIL zullen er geen boots on the ground komen in de zin 
van een grootschalige en langdurige inzet van de Amerikaanse strijdkrachten. 
Asymmetrische dreigingen van niet-statelijke actoren, zoals islamitische terroristische 
groeperingen of hybride varianten daarvan zoals ISIL, zullen persisteren. Het is de 
verwachting dat in dit verband de in Amerika grotendeels onomstreden aanpak die de VS de 
afgelopen jaren hebben gehanteerd, zal worden voortgezet. De VS zullen door middel van 
een combinatie van inlichtingen, drone-aanvallen en special forces in Jemen, Somalië, 
Pakistan en in de toekomst waarschijnlijk ook in post-Arabische opstandlanden als Libië, 
deze dreigingen preëmptief trachten te ondervangen. Zonder grootschalige inzet.  

In het verlengde hiervan speelt de terughoudendheid van president Obama als het gaat om 
het gebruik van het militaire instrument een rol, iets wat ook duidelijk naar voren komt in 
de in begin februari bekend gemaakte Nationale Veiligheidsstrategie. De geformuleerde 
langetermijnuitdagingen voor de VS verschillen niet veel van de voorgaande 
beleidsdocumenten. President Obama zet de in 2009 ingezette lijn door en laat zich niet 
door president Poetin of ISIL verleiden tot een overreactie.5 Op wat ferme retoriek en 
militaire oefeningen in Oost-Europa na blijft het vooral bij economische sancties tegen 
Rusland. Ten aanzien van Europa en het Midden-Oosten zal het primaat daarom blijven 
liggen bij diplomatie en coalitievorming.  



Conclusie 

Dit alles laat aan Amerika de ruimte om de strijd uit te vechten, of beter gezegd ‘uit te 
balanceren’, over de vraag of er een gedeelde machtsstructuur in de Azië-Stille Oceaanregio 
zal verrijzen of dat de economische en militaire ‘opkomst van China’ verzandt in een conflict 
met de huidige hegemoon in de regio. Een hegemoon die er met de (voornamelijk militaire) 
heroriëntering op Azië alles aan doet om haar huidige machtspositie te behouden. De pivot 
naar Azië, reeds overwogen tijdens de regering Bush, is onder Obama resoluut doorgezet, 
en wel als het paradepaardje van Obama’s buitenlandbeleid. Met het brede draagvlak dat 
de heroriëntering geniet in de Amerikaanse politiek — ook ter rechterzijde van het politieke 
spectrum — zal ook onder een volgende president Azië een centrale plaats innemen in het 
Amerikaanse defensiebeleid. 
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