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De moeizame relatie tussen president Obama en het Congres heeft gevolgen voor het 
buitenlands beleid van de Verenigde Staten, het terrein waar de president traditioneel het 
voortouw heeft. Twee incidenten in maart ondermijnden Obama’s positie als 
‘opperdiplomaat’: de uitnodiging van het Congres aan Netanyahu, en de brief die 
Republikeinse senatoren stuurden aan het Iraanse regime. Wat is de achtergrond van deze 
incidenten, en wat zijn de gevolgen? 

Sinds de midterm elections van november 2014 moet de Amerikaanse president Barack 
Obama samen zien te werken met een door Republikeinen overheerst, narrig Congres. De 
constructie waarbij de Amerikaanse regering en de volksvertegenwoordiging van politieke 
kleur verschillen is in Nederlandse ogen misschien wonderlijk, maar ze is in de Verenigde 
Staten niet ongebruikelijk. Amerikanen vinden het wel gezond. Het past in hun concept van 
checks and balances in de trias politica. Kiezers kunnen tijdens de tussentijdse verkiezingen 
voor het Congres hun stem mede laten bepalen door hun oordeel over het beleid van de 
zittende regering. Dat oordeel kan neerkomen op een veroordeling die de politieke 
meerderheid in een of zelfs beide huizen van het Congres kan veranderen. Dat laatste 
gebeurde in 2014. De Republikeinen behaalden toen in de Senaat en in het Huis van 
Afgevaardigden een overtuigende meerderheid. Omgekeerd had George W. Bush, president 
Obama’s Republikeinse voorganger, vanaf november 2006 voor de laatste twee jaar van zijn 
tweede termijn te maken met een Congres-brede Democratische meerderheid. In het beste 
geval leidt zo’n uitslag tot verhoogde inspanningen van de president om samen te werken 
met zijn tegenstrevers in het Congres, en een bereidheid van het Congres om zich 
constructief-kritisch op te stellen, zodat het land goed bestuurbaar blijft. Het heeft er echter 
veel van weg dat het zo nu niet werkt. Het is de vraag, waarom. 

De VS als stabiele bondgenoot 

Zelfs in het beste geval maakt een politieke splijting tussen uitvoerende en wetgevende 
macht het landsbestuur gedurende de twee jaren tot de volgende verkiezingen stroperiger. 
En stroperig is voor de huidige regeerperiode een te zwakke karakterisering. Dat ligt aan de 
tweespalt tussen het Witte Huis en de dominerende Republikeinen in het Capitool, en 
daarnaast aan de werkcultuur binnen het Congres. De twee grote partijen, die in vroeger 
tijden nog wel eens collegiale concurrentie of zelfs collegiale samenwerking aan de dag 
legden, zijn de laatste jaren in een venijnige politieke loopgravenoorlog verwikkeld. Het 
beleid ploetert daardoor voort van wegversperring naar wegversperring op belangrijke 
binnenlandse dossiers, zoals de gezondheidszorg en belastingen. De worstelcultuur is nu 
bovendien pijnlijk zichtbaar doorgedrongen tot in het buitenlands beleid.  

Voor Amerika’s internationale betrekkingen heette vroeger, tijdens de Koude Oorlog, het 
adagium te gelden dat ‘politics stops at the water’s edge’2: partijpolitieke tegenstellingen 



mogen niet overheersen bij vraagstukken van oorlog of vrede of het aangaan van 
internationale verplichtingen. Zulke vraagstukken verdienen, zo gold de regel, zoveel 
mogelijk bipartisan samenwerking. Amerika’s internationale betrekkingen zijn ook op checks 
and balances gestoeld. De president is opperdiplomaat. Hij is de voornaamste 
vertegenwoordiger van de VS bij internationale onderhandelingen. Een internationaal 
verdrag dat tot stand is gekomen met Amerikaanse diplomatieke betrokkenheid wordt voor 
de VS echter pas bindend als de Senaat het ratificeert. De Amerikaanse president doet er 
dus verstandig aan al tijdens onderhandelingen goed te overleggen met beide partijen, met 
voor- én tegenstanders in het Congres. Het Congres hoort op zijn beurt de president wel, als 
het enigszins kan, te steunen. De status van de Verenigde Staten als grote mogendheid 
hangt immers mede af van hun internationale reputatie als betrouwbare 
onderhandelingspartner en bondgenoot, en eventueel als onwrikbare tegenstander.  

In de eerste maanden van 2015 vonden twee incidenten plaats die suggereren dat de 
waterscheiding tussen binnenlandse politiek en buitenlands beleid lek is geslagen. Beide 
voorbeelden draaiden om de betrekkingen van de VS met Israël, en binnen dat onderwerp 
om de relatie tussen de Amerikaanse president en de Israëlische premier. Die relatie is 
notoir stroef, en lang niet alle volksvertegenwoordigers kiezen de kant van Barack Obama. 

Nu hebben Amerikaans-Israëlische betrekkingen al een halve eeuw een tweeslachtig 
karakter. De betrekkingen met de Joodse staat vallen in de VS maar deels binnen het 
domein van de internationale betrekkingen. Ze zijn ook tot de binnenlandse, en dan vooral 
de electorale politiek gaan horen. Veel kandidaten voor het Congres, en zelfs 
presidentskandidaten, houden rekening met de pro-Israëlische lobby die, naar zij menen, 
grote invloed kan uitoefenen op de uitkomst van verkiezingen. Ze gaan er in het bijzonder 
van uit dat hun standpunten tegenover Israël voor de Amerikaanse kiezer een zogenaamd 
character issue, een maatstaf voor hun moraliteit, vormen. 

De twee incidenten van maart 2015 vielen in deze hybride categorie. Ze gingen over de 
vraag hoe het nucleaire ontwikkelingsprogramma van Iran onschadelijk gemaakt kan 
worden en welke rol de VS daarbij moeten spelen. Dat is potentieel een kwestie van oorlog 
en vrede en was het afgelopen jaar concreet inzet van multilaterale onderhandelingen 
tussen Iran enerzijds en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland 
(kortweg de P5+1) aan de andere kant. Het is, met andere woorden, typisch een dossier 
waarin namens de VS de president het voortouw heeft. Maar het ontwikkelde zich ook tot 
een kwestie van binnenlandse politiek. Republikeinse volksvertegenwoordigers stelden, 
naast de veiligheid van de Verenigde Staten en de internationale veiligheid in den brede, 
toch vooral de veiligheid van Israël centraal in hun deliberaties. Zij leken het onderwerp 
vervolgens te benutten om het character van de president en, in het verlengde daarvan, de 
Democratische partij, in een kwaad daglicht te stellen. 

Een controversiële uitnodiging 

Het begon ermee dat de Republikeinse Majority Leader van het Huis van Afgevaardigden, 
John Boehner, zónder vooroverleg met het Witte Huis of het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, de Israëlische premier Netanyahu uitnodigde voor een toespraak tot een verenigde 
vergadering van het Congres over de bestrijding van het veronderstelde nucleaire 
wapenprogramma van de Islamitische Republiek Iran. Buitenlandse sprekers krijgen zelden 



of nooit zo’n invitatie. Het geldt als een bijzondere eer die automatisch veel 
mediabelangstelling trekt. Wie voor zo’n verenigde vergadering spreekt, is verzekerd van 
een luidsprekereffect. Boehner verwachtte van Netanyahu een oproep aan de Verenigde 
Staten om zich volstrekt onbuigzaam op te stellen tijdens de lopende onderhandelingen die 
de VS samen met de andere permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland met 
Iran voerden.  

Die onderhandelingen waren er op gericht Iran af te houden van een 
kernwapenprogramma. Over de doelstelling bestond overeenstemming over de hele linie 
van het Amerikaanse politieke spectrum (en trouwens onder de hele P5+1). Over de beste 
manier om het doel te bereiken was echter in de VS grote onenigheid ontstaan. 
Republikeinse politici wilden zo zwaar mogelijke sancties. De regering zette, daarentegen, 
bij de onderhandelingen in op optimale garanties voor internationale controles op het 
civiele nucleaire programma van Iran. Ze zag daarbij voor het sanctie-instrument een 
dubbelrol. De Amerikaanse onderhandelaars wilden Iran verzwaring van de sancties in het 
vooruitzicht stellen bij tegenwerking, maar verlichting bij medewerking.  

De Israëlische premier werkte maar wát graag mee aan de opzet van de Republikeinse 
Congresleden. Hij had al decennialang verkondigd dat Irans kernenergieprogramma een 
gevaar voor de wereld vormt — een gevaar dat volgens hem alleen met harde hand3 kan 
worden afgewend.4 Bovendien stonden in Israël parlementsverkiezingen voor de deur. 
Netanyahu zou het Israëlische electoraat vanaf de kansel van het Capitool kunnen 
onderhouden over de grote gevaren van nucleaire proliferatie door Iran, en zo de kansen 
van zijn partij, Likud, kunnen vergroten.5 De uitnodiging was voor Netanyahu prestigieus. Ze 
was echter ook uitgesproken controversieel, zowel in de VS als in Israël. President Obama, 
gepasseerd door de Republikeinse Congresleden, ontving de Israëlische premier niet in het 
Witte Huis, en het ministerie van Buitenlandse Zaken volgde zijn voorbeeld. Opiniepeilingen 
wezen uit dat een meerderheid (63 procent) van de Amerikaanse bevolking de uitnodiging 
aan Netanyahu afkeurde.6 Naar verluidt ried zelfs de pro-Israëlische lobby AIPAC Netanyahu 
in een vertrouwelijke nota af de uitnodiging aan te nemen, uit vrees voor schade aan de 
Israëlisch-Amerikaanse betrekkingen.7 En ook toonaangevende Israëlische commentatoren, 
bijvoorbeeld Meir Dagan, voormalig hoofd van de Mossad, uitten scherpe kritiek op het 
evenement.8 

Onder deze schaduw van controverses hield de Israëlische premier op 3 maart zijn rede.9 Na 
enkele obligate vriendelijkheden aan het adres van president Obama veegde Netanyahu 
impliciet de vloer aan met diens inspanningen om Iran met behulp van sticks en carrots af te 
houden van een kernwapenoptie. De Republikeinse volksvertegenwoordigers beloonden 
Netanyahu met staande ovaties. De Democraten die ook ter vergadering waren gekomen 
klapten uit beleefdheid lauwtjes mee, maar achtenvijftig van de 232 Democratische 
senatoren en afgevaardigden bleven helemaal weg en spraken schande van de 
bijeenkomst.10 De Democratische Afgevaardigde Nancy Pelosi, die de toespraak in de 
vergaderzaal had uitgezeten, toonde zich na afloop van de rede geschokt over “the 
condescension toward our knowledge of the threat posed by Iran and our broader 
commitment to preventing nuclear proliferation.”11 

Netanyahu’s retorisch gebrachte boodschap bevatte niets nieuws. Volgens veel 
commentatoren, de Amerikaanse president incluis, droeg Netanyahu geen constructieve 



alternatieven aan voor de lopende onderhandelingen.12 Hij bracht niemand tot andere 
standpunten of inzichten. Toch was de hele episode omineus, omdat ze de diepte van de 
scheidslijnen binnen de Amerikaanse politiek benadrukte.  

Republikeinse waarschuwing aan het adres van Teheran 

Een tweede, wellicht nog pijnlijker voorbeeld van die kloof en de teloorgang van het water’s 
edge-principe was de open brief die Republikeinse Senatoren op 9 maart 2015 richtten aan 
‘de leiding’ van de Islamitische Republiek Iran.13 Het stuk was opgesteld door een 
nieuwkomer in de Senaat, Tom Cotton (Junior Senator voor Arkansas, aangetreden in 
januari 2015). Met hem ondertekenden zesenveertig partijgenoten, onder wie 
Republikeinse leaders als Mitch McConnell, Orin Hatch en John McCain. Slechts zeven 
Republikeinse senatoren signeerden de brief niet.14 De ondertekenaars hadden, zo 
begonnen zij hun openbare les, de indruk gekregen dat Teheran het Amerikaanse 
constitutionele systeem niet helemaal begreep. Ze waarschuwden Iran daarom nu maar 
vast dat in de Verenigde Staten niet de president maar het Congres het laatste woord heeft 
over internationale afspraken, of die nu formeel zijn of niet. Teheran kon er maar beter 
rekening mee houden dat president Obama in januari 2017 zal zijn afgetreden terwijl zij, de 
senatoren, nog veel langer in functie zullen zijn. En dan zou een overeenkomst tussen Iran 
met de nu zittende Amerikaanse president ‘met een pennenstreek’ kunnen worden 
herroepen door diens (ongetwijfeld verhoopt Republikeinse) opvolger en zijn partijgenoten 
in de volksvertegenwoordiging. Aldus de zevenenveertig. 

De brief was in de Verenigde Staten aanleiding tot felle polemieken, bijvoorbeeld over de 
vraag of de Senaat constitutioneel wel het recht heeft om een streep te halen door 
informele internationale afspraken die de Amerikaanse president heeft helpen ontwerpen. 
Daarbuiten bleef het nogal stil, ook in de Nederlandse pers. Toch is er echt het nodige aan 
de hand.  

In hun open brief aan de leiders van Iran maakten de ondertekenaars duidelijk, dat zij een 
onderhandelingsresultaat dat Iran ruimte laat om zich civiel nucleair te ontwikkelen, wilden 
torpederen. Al doende, en daar gaat het vooral om, vielen zij, nog tijdens de 
onderhandelingen en heel publiekelijk, collectief de zittende president van de Verenigde 
Staten af, ten overstaan van een ook door henzelf heel gevaarlijk geachte buitenlandse 
opponent. Kennelijk wensten de zevenenveertig Republikeinen Barack Obama niet te 
erkennen als de internationale vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Het is de vraag 
of ze formeel in hun recht staan. Belangrijker nog is het hovaardige en roekeloze karakter 
van hun brief. De geloofwaardigheid van de Verenigde Staten als internationale partner kan 
er immers door worden ondermijnd. Mogelijk versterkt de Republikeinse boodschap zelfs 
de hand van Iran bij verdere onderhandelingen. 

Illustreert de gang van zaken rond de uitnodiging van de Republikeinse leider in het Huis van 
Afgevaardigden aan premier Netanyahu, en de brief van de Republikeinse senatoren aan de 
Iraanse leiders nu, hoe Amerikaanse binnenlandse politiek door de waterscheiding heen 
breekt, of veeleer, hoe sommige onderwerpen van buitenlands beleid de afgelopen 
decennia eigenlijk tot de binnenlandse politiek van de Verenigde Staten zijn gaan horen? 
Voor beide interpretaties valt wat te zeggen. 



Hoe dan ook illustreren de twee voorbeelden een diepe kloof in het Amerikaanse politieke 
bestel die een rem zet op de effectiviteit van buitenlands beleid. Dat is in een tijd waarin de 
Verenigde Staten als grote mogendheid op de proef worden gesteld en mondiaal van alle 
kanten worden gevraagd om intensieve inzet bij het bedwingen of beheersbaar houden van 
gevaarlijke internationale conflicten, wel iets om bij stil te staan. Temeer omdat die 
conflicten grotendeels woeden in de nabije omgeving van Israël en mede daardoor 
onvermijdelijk een rol gaan spelen in de Amerikaanse binnenlandse politiek. Dat zal het 
Amerikaanse buitenlandse beleid er niet voorspelbaarder op maken. 
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