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De vooraanstaande academicus en publicist Walter Russell Mead sprak in een interview1 
met Atlantisch Perspectief over het presidentschap van Barack Obama, de Amerikaanse 
‘pivot’ naar Azië en het conflict in Syrië.  

Obama’s presidentschap 

Wat is momenteel de dominante stroming (zie kader) in de Amerikaanse buitenlandse 
politiek? 

Obama worstelt net als voorgaande presidenten met diverse thema’s. Hij heeft duidelijke 
kenmerken van de Hamiltonians, bijvoorbeeld in zijn streven vrijhandel te bevorderen. Er is 
geen enkel spoor te bekennen van de Jacksonians. Obama past het beste binnen de 
omschrijvingen van de Jeffersonians en Wilsonians. Dat is een lastige combinatie, omdat 
Wilsonians een heel actief buitenlands beleid willen voeren en wereldwijd democratie en 
mensenrechten willen bevorderen. De interventie in Libië in 2011 is hier een voorbeeld van. 
Jeffersonians willen zich daarentegen het liefste op het eigen land richten en zo min mogelijk 
met het buitenland te maken hebben. Zoals Obama zelf ook al eens stelde: “nation building 
at home should come first”. Het is moeilijk een evenwicht te vinden in deze stromingen. 
Syrië is een duidelijk voorbeeld van dat probleem voor de Amerikaanse regering: willen we 
actief mensenrechten beschermen en democratie bevorderen, of willen we binnen onze 
eigen grenzen blijven?  

In het Congres zijn altijd andere stromingen duidelijk waarneembaar. John McCain heeft 
bijvoorbeeld uitgesproken voorkeuren voor een Jacksonian aanpak. Rand Paul is dan weer 
een schoolvoorbeeld van een Jeffersonian. Het Congres is zoals altijd verdeeld. Divers beleid 
kan daarom wel steun krijgen uit verschillende hoeken.  

Obama heeft te maken met een aantal schandalen (o.a. de afluisterpraktijken van de 
inlichtingendienst NSA) en met een buitengewoon hevige oppositie. Wat zijn zijn 
mogelijkheden om nog een ‘great president’ te kunnen worden? 

We vergeten het soms misschien, maar alle presidenten die nu als ‘great’ worden 
beschouwd, werden in hun eigen tijd tegengewerkt en vurig bevochten op elk vlak. Dat is de 
aard van de politiek, dat mensen tegen je zijn. Obamacare, de hervorming van de 
gezondheidszorg, is hoe dan ook een significante verandering, of je het eens bent met het 
plan of niet. Het actuele debat over immigratie zou ook een enorme doorbraak kunnen 
opleveren. Beide punten zouden echt iets betekenen in de geschiedenisboeken. Voor 
buitenlanders zijn dit misschien niet echt aansprekende onderwerpen, maar voor 
Amerikanen zijn ze van groot belang. Succesvol internationaal beleid is voor Amerikanen niet 
per se noodzakelijk om status en roem te vergaren: Franklin Roosevelts status als ‘great 
president’ wordt net zo goed bepaald door de New Deal als door de Tweede Wereldoorlog.  



Obama heeft enkele Hamiltonian kenmerken, gericht op economische belangen. Wat vindt u 
van het mogelijke handelsverdrag tussen de EU en de VS? Is dat een teken van trans-
Atlantische toenadering in economisch slechte tijden? 

Het vrijhandelsverdrag is een goed idee, hoewel het erg moeilijk zal zijn een goede 
overeenkomst te sluiten. De Fransen hebben intellectueel eigendom en entertainment 
uitgesloten van een akkoord. Europeanen zien ook niet zo veel in echte vrijhandel op 
agrarisch gebied. De industrie is al voor een groot deel behandeld in eerdere verdragen. Zo 
blijven er niet veel onderwerpen meer over, waardoor een groot akkoord niet echt meer 
mogelijk is. Normaal gesproken worden makkelijke onderwerpen het eerst behandeld bij 
handelsverdragen, maar dat is nu dus al gebeurd in het verleden. Het is daarnaast al 
ontzettend moeilijk een handelsverdrag door het Amerikaanse Congres te loodsen, maar in 
de EU is dat nog veel moeilijker. Ik verwacht daarom een lang onderhandelingsproces. Tegen 
de achtergrond van de langdurige Eurocrisis zullen Europese politici het in ieder geval willen 
laten lijken alsof er resultaten worden behaald en dat er gewerkt wordt aan oplossingen 
voor de crisis. Die achtergrond levert een bepaald momentum op om onderhandelingen te 
starten.  

De ‘Pacific President’ 

Naar aanleiding van de recente ontmoeting tussen Obama en de Chinese president Xi 
Jingping stelde u op uw blog dat de ‘pacific century’ is aangebroken. Is de NAVO nog relevant 
en nuttig in deze ‘pacific century’? 

De twintigste eeuw wordt de Atlantische eeuw genoemd, dat wil echter niet zeggen dat de 
Pacifische regio toen helemaal uit beeld verdween. De VS hebben in die tijd in dat gebied 
enkele grote oorlogen gevoerd. Het feit dat nu miljarden mensen in Azië een industriële 
revolutie ondergaan betekent automatisch dat Amerikanen, Europeanen en Aziaten zelf veel 
belang hechten aan Azië. De NAVO is nog altijd de meest succesvolle militaire organisatie in 
de geschiedenis. Ze heeft meer naties samengebracht in een diepgaande vrede dan welke 
institutie dan ook, ooit. Het gegeven dat de diverse lidstaten met hun krijgsmachten niet 
alleen een politiek-militaire overeenkomst hebben, maar ook weten hoe ze praktisch 
moeten samenwerken, is een groot goed. Als een van de lidstaten te maken krijgt met een 
grote natuurramp, staat zo’n land er niet alleen voor: de bondgenoten kunnen helpen, en 
weten door de standaardisering hoe ze dat moeten doen. Door de huidige onrust en 
instabiliteit in de wereld is er in zekere zin juist méér behoefte aan een effectieve alliantie. 
Dat geldt zeker voor Europa, dat toch dicht bij de huidige brandhaarden ligt. In tegenstelling 
tot ingehaald te worden door de geschiedenis, betreedt de NAVO juist een nieuw tijdperk 
van importantie.  

Welke rol speelt de interne verdeeldheid binnen de NAVO daarin? Oost- en West-Europese 
lidstaten zijn het lang niet altijd eens over de prioriteiten.  

De NAVO is nog steeds belangrijk voor algemene Europese ontwikkeling en groei, niet alleen 
voor de veiligheid. Simpelweg het feit dat de NAVO bestaat, zorgt ervoor dat lidstaten als 
Polen en de Baltische staten zich minder zorgen hoeven te maken over de intenties van 
Rusland. Daardoor kunnen deze landen zich meer richten op andere zaken. Een vergelijkbare 
situatie is die van de Duitse macht en invloed in Europa: dat Duitsland misschien (te) veel 



macht uitoefent via de EU en de euro, is voor veel landen een veel minder ernstige dreiging 
dan wanneer het zoals vroeger om militaire overheersing zou gaan. De NAVO is, zelfs als het 
enkel gaat om sociale en economische ontwikkeling van Europa, nog steeds een belangrijke 
steunpilaar van de Europese architectuur.  

Wat is de betekenis van de Amerikaanse ‘pivot’ richting Azië? Wat kunnen we verwachten 
van de opkomst van China? 

Sommige Europeanen denken door de ‘pivot’ dat Amerika niet zoveel meer geeft om 
Europa. Voor de VS zijn er echter vele gebieden in de wereld die aandacht behoeven. Europa 
is voor de VS van groot belang voor handel en culturele en persoonlijke banden. 
Tegelijkertijd vragen Amerikanen zich af hoeveel hulp Europa eigenlijk nodig heeft. Het 
antwoord is: niet veel. Want heeft Europa Amerika echt nodig om te vertellen hoe het 
zichzelf moet organiseren? Nee. Heeft het Amerika nodig om zich te verdedigen? Nee. En 
dat is juist goed! In Azië gaat het om mogelijke conflicten tussen China en Japan, Noord- en 
Zuid-Korea, die regio herbergt meer spanningen en gevaren. In Amerika wordt het als 
vreemd ervaren dat Europeanen de ‘pivot’ als iets slechts beschouwen. De ‘pivot’ is een 
goed teken. Neem bijvoorbeeld Canada. Dat land komt nauwelijks voor in Amerikaans 
veiligheidsbeleid. Dat komt juist doordat het land de belangrijkste economische partner is, 
en een goede buurman. De economische banden tussen Europa en de VS zullen dieper 
worden en verder uitbouwen. De militaire banden via de NAVO blijven sterk. Voor de VS zijn 
de zorgen om Europa daarom minder.  

Het beste wat er in Azië zou kunnen gebeuren, is dat het meer op Europa gaat lijken in 
termen van onderlinge afhankelijkheid en gezamenlijke ontwikkeling. Als het de andere kant 
op gaat, met groeiend wantrouwen, een grote Koude Oorlog of zelfs een hete, dan kan de 
21e eeuw wel eens een hele lelijke worden. Anders dan sommige commentatoren beweren 
is er van een Aziatische Koude Oorlog, met de VS als speler daarin, echter helemaal geen 
sprake. De VS en China hebben hun onenigheden, maar zijn wel belangrijke handelspartners. 
Met de Sovjetunie was er geen handelsrelatie van enige betekenis. Sommige Europeanen 
begrijpen niet zo goed hoe diepgaand de China-VS relatie is. Als ik met Chinese officials 
spreek, hebben ze vaak aan dezelfde universiteiten gestudeerd en dezelfde docenten gehad 
als ik. Dat is volstrekt anders dan in de Koude Oorlog, toen er nauwelijks uitwisselingen met 
de Sovjetunie waren.  

De uitwisselingen tussen China en de VS gaan een stuk dieper dan het Fulbright-programma, 
een academisch uitwisselingsproject tussen de VS en West-Europa dat na de Tweede 
Wereldoorlog begon. Vroeger werden de Fulbright Scholarships gebruikt voor bijvoorbeeld 
Nederlanders die het zich niet konden veroorloven in de VS te studeren. Tegenwoordig gaat 
dat veel makkelijker: iedereen kan in principe besluiten in de VS te studeren. Dat geldt nu 
ook voor China: tienduizenden Chinezen volgen hun opleiding in de VS. Eén van hen is de 
dochter van de Chinese president. Tijdens de Koude Oorlog was het ondenkbaar dat 
bijvoorbeeld Brezjnevs dochter naar de VS zou zijn gekomen. De VS-China relatie is ondanks 
spanningen totaal anders en bevindt zich in een totaal andere atmosfeer dan de verhouding 
tussen de VS en de Sovjetunie vroeger. 



Syrië 

Wat vindt u van de houding van de regering-Obama ten opzichte van de Syrische 
burgeroorlog? Is het verstandig (nog) niet te interveniëren? Is een Amerikaanse interventie 
nog wel mogelijk, gezien de economische omstandigheden en de ervaringen met Irak en 
Afghanistan? 

Ik zou graag gezien hebben dat er in een eerder stadium al actie werd ondernomen. Hoe dat 
er precies uit zou moeten zien, is echter heel moeilijk te bepalen. Voor Obama zijn alle 
opties eigenlijk vreselijk. En elke keer na het uitstellen van een beslissing, blijkt de situatie 
weer te zijn verergerd. De wereld heeft een gigantisch probleem in handen met Syrië. 
Persoonlijk denk ik dat het noodzakelijk is de oorlog in Syrië zo snel mogelijk te beëindigen. 
Om dat te bereiken moet het Assad-regime verdwijnen, dat is de enige manier.  

Veel (religieuze) minderheden hebben echter legitieme zorgen over wat er gaat gebeuren als 
er inderdaad een andere regering komt in het land. Het is in dit stadium niet meer mogelijk 
in Syrië dezelfde aanpak te hanteren als in Libië: het oude regime omverwerpen, zonder al te 
veel aandacht voor de situatie daarna. Die aanpak leidde tot veel problemen in Libië, en die 
fout mag niet herhaald worden. Daarom is Obama, maar ook Europese leiders, zo 
terughoudend geweest. In het ergste geval wordt de situatie in Syrië vergelijkbaar met het 
verleden van Libanon, waar decennialang sektarische strijd woedde. Amerika stuurde daar 
wel troepen heen, meer dan eens, maar dat verliep nooit zoals gewenst. 

Obama droeg onlangs Samantha Power voor als zijn nieuwe ambassadeur bij de VN en hij 
benoemde Susan Rice als zijn nieuwe nationale veiligheidsadviseur. Beiden passen meer 
binnen de Wilsonian stroming van wereldverbeteraars. Heeft hun aanstelling betekenis voor 
het conflict in Syrië?  

Power en Rice zijn inderdaad meer Wilsonians, beiden waren nauw betrokken bij de 
beslissing voor een interventie in Libië. Ze zullen nu echter hun twijfels hebben of dat wel zo 
gunstig heeft uitgepakt. Daarnaast is zowel Rice als Power erg loyaal naar Obama. Ze zullen 
niet hun positie gebruiken om Obama tegen te werken of nadrukkelijk hun eigen ideeën 
door te drukken. Obama heeft al duidelijk gemaakt wat de richting van zijn beleid moet zijn, 
zij voeren dat slechts uit. Hun aanstelling zal niet zoveel verandering teweegbrengen. 

Mocht er een interventie in Syrië komen, dan zal die denk ik niet langdurig zijn. De inzet van 
Amerikaanse grondtroepen is eigenlijk uitgesloten. De militaire kant van het verhaal is het 
makkelijke deel. Dat was bij het omverwerpen van het regime in Irak ook het geval. 
Grondtroepen zijn daarom wel nodig voor stabilisatie, maar die zullen waarschijnlijk dus niet 
Amerikaans zijn. Veel landen, bijvoorbeeld Turkije, hebben belang bij de ontwikkelingen in 
Syrië en zullen daarom misschien bereid zijn de benodigde troepen te leveren. 

Steunt de Amerikaanse bevolking een eventuele interventie?  

Amerikaanse opiniepeilingen laten zien dat humanitaire interventies nooit populair zijn. 
Minder dan een derde van de ondervraagden steunt de inzet van gevechtstroepen ten 
behoeve van humanitaire interventies. Ook deze cijfers betekenen dat een interventie 
beperkt en kort zou moeten zijn. Amerikaanse moeders stellen terecht de vraag: ‘waarom 



moet mijn zoon in gevaar worden gebracht, om de zoon van een andere moeder te 
beschermen?’  

Maarten Katsman 

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

1. Het interview vond plaats op 11 juni 2013. 


