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De veelbesproken Amerikaanse strategische ‘pivot’ naar Azië en de Pacific is een teken aan 
de wand dat opkomende machten, met name in Azië, steeds belangrijker worden. Deze 
trend is overwegend economisch van aard, maar ook politiek en militair winnen de BRICS 
en andere opkomende landen aan invloed. Dit uit zich ook op maritiem vlak, waar veel 
nieuwkomers zich manifesteren en de spanningen afgelopen jaar toenamen. Kortom, er 
wordt wat af gepivoteerd. Maar waarom eigenlijk, en wat betekent dat voor de regionale 
en internationale verhoudingen? 

Ondanks dat 2012 licht tegenvallende groeicijfers liet zien in landen als China, India en 
Brazilië, mede door afnemende afzetmarkten in de VS en Eurozone, wordt de kloof tussen 
de economische omvang van de VS, EU en Japan aan de ene kant en de BRICS-landen aan de 
andere kant steeds kleiner. De verwachting is dat in 2013 de gezamenlijke economieën van 
de BRICS voor het eerst groter zijn dan die van de geïndustrialiseerde OESO-landen.1 Dit 
benadrukt hoezeer de OESO-landen in steeds grotere mate afhankelijk zijn van de 
economische groei buiten de OESO-zone, en dus steeds meer van economieën in 
opkomende landen. China, Brazilië en India nemen dit jaar naar verwachting grofweg de 
helft van de wereldwijde economische groei in BNP op zich.2 De mondiale groei wordt dus 
steeds meer gedragen door opkomende landen in plaats van de OESO-landen, die van 
oudsher economisch overwicht hebben. 

De opkomst van ‘de rest’ 

De ‘rise of the rest’3 lijkt dus onverminderd door te zetten, zoals ook blijkt uit de Clingendael 
Strategische Monitor 2013.4 In 2010 werd China al de tweede economie van de wereld, 
daarmee Japan passerend, en de wereldwijde financieel-economische crisis heeft deze trend 
versneld. Waar China voorheen pas in 2030 werd verwacht de VS in te halen als grootste 
economie, voorspelt de OESO nu dat dit al wel eerder zal gebeuren, misschien zelfs al in 
2016. Met het groeiende economische gewicht van de BRICS voor de wereld, neemt ook hun 
politieke invloed toe. De recente tweedaagse Obama-Xi-top tussen de leiders van de VS en 
China waarin veiligheidskwesties als Noord-Korea’s nucleaire programma en cyberspionage 
werden besproken, is illustratief voor het toenemende belang van China voor de 
wereldpolitiek. De aanwezigheid van vooral China, maar ook India en andere opkomende 
landen in regio’s waar voorheen het Westen een belangrijke positie innam, zoals sub-Sahara 
Afrika en het Midden-Oosten, neemt toe. China geeft inmiddels meer uit aan infrastructuur 
in Afrikaanse landen dan de Wereldbank, en is geneigd weinig eisen te stellen als het gaat 
om de binnenlandse politiek in de betreffende landen. Hiermee komen ook de normen die 
het Westen internationaal graag wil uitdragen, zoals economisch liberalisme, en liberale 
waarden als het respecteren van mensenrechten en de rule of law, in de knel. Het ‘Chinese 
model’ voor ontwikkeling, waarin een sterke rol is weggelegd voor staatsgeleid kapitalisme 
en economische groei en politieke vrijheden en hervormingen beperkt zijn, wordt door 
ontwikkelende landen als steeds aantrekkelijker gezien. Dit gaat ten koste van de projectie 



van liberale westerse normen, en dus politieke invloed. Oftewel, de Beijing Consensus wint 
aan draagvlak ten koste van de Washington Consensus. 

Maar ondanks de formele oprichting van de BRICS en hun recente top in Durban, Zuid-Afrika 
lijkt het onwaarschijnlijk dat deze landen zich internationaal als coherente groep of actor 
zullen profileren en als zodanig zullen handelen. Hiervoor zijn er te weinig gezamenlijke 
standpunten en lopen de belangen van de betrokken landen te ver uiteen. Waar ze elkaar 
wél in kunnen vinden is hun roep om hervormingen van het huidige internationale bestel, 
maar voorlopig zijn ze het oneens over hoe dat dan zou moeten gebeuren. China steunt 
bijvoorbeeld een permanente zetel voor India in de VN-Veiligheidsraad niet.  

In het rijtje van ‘de rest’ zijn overigens naast de BRICS inmiddels ook andere opkomende 
machten toegevoegd zoals Indonesië, Turkije, Mexico en Zuid-Korea. China blijft echter toch 
het land dat het meest met argusogen wordt bekeken, vooral door het economische gewicht 
van het land, en onder invloed van het internationaal dominante Amerikaanse discours dat 
hamert op de dreiging die China is voor de Amerikaanse machtspositie. 

De vraag blijft echter of deze landen hun – van aard verschillende maar niet onaanzienlijke - 
interne uitdagingen kunnen overkomen. Op zijn minst is hiervoor aanhoudende 
economische groei noodzakelijk, en het is verre van zeker of dit is vol te houden voor China 
maar ook voor de andere BRICS landen.5 Opkomende landen zijn op hun beurt in grote mate 
afhankelijk van de economieën in geïndustrialiseerde landen, die maar met moeite uit de 
recessie lijken te komen. Daarnaast is het voor de politieke, laat staan militaire invloed van 
deze landen cruciaal of ze in staat zijn het internationale systeem te veranderen en hoe ze 
zich hierin gaan manoeuvreren. 

Militaire wending? 

Hoe dan ook is de opkomst van de BRICS ook weerspiegeld in de militaire uitgaven en 
importen en exporten van de afgelopen jaren. De toename hiervan is een trend die al ten 
minste een decennium geleden is begonnen, maar vooral de afgelopen jaren veel aandacht 
krijgt. Na de VS staan China en Rusland op de tweede en derde plaats in defensie-uitgaven, 
India op de achtste en Brazilië op de elfde plaats. Tegelijkertijd dalen de uitgaven onder druk 
van bezuinigingen in de meeste Europese landen, en zelfs de VS – nog steeds veruit de 
biggest spenders – ontkomen hier niet aan.  

De recente cijfers van de Zweedse denktank SIPRI laten zien dat Azië en Oceanië als regio 
tussen 2008 en 2012 zelfs 47% van de wapenimporten op zich nam (met respectievelijk 
India, China, Pakistan, Zuid-Korea en Singapore als grootste ontvangers), een trend die 
tussen 2003-2007 ook al zichtbaar was.6 India importeerde de meeste wapens tussen 2008-
2012, met 12% van het totaal importeerde het land 109% meer dan China. Dit komt mede 
doordat China steeds meer zelf produceert en daarmee minder afhankelijk wordt van 
import. Het totaal aan importen uit de vijf Aziatische landen nam overigens een aantal 
procent af in 2008-2012 ten opzichte van de vijf jaar ervoor, net als een meer significante 
afname voor Europa en het Midden-Oosten.  

Markant is dat voor het eerst sinds de Koude Oorlog het top-vijf lijstje met wapenexporteurs 
gewijzigd is, met China dat het Verenigd Koninkrijk van de vijfde plaats verstoot. Meer dan 
de helft van de Chinese exporten gaat overigens naar Pakistan dankzij een aantal meerjarige 



grote orders van fregatten, onderzeeërs en gevechtsvliegtuigen. Maar ook landen als 
Marokko, Algerije en Venezuela konden op Chinese exporten rekenen. De export van 
conventionele wapens van China is echter maar grofweg 5% van het totaal aan wereldwijde 
exporten, terwijl de VS met 30% van het totaal nog steeds veruit de kroon spannen, gevolgd 
door de 26% van Rusland.  

Ondanks dat deze cijfers – vooral voor Azië – een stijgende trend laten zien, betekent dit niet 
dat China en India en andere opkomende machten die investeren in hun defensie, ook 
daadwerkelijk dreigen voorop te lopen in militair overwicht. Behalve Japan, Zuid-Korea en 
Singapore, hebben de meeste Aziatische landen een enorme inhaalslag te maken. Ze hebben 
veelal te maken met verouderd materiaal, en voor zover ze nieuw materiaal hebben, zijn ze 
nog niet altijd in staat of volledig geroutineerd om dat daadwerkelijk effectief in te zetten, 
laat staan hiermee internationaal te opereren. Wel maken ze voorzichtige stappen met de 
antipiraterijmissies in de Westerse Indische Oceaan en Golf van Aden. Landen als China, 
India en Pakistan zijn van oudsher echter continental powers, geen maritime powers, en al 
het nieuw materiaal ten spijt gaat dit niet zo snel veranderen. De landmacht in deze landen 
heeft veelal het overwicht in termen van grootte, budget en invloed ten opzicht van de 
andere krijgsmachtsonderdelen. De grootste veiligheidsdreigingen zijn voor hen nog altijd op 
het land, en de investeringen op het maritieme vlak moeten vooral bezien worden vanuit 
economische en in mindere mate humanitaire overwegingen (rampenbestrijding, 
hulpverlening, evacuaties). De afgelopen jaren heeft dit echter ook te maken gehad met, of 
geleid tot toenemende spanningen rondom maritieme territoriale disputen, vooral tussen 
China en Japan en China en Zuidoost-Aziatische landen. 

Maritiem pivoteren 

Pacific President Obama gaf in zijn eerste termijn al te kennen dat Amerika in Azië en de 
Pacific ‘here to stay’ was. In feite lag dit beleid al lang op de plank, maar door de 9/11-
aanslagen en de daaropvolgende War on Terror was dit daar wat langer dan gepland blijven 
liggen. De Amerikaanse strategische herbalancering naar deze regio kwam begin 2012 in full 
swing toen het land in januari zijn nieuwe defensiestrategie lanceerde.7 De als ‘pivot’ 
bestempelde prioriteitsverschuiving heeft vooral de belangrijkste bilaterale relatie, met 
China, danig onder druk gezet. De verplaatsing van Amerikaanse troepen en capaciteiten 
tussen de Atlantische Oceaan en de Pacific in de verhouding 60-40 naar 50-50 - alhoewel 
niet zo drastisch als soms wordt gepercipieerd – wordt door China gezien als een poging 
tegenwicht te bieden tegen zijn positie in de regio. De percepties over de Amerikaanse 
intenties ten aanzien van deze heroriëntatie in militair-strategische prioriteiten lopen uiteen 
onder rivalen en partners in de regio, maar laten in ieder geval zien dat de machtsbalans in 
de regio in beweging en uiterst precair is. Landen als Japan, Zuid-Korea en ook Vietnam zien 
de Amerikaanse aanwezigheid in toenemende mate als een welkome veiligheidsgarantie 
voor een eventueel incident met China. Een enkele Amerikaanse analist waarschuwde dat 
dit beleid alleen maar contraproductief zou werken juist omdat het China op de kast zou 
kunnen jagen.8 Hoe de relatie tussen de VS en China zich de komende jaren zal ontwikkelen, 
is dus een lakmoesproef voor de effectiviteit van dit beleid, en tevens van groot belang voor 
de stabiliteit in de regio. 

Ook de onderlinge relaties tussen China en Japan en China en Zuidoost-Aziatische landen 
bereikten afgelopen jaar een dieptepunt. Toegenomen spanningen over territoriaal betwiste 



gebieden in de Zuid-Chinese Zee en Oost-Chinese Zee hebben het belang van de maritieme 
kant van veiligheid in de regio benadrukt. Ook India roert zich, maar dan om de toenemende 
aanwezigheid van China in de Indische Oceaan. Veel landen in Oost-, Zuidoost- en Zuid-Azië 
richten zich op het ontwikkelen dan wel moderniseren van hun marinecapaciteiten. Dit moet 
gezien worden in het licht van de langere trend van hun economische opmars, die hen noopt 
de voor economische groei onontbeerlijke toevoer van grondstoffen en goederen, waarvan 
90% over zee gaat, veilig te stellen. Dit is van cruciaal belang voor vele Aziatische 
economieën, niet in de laatste plaats voor China en India met hun tekort aan de nodige 
grondstoffen. Het leidt echter ook tot, of faciliteert, toenemende rivaliteit om politieke 
invloed in de regio. Die is wat China betreft in eerste plaats gericht tegen de Amerikaanse 
maritieme hegemonie die sinds de Tweede Wereldoorlog de Aziatische wateren domineert. 
China wil zelf in staat zijn de voor dat land belangrijke waterwegen te beschermen en ziet 
voor zichzelf een belangrijkere rol in de regio weggelegd. De territoriale disputen hebben de 
bilaterale relaties echter verslechterd, wat de erkenning van China als actor in de regio 
ondermijnt.  

De ontwikkeling en modernisering van marines is in veel Aziatische landen dus niet slechts 
toekomstmuziek. In 2012 werd in China het eerste vliegdekschip gepresenteerd en ontving 
India - na jaren vertraging - zijn eerste nucleaire onderzeeër uit Rusland. Toenemende 
kwantiteit hoeft echter niet per se tot kwaliteit te leiden. Een rapport van het Pentagon 
schat bijvoorbeeld in dat rond de 30% van de Chinese luchtmacht ‘modern’ te noemen is, en 
dat 25% van de oppervlaktecapaciteiten van de marine en 55% van de Chinese 
onderzeedienst onder die noemer valt.9 Deze cijfers zijn tussen 2004 en 2010 overigens wel 
ten minste verdubbeld. Er lijkt dus nog wel een lange weg te gaan, en China kan nog lang 
niet concurreren met het militaire overwicht van de VS. Relatief gezien wordt het verschil 
echter steeds kleiner, alsmede de technologische voorsprong, ook omdat investeringen aan 
Aziatische zijde parallel lopen aan bezuinigingen aan Europese en, in mindere mate, 
Amerikaanse zijde. 

Naast de cijfers en ontwikkeling in capaciteiten is de vraag cruciaal hoe de maritieme 
strategieën van de opkomende machten zich gaan ontwikkelen. Ofwel, waar wordt al die 
hardware voor gebruikt? Uit de doctrines van zowel China als India, alsook uit een aantal 
analyses daarvan, blijkt dat deze vooral gericht zijn op de directe regio. In het geval van 
China is Taiwan prioriteit nummer één, en voor India is dat het veiligstellen van de lange 
kustlijn. Terrorisme – de aanslagen in Mumbai in 2008 werden mogelijk gemaakt via 
infiltratie vanuit zee – maar ook rampenbestrijding en humanitaire hulpverlening staan 
hierin voor India centraal. De maritieme strategieën zijn daarnaast gericht op het 
waarborgen van economische belangen door middel van het beschermen van de Sea Lines 
of Communication (SLOC’s) tegen piraterij en andere mogelijke verstoringen van de toevoer 
van grondstoffen en goederen.  

Ook al oefenen zowel China en India alsook landen als Japan, Zuid-Korea, Singapore, 
Pakistan, Thailand en Rusland in het uitvoeren van langeafstandsoperaties op zee door 
(deelname aan) antipiraterijmissies in de Golf van Aden en Westerse Indische Oceaan, 
vooralsnog valt niet te verwachten dat in hun maritieme strategieën het zwaartepunt ver 
buiten de regio zal liggen. De economische en commerciële belangen van de opkomende 
machten in het buitenland groeien echter, en het maritiem pivoteren moet vooral in het 
verlengde hiervan worden bezien. De evacuatie van grofweg 35.000 Chinezen uit Libië in 



2011 is illustratief hiervoor. China gebruikte hiervoor een fregat uit de piraterijmissie dat 
doorvoer van de Golf van Aden naar de Middellandse Zee om de evacuatie te beschermen. 
De feitelijke evacuatie werd echter uitgevoerd door geleende Griekse passagiersschepen. 
Dat er een ontwikkeling plaatsvindt van maritieme capaciteiten bij veel opkomende landen 
is echter evident.  

Implicaties voor Europa 

De Amerikaanse herbalancering heeft ook het debat in Europese hoofdsteden doen oplaaien 
over wat deze verandering in prioriteiten voor Europa betekent. Ten eerste houdt dit in dat 
Europa steeds meer in staat moet zijn om zelf voor de veiligheid in zijn eigen directe 
omgeving te zorgen. Leading from behind, zoals in Libië, lijkt niet zomaar eenmalig te zijn 
maar een houding die de VS waarschijnlijk vaker zullen aannemen. Ook in multilaterale 
instellingen als de NAVO en de VN zijn de VS steeds terughoudender om een leidende rol in 
te nemen. De NAVO wordt mede daardoor mogelijk meer een platform voor mondiale 
partnerschappen en ad-hoc coalities dan een organisatie die Europa en omliggende regio’s 
beschermt tegen veiligheidsdreigingen. Dit is geen sinecure sinds de Arabische Lente is 
uitgebroken en tot onrust en groeiende instabiliteit in de regio heeft geleid, met Syrië als 
tragisch dieptepunt. Spillover-effecten naar sub-Sahara Afrika (Mali), en aanhoudende 
conflicten in de Hoorn van Afrika (Soedan, Somalië) zijn voor Europa ook een reden tot zorg. 
Met de recente protesten in Turkije komt de onrust steeds dichter bij Europa, en een pro-
actievere rol van de EU is op zijn minst wenselijk te noemen. Voor de trans-Atlantische 
relatie is dit overigens ook een kans om meer te doen aan burden sharing door de eigen 
verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid in de buurt en daarmee indirect de VS te 
steunen.  

Ten tweede is het voor Europa en ook Nederland van belang zich te heroriënteren op zijn 
beleid en positie ten aanzien van Aziatische en andere opkomende machten. Alhoewel de 
EU, laat staan Nederland, geen directe rol te spelen heeft in veiligheidsvraagstukken in Azië 
en de Pacific, kan dat wel indirect door samenwerking in de regio te stimuleren middels 
organisaties als ASEAN, ARF (ASEAN Regional Forum) en ADMM+ (ASEAN Plus Defense 
Ministerial Meeting), en daarmee te trachten potentiële conflicten te voorkomen of 
mitigeren. De recente jaarlijkse Shangri-La-dialoog die van 31 mei tot 2 juni werd gehouden 
in Singapore, en Aziatische veiligheid als thema had, is ook relevant in dit licht omdat het 
defensieministers, militaire commandanten en permanente hoofden van ministeries van 28 
Azië-Pacific staten bijeenbrengt. De Asia-Europe meeting (ASEM) kan ook een nuttig 
platform zijn om bilaterale en regionale samenwerking sterker te maken en gezamenlijke 
veiligheidsvraagstukken te bespreken. Daarnaast dragen military-to-military contacten bij 
aan het creëren van dialoog en vertrouwen, zoals die in de antipiraterijmissies bij de kust 
van Somalië en de bi- en multilaterale uitwisselingen en oefeningen die daaruit voortkomen. 
Aanwezigheid van Europese landen in NAVO- en EU-missies in die regio en de Indische 
Oceaan is ook een middel om zowel veiligheid te stimuleren als in contact te blijven met de 
veelheid aan actoren – waaronder vele opkomende machten – die daar aanwezig is. 

Ondertussen proberen China en India het discours omtrent hun opkomst en verwachte 
internationale rol steeds meer mede vorm te geven en de verwachtingen te temperen ten 
opzichte van hun internationale optreden. Beide landen benadrukken dat ze voorlopig een 
ontwikkelingsland zijn, gericht zijn op hun positie in de regio en weinig internationale 



ambities hebben behalve een economische. Tegelijkertijd is het zinvol om stil te staan bij de 
implicaties van de verschillende scenario’s omtrent hun groeiende mondiale politieke 
invloed en die van ‘de rest’ in bredere zin. Een trend naar een multipolaire wereld met 
meerdere machtsblokken maakt het voor de EU noodzakelijk om als coherente actor op te 
treden, en lastiger voor een relatief klein land als Nederland om zijn belangen te 
waarborgen. Actief inzetten op samenwerking, overleg en multilateralisme in een stabiele 
internationale orde is in het belang van zowel de EU als Nederland.  

Aangezien deze ontwikkelingen plaatshebben in een tijd dat praktisch alle Europese landen 
bezuinigen op defensie wordt internationale defensiesamenwerking steeds belangrijker. 
Maar naast smart defense wordt ook de noodzaak tot smart buitenlands beleid ten aanzien 
van ‘de rest’ steeds urgenter.  
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Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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