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Matt Mayer kwam in 2006 als fellow van het German Marshall 
Fund of the United States op uitwisseling naar Europa. 
Sindsdien gaat hij regelmatig op ‘fact finding’-missie naar 
Europa voor zijn eigen initiatieven, zoals Opportunity Ohio, 
die zich richten op het verbeteren van de Amerikaanse 
democratie en maatschappij. Mayer pleit vooral voor meer 
macht voor de individuele staten en positioneert zichzelf 
daarmee in een oude traditie van ‘states’ rights’. Zijn parade-
paardje is het concept ‘competitive federalism’: in tegenstel-
ling tot de one size fits all-benadering vanuit de federale 
overheid moeten staten zo veel mogelijk individueel beleid 
voeren. Dat zou moeten leiden tot 50 verschillende manie-
ren die elkaar kunnen beconcurreren en aanvullen, waardoor 
staten best practices van elkaar kunnen leren. Mayers idee 
van ‘competitive federalism’ wordt al overgenomen door 
sommige presidentskandidaten. Hoewel er tot nu toe geen 
duidelijk resultaat is behaald in het “terugdringen van de 
macht van Washington”, is Mayer optimistisch gestemd over 
de vooruitzichten voor ‘competitive federalism’ wanneer er 
een Republikeinse president wordt gekozen.

Voorverkiezingen

Het aantal kandidaten aan Republikeinse zijde is ongekend 
groot, en het is opvallend dat drie non-politici de peilingen 

‘Thank goodness 
for gridlock!’

Het duurt nog een jaar, maar de strijd om het Amerikaanse presidentschap is alweer in alle 
hevigheid losgebarsten. Succesvolle Republikeinse gouverneurs Scott Walker (Wisconsin) en Rick 
Perry (Texas) zijn inmiddels al afgehaakt, terwijl de populistische Donald Trump het Republikeinse 
speelveld domineert. Bij de Democraten leken de voorverkiezingen een formaliteit om uiteindelijk 
Hillary Clinton te ‘kronen’. Toch heeft ook zij nu te maken met serieuze tegenstand van de linkse 
Bernie Sanders (senator Vermont), en wellicht van zittend vicepresident Joe Biden. Wat zijn de 
verwachtingen voor het komende verkiezingsjaar, en hoe staat het ervoor met de Amerikaans 
binnenlandse politiek en economie? Matt A. Mayer geeft in gesprek met Atlantisch Perspectief zijn 
visie.
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aanvoeren: business-magnaat Donald Trump, voormalig neu-
rochirurg Ben Carson, en voormalig CEO van computerbedrijf 
Hewlett-Packard Carly Fiorina. Waarom zijn juist zij momen-
teel zo populair? Volgens Mayer broeit er onvrede bij een 
groot deel van de Amerikaanse bevolking, ook en juist bij 
de ‘mainstream’. De ontevreden kiezers hopen dat politieke 
outsiders problemen kunnen aanpakken die het establish-
ment tot nu toe niet heeft weten op te lossen. Bijvoorbeeld 
het schuldplafond van de federale overheid is wéér in zicht 
gekomen, waardoor sommige overheidsdiensten wellicht plat 
komen te liggen. Daarnaast raakt het gebrek aan werkgele-
genheid veel mensen.

Kunnen die outsiders werkelijk het verschil maken? Daar 
wordt op gehoopt, maar het besef is wel degelijk aanwezig 
dat het gebrekkige politieke systeem “niet meer te repare-
ren is”. Ook een outsider als president zal niet zomaar door 
de politieke verdeeldheid heen kunnen breken om grote 
hervormingen door te voeren. Daarom “flirten de kiezers met 
de nieuweling”, maar historisch gezien keren ze uiteindelijk 
vaak terug bij de doorgewinterde politici. Bijvoorbeeld Jeb 
Bush staat er goed voor op de lange termijn in het verkie-
zingsproces. Bovendien zullen de media het vuur na aan de 
schenen leggen van alle kandidaten, waardoor de nieuwig-
heid van de outsiders zal afbladderen. Men zal zich realise-
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Het vooruitzicht op de volgende bewoner van het Witte Huis blijft vooralsnog mistig (foto: White House/Pete Souza)
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ren dat ook de nieuwelingen “hun eigen bagage met zich 
meebrengen”, en niet per se een goed alternatief vormen 
voor de beroepspolitici. 

Naast de populariteit van de politieke outsiders is er 
momenteel een trend zichtbaar dat de kandidaten relatief 
oud zijn. Dat geldt met name voor de Democraten, maar in 
mindere mate ook voor de Republikeinen. Clinton, Bush, en 
Obama vormen een reeks jonge presidenten, een reeks die 
gezien de kandidaten van het huidige speelveld volgend jaar 
doorbroken wordt. Waardoor komt dat? Elke verkiezingscy-
clus is volgens Mayer een ‘contrast’ of een ‘compare’-verkie-
zing. De komende race valt in de ‘contrast’-categorie: na de 
teleurstelling over het falen van ‘Hope & Change’ door een 
onervaren senator wil de bevolking misschien graag terug 
naar een minstens 60-jaar oude, doorgewinterde politicus 
met de nodige bestuurlijke en politieke ervaring: “een leider 
van voldoende kaliber”, die het klappen van de zweep kent.

Congres

Een ervaren leider zou wellicht meer succes bereiken dan 
Obama in de voortdurende strijd met het Congres. Niet al-
leen Obama werd getroffen door die strijd, ook de voorzitter 
van het Huis van Afgevaardigden (speaker) John Boehner 
had te lijden onder de slangenkuil van de Amerikaanse 
federale politiek. Eind september maakte hij bekend dat hij 
voortijdig zal aftreden. De speaker is na de vicepresident de 
eerste in lijn om de president op te volgen, en wanneer de 
speaker tot de andere partij behoort dan die van de presi-
dent geldt hij als belangrijkste oppositieleider. Boehner, net 
als Mayer afkomstig uit Ohio, heeft sinds zijn aantreden in 
2010 regelmatig te kampen gehad met frictie binnen het 
Republikeinse deel van het Huis, mede door de opkomst van 
de Tea Party en de radicalisering van de politiek die daarop 
volgde. Hoe beoordeelt Mayer de ambtsperiode van deze 
geplaagde speaker?

“Boehner had vooral het probleem dat hij te veel probeerde 
samen te werken met president Obama, en daarom soms 
moest inschikken of toegeven aan diens wensen.” Het 
conservatieve deel van zijn partij pikte dat gewoonweg niet. 
De leden daarvan wilden “stevig het gevecht aangaan” met 
de progressieve Obama, terwijl Boehner bereid was water bij 
de wijn te doen om zo tot overeenstemming te komen. Veel 
Republikeinen vonden dat ze bij dergelijke overeenkomsten 
te veel moesten inleveren. “Wanneer helemaal niets gedaan 
krijgen een beter alternatief is dan toegeven aan Obama’s 
wensen, dan is gridlock (politieke impasse, red.) een prima 
optie”. Overigens hoeft volgens Mayer gridlock in het 
algemeen helemaal geen probleem te zijn: ook Bill Clinton 

had te maken met grote weerstand in het Congres, toch 
waren de jaren ‘90 een periode van economische voorspoed. 
“Vanzelfsprekend” ziet Mayer het liefst een Republikeinse 
president aan het roer met een meerderheid in zowel Huis 
als Senaat voor zijn partij om een conservatieve agenda 
uit te kunnen voeren, maar als die ideale situatie zich niet 
voordoet kunnen hij en vele anderen goed leven met gridlock 
in Washington. “Wanneer de federale overheid door middel 
van compromissen wél zaken voor elkaar krijgt, leidt dat 

vaak tot ‘big gover-
nment’ en daarmee 
hogere belastingen. 
Een groot deel van 
de Amerikaanse 
mainstream zit daar 
helemaal niet op te 
wachten. Thank good-
ness for gridlock!” 

De verhouding tus-
sen Obama en het 
Congres is zoals 

bekend slecht, en begin dit jaar was er een stel akkefietjes 
die de relatie verder op scherp zette: buiten Obama om no-
digde het Congres de Israëlische premier Netanyahu uit om 
de vergadering toe te spreken. Dat werd een controversiële 
toespraak. Kort daarna schreven Republikeinse senatoren 
een brief aan het Iraanse leiderschap waarin zij dreigden 
een eventueel akkoord later, wanneer Obama geen president 
meer is, te zullen ondermijnen. Ging het Congres met deze 
acties te ver? Mayer stelt dat de uitnodiging aan Netanyahu 
misschien niet helemaal netjes verliep, maar “in principe 
mag het Congres doen en laten wat het wil. Obama mag zich 
daar boos over maken, toch heeft hij het maar te accepte-
ren”. Dat ligt anders bij het buitenlands beleid. In het bui-
tenland dient de VS met één stem te spreken, en die is van 
de president. Het Congres moet zich daar buiten houden, 
en de brief van de senatoren was daarom zeer ongepast. 
Natuurlijk mogen Congresleden debatteren over het buiten-
lands beleid en mogen zij dat beleid ook beïnvloeden, maar 
“zelfstandig buitenlandse leiders benaderen om proactief het 
beleid te vormen is ongehoord. Die bevoegdheid ligt toch 
echt bij de president”.

Economie en immigratie

Zoals altijd zal de staat van de economie een belangrijke 
spelen in de verkiezingen. Met de Amerikaanse economie is 
momenteel iets bijzonders aan de hand. De werkloosheid ligt 
laag, op ongeveer 5 procent. Lager dan dat percentage is 
volgens Mayer welhaast onmogelijk in een gezonde econo-

“Kiezers flirten  

met de nieuweling”



Ap: 2015nr5 1717
Interview

mie. Tegelijkertijd is er een groot aantal Amerikanen dat 
niet (meer) tot de beroepsbevolking behoort. Dat percen-
tage is momenteel het hoogste sinds 1977. Een fors deel 
van de beroepsbevolking lijkt de zoektocht naar een baan te 
hebben opgegeven. Hoewel het in de VS vrij makkelijk is om 
via de officiële weg een eigen bedrijf te starten of als zzp’er 
te werken, tekent er zich een soort schaduweconomie af: 
veel mensen leveren diensten uitsluitend in ruil voor con-
tant geld. Daar wordt geen belasting over betaald, en deze 
transacties vallen volledig buiten de officiële cijfers. Mayer 
vindt deze ontwikkeling “zorgelijk”, omdat veel mensen 
geen baan kunnen vinden waarmee ze rond kunnen komen 
en daarom gedwongen hun toevlucht zoeken naar de zwarte 
markt. “Dat levert ook een grotere last op voor degenen die 
wél belasting betalen, omdat zij een groter aandeel moe-
ten dragen dan wanneer iedereen bijdraagt”. Beleidsmakers 
hebben deze ontwikkeling wel in de gaten, maar ze zijn te-
rughoudend om er iets aan te doen omdat ze er hun vingers 
niet aan willen branden.

Een belangrijk deel van de schaduweconomie wordt gevormd 
door immigranten. Welke rol spelen zij bij de presidentsver-
kiezingen, en kan Europa nog iets leren van de Verenigde 
Staten over immigratie en integratie?

Een groot deel van de immigranten komt nog steeds uit 
Latijns-Amerika, en met name Jeb Bush heeft daardoor 
een goede kans om veel te stemmen te krijgen vanuit de 
Latinogemeenschap. Behalve door het culturele aspect, 
Bush heeft een Mexicaans-Amerikaanse echtgenote en 
spreekt vloeiend Spaans, kan Bush rekenen op steun van 
de Hispanics door zijn beleid tijdens zijn gouverneurschap 
in Florida. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat immigran-
ten makkelijker aan het werk kunnen, en dat leverde veel 
goodwill op. 

Na de mislukte poging van Obama om het Amerikaanse im-
migratiebeleid te hervormen is het moeilijk te voorspellen 
welke kant dat beleid op gaat op korte termijn. Er zijn te 
veel presidentskandidaten, met sterk conflicterende plan-
nen. Trump wil een muur laten bouwen langs de grens met 
Mexico (en de Mexicanen daarvoor laten betalen), terwijl 
anderen pleiten voor vrijwel onbegrensde ‘legale migratie’. 
Wat betreft de immigranten zelf ziet het ernaar uit dat zij 
“hetzelfde patroon volgen als eerdere immigratiegolven in 
de VS: er lijkt geen sprake van een ‘clash of civilizations’, 
en over het geheel genomen zal de integratie vrij makkelijk 
verlopen”. 

Welke immigratieles kan Mayer Europa meegeven? Het 
Amerikaanse succes komt met name voort uit de historisch 

“gunstige werkgelegenheidsomstandigheden in de VS: door 
te werken en bedrijfjes te starten verloopt de assimilatie 
vrij soepel”. Het probleem in Europa is vooral dat migranten 
moeilijk aan werk komen, en dat vertraagt de integratie. 
Hier zou Europa wellicht zelf iets aan kunnen veranderen. 
Er speelt echter een belangrijke externe factor mee, waar 
de VS geen last van heeft: “in Europa wordt de tolerantie 
ten aanzien van migranten op de proef gesteld door het 
grote culturele verschil tussen immigranten en autochto-
nen. Het grootste deel van de migranten in de VS heeft een 
judeo-christelijke achtergrond, waardoor zij zich makkelijker 
aanpassen aan westerse waarden, bijvoorbeeld de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen. Het is moeilijker assimileren 
wanneer bepaalde waarden sterk verschillen van traditionele 
Europese waarden”.

Maarten Katsman

Wilt u reageren?  
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.

Matt A. Mayer

Matt A. Mayer is voorzitter van Opportunity Ohio, een 
particuliere organisatie die zich richt op banengroei en 
ondernemerschap in Ohio. Hiervoor was Mayer Visiting 
Fellow bij de denktank Heritage Foundation, waar hij 
onderzoek deed op het gebied van nationale veiligheid 
en federalisme. 
Eerder in zijn carrière werkte Mayer bij diverse over-
heidsinstellingen. Zo werkte hij voor de gouverneur 
van Colorado, waar hij een award kreeg van de Denver 
Business Journal voor het transparanter maken van de 
overheid. Later was hij werkzaam bij het Department 
of Homeland Security als adviseur van het leiderschap 
van dat departement en als hoofd van het ‘Terrorism 
Preparedness Office’. Mayer is al meer dan tien jaar nati-
onal policy leader in de VS.


