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George ‘the negotiator’ Mitchell is een staatsman van formaat. Ondanks zijn eenvoudige 
komaf wist hij zich op te werken tot een van de grote kanonnen van de Amerikaanse 
politiek en diplomatie. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag1 sprak Mitchell met Juurd 
Eijsvoogel (NRC Handelsblad), het publiek, en Atlantisch Perspectief over zijn nieuwste 
boek (The Negotiator), zijn ervaringen in de Amerikaanse politiek, en de staat van de 
wereld. Op en top Amerikaans besloot hij iedere pessimistische beschouwing met een 
optimistische noot: “In America, everybody has a chance.”  

George Mitchell is, als een van de vijf kinderen van straatarme immigranten uit de 
arbeidersklasse (zijn moeder kwam uit Libanon, zijn vader uit Ierland), de belichaming van 
de American Dream. Mitchells moeder kwam in 1920 met een van de laatste schepen via 
Ellis Island Amerika binnen (vanaf 1921 werd de immigratie beperkt). Ze kon geen Engels 
lezen of schrijven en ging werken in een textielfabriek. Mitchells vader was als wees 
opgenomen door een ouder echtpaar in Maine, en werkte later als conciërge op een klein 
college. Beiden waren ongeschoold, maar het was hun levensdoel ervoor te zorgen dat hun 
kinderen de gedegen opleiding zouden krijgen, die ze zelf nooit hadden gehad. Hoewel ze 
niet de opleiding konden betalen die Mitchell wilde volgen, brachten ze hem wel het besef 
bij hoe belangrijk goed onderwijs is. Door overdag te werken lukte het Mitchell zijn 
rechtenstudie in de avond te bekostigen. Hij, en zijn broers en zussen, hebben uiteindelijk 
allemaal een universitaire opleiding gevolgd, en levens geleid die “onvoorstelbaar waren 
voor mijn ouders.” Een van de belangrijkste redenen van Mitchell om zijn boek The 
Negotiator te schrijven, is om te laten zien hoe “belangrijk de rol van mijn ouders was in 
mijn opvoeding en in mijn leven.” 

Senator 

Mitchell begon in de jaren ’60 in de politiek als stafmedewerker van een van de senatoren 
voor Maine, de Democraat Edmund Muskie, die een belangrijke leermeester werd voor de 
rest van zijn carrière. In 1980 werd Mitchell door de gouverneur van Maine benoemd als 
vervanger van senator Muskie, die zelf aftrad om een positie als minister van Buitenlandse 
Zaken te vervullen in het kabinet van Jimmy Carter. Tegen alle verwachtingen in wist 
Mitchell zijn zetel te behouden bij de eerstvolgende verkiezingen. Hij groeide daarna uit tot 
Majority Leader van de Democraten in de Senaat.  

Vanuit die positie, die hij bekleedde van 1989 tot 1995, probeerde hij een heikel onderwerp 
aan te pakken: de gezondheidszorg. Toen president Clinton Mitchell wilde nomineren voor 
een vrijgekomen zetel in het Hooggerechtshof, weigerde hij. Hoewel een positie als rechter 
bij het Hooggerechtshof een droom was voor de jurist Mitchell, dacht hij dat hij als Majority 
Leader in de Senaat een wezenlijke kans had om eindelijk de Amerikaanse gezondheidszorg 
te hervormen. De poging faalde, maar echt spijt heeft Mitchell niet gehad: “De reden om de 



nominatie voor het Hooggerechtshof af te wijzen en aan te blijven als senator bleek achteraf 
ongegrond, omdat de hervormingspoging mislukte. Maar je neemt beslissingen zo goed als 
je kunt, met de beste informatie die je hebt, en je werkt er dan zo hard mogelijk voor. 
Helaas gaat het dan uiteindelijk toch wel eens mis.”  

Met de huidige Amerikaanse politieke constellatie en de worstelcultuur binnen het Congres 
en tussen het Capitool en het Witte Huis is het moeilijk voor te stellen dat Democraten en 
Republikeinen ook kunnen samenwerken. Toch had Mitchell als Majority Leader een goede 
werkrelatie met Bob Dole, toen de leider van de Republikeinen in de Senaat. “Kort na mijn 
aanstelling als Majority Leader sprak ik met Bob Dole. Ik vertelde hem hoe ik ons contact 
wilde aanpakken: dat ik hem nooit zou overvallen of verrassen, dat ik hem mijn acties van te 
voren zou laten weten (binnen de grenzen van wat redelijk is), zodat hij zij reactie kon 
bepalen. Het was duidelijk dat Dole deze aanpak kon waarderen, en tussen ons is er nooit 
iets onwelgevalligs voorgevallen, niet in het openbaar en niet privé. De Senaat besturen is 
simpelweg onmogelijk als er geen vertrouwen is, in welke vorm dan ook, tussen de twee 
leiders.” 

Einde aan de American Dream? 

Vertrouwen speelt ook een grote rol in de samenleving. Twee concepten springen eruit: het 
vertrouwen in het waarmaken van de American Dream, en het vertrouwen van de 
Amerikaanse bevolking in de politieke elite. De ware betekenis van het ‘project Amerika’ is 
volgens Mitchell altijd “freedom and opportunity” geweest. Mitchells eigen achtergrond en 
leven zijn daar een voorbeeld van. Maar voor een groot deel van de Amerikaanse bevolking 
“staan de deuren van onbegrensde mogelijkheden niet meer wijd open, ze sluiten zelfs.” 
Mitchell vreest dat kinderen die geboren worden onder soortgelijke omstandigheden als die 
van hem niet meer de kansen en mogelijkheden hebben om de American Dream waar te 
maken. Betekent dit een definitief einde aan de droom? Mitchell blijft optimistisch: “In 
tijden van economische tegenspoed zijn mensen ontvankelijk voor ‘ismes’, zoals 
nationalisme, die vaak negatieve invloed uitoefenen op een maatschappij. Maar in de 
Amerikaanse geschiedenis is sprake van cyclische bewegingen. Momenteel trekt de 
economie weer aan, en als dat de komende tijd doorzet, zal weer zichtbaar worden dat de 
American Dream nog steeds bestaat, bestendigd kan worden, en uiteindelijk ook voor 
iedereen bereikbaar blijft.” 

Voor het zover is, moet de Amerikaanse economie zich wel aanpassen aan de 
“technologische revolutie” die nu aan de gang is, en die “minstens zo belangrijk is in de 
menselijke geschiedenis als de Industriële Revolutie.” Technologie creëert ongekende 
mogelijkheden, maar zorgt er ook voor dat het oude model van de Amerikaanse 
middenklasse niet meer houdbaar is. Vroeger kon één kostwinner met een relatief 
eenvoudige baan een heel gezin onderhouden. Die tijd is voorbij. Als voorbeeld van deze 
dynamiek beschrijft Mitchell de papierfabriek in het bosrijke Maine waar hij vroeger zelf 
heeft gewerkt. “In mijn tijd werkten daar 120 mensen, nu wordt het werk gedaan door 
slechts 4 werknemers. Toch is de productie hoger dan ooit.” Het nadeel van deze 
technologische vooruitgang en productiviteitsstijging is dat het voor veel mensen, en met 
name jongeren, moeilijker is geworden om via hun werk een wezenlijke invulling te geven 
aan hun leven. “Iedereen wil een constructieve bijdrage aan de maatschappij kunnen 
leveren, betekenis geven aan zijn of haar leven, dat is een fundamentele eigenschap van de 



mens. Als dat niet lukt geeft dat enorme frustratie, die gevaarlijk kan zijn voor het welzijn 
van de samenleving. Dit interne probleem binnen de VS vormt een grotere bedreiging voor 
de Amerikaanse veiligheid dan terroristische organisaties als Islamitische Staat.” 

Geld corrumpeert 

Naast een bedreiging van de American Dream heeft de VS te kampen met een aantasting 
van het politieke systeem, waarbij geld de grote boosdoener is. Het systeem is 
gecorrumpeerd, hoewel we daarbij niet moeten denken aan corruptie in de zin van 
smeergeld of omkoping van politici. Mitchell doelt met name op de grote sommen geld die 
rondgaan in de Amerikaanse verkiezingscampagnes. Dit gaat ten koste van de invloed van 
de ‘gewone burger’ op de politiek, die zich daardoor niet meer vertegenwoordigd voelt. Dit 
effect is versterkt door de controversiële uitspraak van het Hooggerechtshof in 2010 in de 
zaak Citizens United. Die uitspraak bepaalde dat “money is speech”, en dus dat geld valt 
onder de vrijheid van meningsuiting. Daardoor zijn er bijvoorbeeld in politieke campagnes 
geen grenzen meer voor donaties. “Amerikanen geloven niet meer dat ze daadwerkelijk 
vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordigers. De democratische 
vertrouwensband tussen de bevolking en haar gekozen vertegenwoordigers is 
doorgesneden, en dat is een fundamenteel probleem.”  

Ter illustratie vertelde Mitchell een anekdote over een vraag die hij zijn Amerikaanse 
toehoorders de afgelopen jaren altijd voorlegde. “Iedere keer tijdens een lezing vraag ik de 
mensen in het publiek hun hand op te steken als ze vinden dat hun volksvertegenwoordiger 
meer oog heeft voor hun belangen, dan die van de grote donoren. In al die tijd was er van al 
die inmiddels duizenden mensen niemand die zijn hand op stak. Behalve één mevrouw, in 
Washington, D.C. Die keer vroeg ik haar na afloop waarom zij wél haar hand op stak. Zij 
antwoordde: ‘mijn echtgenoot zit in het Congres.’” 

Amerika in verval? 

Ondanks deze pessimistische boodschap gelooft Mitchell niet in het verval van de VS of van 
het democratische systeem in het algemeen. Zelfkritiek en het vermogen om het eigen 
gedrag te onderzoeken en aan te passen zijn belangrijke, goede, en gezonde eigenschappen 
van democratieën, maar leiden soms tot het beeld dat het democratische systeem niet 
meer functioneert of voldoet. “Echter, we moeten onze tegensstrevers ook niet 
overschatten. Kijk bijvoorbeeld naar China. Vaak wordt de vermeende achteruitgang van de 
VS gekoppeld aan de opkomst van dat land, en die zou internationale conflicten of zelfs 
oorlog tot gevolg kunnen hebben. Maar voor China is vrede en stabiliteit van levensbelang. 
Dat land heeft toegang nodig tot de markten van de EU en de VS. Alleen door de belofte van 
economische groei en toenemende welvaart in te lossen kan de Chinese regering haar 
bevolking tevreden houden en het bestuursmodel behouden. In geval van conflict komt de 
toegang tot de westerse markten in gevaar, en dus ook het voortbestaan van het regime.” 
Hoewel China in naam communistisch is, “kun je zoeken wat je wil, maar in China zal je geen 
enkele communist vinden, het land stroomt over van ondernemerschap. Niemand gelooft 
daadwerkelijk in communisme.” 

Terwijl incidenten altijd op de loer liggen die onvoorziene, grote gevolgen kunnen hebben in 
de internationale politiek, verwacht Mitchell dat “grootschalig militair conflict voorlopig niet 



aan de orde is.” Hij wil daarom ook op dit punt geen doemdenker zijn, maar optimistisch 
blijven. “De wereld is nu veel veiliger dan in de twintigste eeuw. Het is zeer onwaarschijnlijk 
dat de allesverwoestende conflicten van die tijd op korte termijn nogmaals zullen 
voorkomen.” Volgens Mitchell wordt het voornaamste probleem voor internationale 
veiligheid gevormd door een langdurige, sluimerende ontwikkeling: klimaatverandering. 
Samen met de eerder beschreven interne problemen rond de American Dream vormt 
klimaatverandering de andere hoofdreden voor het schrijven van zijn nieuwste boek. De 
gevolgen van klimaatverandering zijn een van de grote vraagstukken waarmee de VS en de 
wereld te maken krijgen, en ze kunnen “meer schade berokkenen dan militair conflict.” 
Laten we hopen dat er in de toekomst ook een Negotiator van het kaliber George Mitchell 
zal zijn die dergelijke grote vraagstukken kan beslechten. 

Maarten Katsman 

1. Op 8 juni organiseerde de Atlantische Commissie samen met het John Adams 
Institute, advocatenkantoor DLA Piper, en de Amerikaanse ambassade in Den 
Haag een programma met George Mitchell in Sociëteit de Witte. 


