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Het succesbeleid van Barack Obama 

Frans Verhagen 

Steeds vaker klinkt in de evaluatie van het buitenlands beleid van Barack Obama een 
negatief verhaal. Hij zou een slappe appeaser zijn, de Amerikaanse leidende positie 
verspeeld hebben, ISIS veroorzaakt hebben en zich het kaas van het brood laten eten door 
Poetin. In de Republikeinse versie, die veel zich machteloos voelende Europeanen delen, 
is Obama een soort Jimmy Carter. In hun eigen verkiezingsstrijd hebben de Republikeinen 
het te druk met elkaar afkatten om serieus over buitenlandse politiek te praten. 
Democraten houden zich er evenmin mee bezig. Dat is een goede weergave van de mate 
waarin het Amerikaanse publiek dit verkiezingsjaar buitenlandse politiek van belang acht. 
Ongetwijfeld komt er een punt waarop de erfenis van Barack Obama wel degelijk aan de 
orde komt en dan zal blijken dat zijn presidentschap tamelijk succesvol was en hij de 
bakens heeft verzet. 

‘Don’t do stupid shit’ 

‘Don’t do stupid shit’1 was Obama’s motto in de buitenlandse politiek. Het was geen recept 
voor grootse vergezichten maar daarop zat niemand te wachten na de Bush-jaren. President 
Obama was koel, analytisch, rationeel en voorzichtig. Hij wilde niet meegezogen worden in 
emoties, passies en kortetermijndenken, niet handelen in gebaren enkel om 
geloofwaardigheid te onderstrepen of rauwe emoties te bespelen. Dat soort gebaren heeft 
Amerika de afgelopen eeuw te veel onnodig geweld opgeleverd.  

Don’t do stupid shit betekende in de eerste plaats de gemakkelijke verleiding weerstaan van 
militaire interventie uit frustratie met ontwikkelingen in de wereld. Geheugens zijn kort, 
maar in 2009 was het een verademing. ‘Rid the world of evil’ was het motto van kleine Bush. 
Diens strategie van preemption, regime change en zijn hoogdravende retoriek over 
democratisering waren doodlopende straten. Daar tegenover stelde Obama in zijn eerste 
Nationale Veiligheidsstrategie als doel ‘een nieuwe balans in onze langetermijnprioriteiten 
zodat we met succes de oorlogen van vandaag kunnen achterlaten en onze aandacht en 
middelen toewijden aan een bredere set landen en uitdagingen’. 

Critici willen het niet erkennen, maar Obama denkt wel degelijk strategisch in de letterlijke 
betekenis van het woord: prioriteiten bepalen en je daaraan houden. Dat blijft zo, ook als bij 
de uitvoering het proces van wikken en wegen lang duurde en een onterechte indruk wekte 
van besluiteloosheid. Hij was wel bereid geweld te gebruiken, zoals de raid op Osama bin 
Laden bewees. Natuurlijk waren er fouten of half uitgevoerde acties, zoals die in Libië of de 
misleidende belofte van interventie in Syrië, maar het voorzichtig en geduldig zijn in het 
gebruik van Amerikaanse macht, vooral van militaire macht, pakte zo slecht nog niet uit. 
Discipline en koele analyse waren de grondslag voor zijn beslissingen en, Republikeins 
gezeur ten spijt, de president hield de militaire macht van de VS op peil. 

Koele analyse lag achter Obama’s de facto besluit om Amerika te verlossen van zeventig jaar 
betrokkenheid bij het Midden-Oosten, een betrokkenheid die tirannie heeft bevorderd, 



Arabische samenlevingen tekort heeft gedaan en de wereld alleen maar nieuwe dreigingen 
heeft opgeleverd. Het is goed de cyclus te doorbreken van bemoeienis, terugtrekken en dan 
weer terugkomen om de rotzooi op te ruimen. Het zal nog een hele klus zijn om die 
afstandelijkheid vol te houden nu vrees voor ISIS het beeld bepaald, al lijkt ook in dat geval 
een langetermijnbeleid van ondermijning succesvoller dan erop slaan, of, in de 
neanderthalerversie van Republikeinse kandidaat Ted Cruz, tapijtbombardementen. De 
afgelopen maanden lijkt Obama’s beleid van geduldig terugdringen van ISIS meer op te 
leveren dan een directe interventie ooit had kunnen doen. Zoals iedere strateeg weet, is het 
verstandig om te wachten tot de golf over zijn hoogtepunt is, om dan met terugdringen te 
beginnen. Het is waar: de recente inzet van 250 adviseurs in Noord-Irak roept de slechtste 
herinneringen op aan Vietnam, maar mag (nog) niet gelden als ‘boots on the ground’.  

Rationeel is zeker de vaststelling dat Amerika niet langer in staat is om de dominante rol te 
spelen waarnaar sommige analisten en veel Republikeinen terugverlangen (zij het niet de 
Republikeinse kiezers). Amerika kan dat niet meer omdat de wereld is veranderd en omdat 
het, na Irak en Afghanistan, moet onderkennen wat zijn beperkingen zijn. Even rationeel is 
Obama’s weigering zich te laten meezuigen in de diverse burgeroorlogen in het Midden-
Oosten, in een interventie in Oekraïne of een agressief beleid tegen Iran. Obama 
onderkende dat de diverse binnenlandse problemen in problematische landen niet 
gemakkelijk op te lossen zijn en hij zag het ook niet als Amerika’s taak om dat te doen. 

In plaats van soldaten aan de grond gebruikte Obama de middelen van luchtaanvallen, 
drones, sancties en onderhandelingen. Critici verwijten Obama dat hij ‘opzettelijk’ een 
buitenlandse politiek heeft gekozen die leidt tot de Amerikaanse ‘neergang’ in de woorden 
van Charles Krauthammer, dezelfde analist die met zijn ‘unipolar moment’-retoriek in de 
jaren negentig aan de basis stond van de desastreuze neoconservatieve interventies.2 Critici 
uit de Europese hoek, altijd nostalgisch naar zogenaamd realpolitieke strategen als Kissinger 
en Brzezinski, klagen dat Amerika zijn leidende rol verzaakt. Europa zelf is ondertussen 
nadrukkelijk afwezig en heeft zijn eigen militaire capaciteiten wegbezuinigd. Obama’s klacht 
over free riders kwam hard aan, maar what else is new?3 We herinneren ons de eindeloze 
reeks Mansfield-amendementen die Europa tijdens de Koude Oorlog hetzelfde verweten. 
Obama waarschuwde dat de Verenigde Staten niet eindeloos de kastanjes uit het vuur 
haalt. Europa zou er goed aan doen te luisteren — het zal zo blijven. 

Realisme in het Midden-Oosten 

In een recente Foreign Affairs stelde Kenneth Pollack dat de VS een keuze moet maken: wel 
of niet betrokken bij het Midden-Oosten.4 Maar Obama heeft de keuze voor minder 
betrokkenheid al gemaakt, mede gedwongen door de omstandigheden. Een van de lessen 
van het ‘verlies van China’ in 1949 was dat je je als grootmacht niet moet verzetten tegen 
onvermijdelijke of niet te beïnvloeden ontwikkelingen en in het Midden-Oosten is vrijwel 
alles onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. Dat Obama daarmee een opening voor de 
Russen heeft gecreëerd is misschien slecht voor het Amerikaanse ego maar goed voor de 
Verenigde Staten, misschien wel goed voor het Midden-Oosten. Laten we eerlijk zijn: 
niemand weet wat goed is voor dit deel van de wereld. Anders dan de arrogante 
neoconservatieven heeft Obama niet de pretentie dat hij oplossingen kan bieden. 



Dit is geen isolationisme maar realisme. Er is geen Amerikaans (of westers) belang gediend 
om partij te zijn in de strijd tussen soennieten en sjiieten. Nu de eigen Amerikaanse 
olieproductie de regio ook in dat opzicht minder interessant maakt, is eigenlijk alleen Israël 
een onderwerp van Amerikaans belang. De sympathie voor Israël is in de VS nog steeds 
hoger dan elders, maar ook daar kalft zij af. Zelden heeft een premier zijn land slechter 
gediend dan Benjamin Netanyahu met zijn klunzige interventies in de Amerikaanse politiek. 
Israël zal verbaal altijd een rol spelen in de Amerikaanse politiek. Maar het land kan zichzelf 
verdedigen tegen elke buitenlandse dreiging (de levering van Amerikaanse wapens staat 
niet ter discussie). Aan een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict is geen eer te 
behalen nu Israël daarin niet is geïnteresseerd en de Palestijnen er niet toe in staat zijn. 
John Kerry verspilde kostbare tijd en energie door aan dat dode paard te trekken. 

In Irak voerde Obama de afspraken uit die president Bush in 2008 had gemaakt over het 
terugtrekken van de Amerikaanse troepen in 2011. Er zouden 1.500 soldaten achterblijven, 
maar toen puntje bij paaltje kwam weigerde de sjiitische Iraakse machthebber Maliki de 
Amerikaanse voorwaarden daarvoor. De Republikeinen doen net alsof president Bush de 
oorlog succesvol had afgerond en een vredig land achterliet. Niets is minder waar. De oorlog 
in Irak, de grootste strategische fout in de Amerikaanse geschiedenis, had eind 2008 niets 
anders opgeleverd dan een uitgestelde burgeroorlog. Premier Maliki, aanvankelijk gesteund 
door de regering-Bush, stookte het interne vuurtje op en de restanten van Saddams 
militairen, ontslagen door de hopeloos incompetente Paul Bremer, werden de militaire 
fundamenten van ISIS. De herintroductie van Amerikaanse militairen, dit keer op verzoek 
van de Iraakse regering, geeft aan dat het anders had kunnen lopen, niet dat Obama 
schuldig is aan de chaos in Irak. Evenmin is duidelijk hoe de Verenigde Staten na een 
eventueel geslaagde hulpactie dit disfunctionele land van zichzelf kunnen redden. De 
vergiftigde erfenis van George W. Bush zal ook de volgende president dwars zitten en het is 
allerminst zeker dat Obama’s bedachtzame herordening van prioriteiten door de volgende 
president wordt gevolgd. Hij zal nog gemist worden. 

Tijdens de campagne van 2008 had Obama geclaimd dat Afghanistan de ‘echte oorlog’ was. 
Dat was niet verstandig en het leverde hem de nodige hoofdbrekens op. Door na veel 
wikken en wegen het advies van het Pentagon te volgen en 30.000 extra soldaten te sturen 
maakte Obama van deze oorlog zijn oorlog. Het uitzicht op een acceptabele uitkomst in dit 
hopeloze land is gering. Obama kon de oorlog niet beëindigen, zijn opvolger zal met 
eenzelfde hopeloze taak geconfronteerd worden. 

De Arabische lente die in 2011 losbrak, was het gevolg van structurele ontwikkelingen in een 
steeds onrustiger en onevenwichtiger Midden Oosten. De autoritaire regimes, vaak 
gesteund door de Verenigde Staten ter wille van de stabiliteit, wankelden en vielen. Dankzij 
decennia van dictatoriaal bestuur was er geen civic society en was de oppositie allesbehalve 
klaar om te regeren. Het resultaat is chaos en burgeroorlog. 

Obama kon niet veel meer dan toekijken. De ontwikkelingen hadden hun eigen dynamiek. 
Klachten van neoconservatieven (en boze Saudi’s) dat de regering-Obama wat al te snel 
afstand nam van hun goede vriend Mubarak waren onrealistisch en kortzichtig. Obama 
onderkende dat de VS niet kon blijven hangen aan de autocraten die het eerder had 
gesteund. Critici hebben gelijk dat de regering geen beleid opzette dat de overgang naar 



meer stabiele, pluralistische bestuursvormen mogelijk maakte. De vraag is echter of een 
dergelijk beleid überhaupt mogelijk was.  

De enige plek waar hij zich wel uit zijn tent liet lokken - door de Europeanen - was in Libië. 
Obama’s eigen minister van Defensie en zijn veiligheidsadviseur waren tegen, minister van 
Buitenlandse Zaken Hillary Clinton was voor. ‘Smart power at its best’, zei Clinton. De 
ontwikkeling van Libië sindsdien ondersteunt veeleer Obama’s analyse: doe geen 
interventies zonder dat je weet wat het vervolg is. Nu ISIS in Libië actief lijkt te worden, is 
die conclusie alleen maar pregnanter geworden. Aan de andere kant valt te betogen, zoals 
Hillary Clinton doet, dat de interventie bedoeld was om een aanval op burgers te 
voorkomen op een moment dat Kadhafi’s troepen zich klaarmaakten voor een 
massaslachting. Die werd voorkomen, misschien was het met de ervaring van Irak 
verstandig dat de doelstellingen niet hoger werden gesteld. Amerikaanse macht, Obama is 
de eerste die het zal erkennen, heeft zijn beperkingen. 

De kracht van Amerikaanse diplomatie 

De deal met Iran, waarbij dat het land voor minstens tien jaar de ambitie om een 
kernwapen te bezitten moest inslikken, is zonder twijfel Obama’s grootste succes. Het 
bewijst dat zijn voorkeur voor diplomatie werkt, het weerspiegelt wat realistisch was en hij 
weerstond de vaak onfrisse en altijd onverstandige tegendruk van Israël en Saoedi-Arabië. 
Als het aan hardliners in de Verenigde Staten had gelegen dan had Amerika al in Iran 
ingegrepen na de gestolen verkiezingen van 2009. Gelukkig was Obama verstandiger. 

Dat het resultaat Iran een rol geeft als regionale grootmacht is geen gift maar een erkenning 
van het onvermijdelijke. Was het niet al Richard Nixon die het Iran van de sjah die rol wilde 
laten spelen? Alle gemonkel van tegenstanders ten spijt en niettegenstaande onzinnige 
‘beloften’ van Republikeinse presidentskandidaten om de deal op de eerste dag in het 
volgende Witte Huis te schrappen, is hier sprake van een fundamentele herordening die niet 
meer ongedaan gemaakt kan worden.5 

Ook de opening naar Cuba, die een patstelling van decennia doorbreekt, was het resultaat 
van vertrouwen in diplomatie en de adequate uitvoering ervan. En ook voor dit beleid geldt 
dat deze doorbraak niet kan worden teruggedraaid. Soms moet je de dinosaurussen in de 
politiek confronteren met voldongen feiten, zou Richard Nixon zeggen. 

De consolidatie van de opkomst van China heeft Obama primair begroet met het vaster 
verankeren van China in de liberale wereldorde, de Chinezen ervan overtuigend dat beider 
belangen soms gelijk oplopen. Na de crisis van 2008 werd China aanzienlijk assertiever dan 
tevoren. Nu de groei daar wat lijkt te haperen, bestaat het risico dat China meer militaire 
kaarten gaat uitspelen om het nationalisme op peil te houden. De doelstelling was om de 
ASEAN-partners de Amerikaanse toewijding te verzekeren. De ‘pivot to Asia’ stelde als 
praktische daad weinig voor (een paar duizend soldaten in Australië) maar het gebaar was 
duidelijk. Gezien de huidige campagneretoriek is het de vraag of het vrijhandelsverdrag, het 
Trans-Pacific Partnership, in het Congres de eindstreep zal halen, maar aan Obama zal dat 
niet gelegen hebben: hij heeft er veel energie en politiek kapitaal in gestopt. De deal staat 
open voor China als het aan de eisen voldoet, wat een verdere integratie in de door Amerika 
vormgegeven wereld zou betekenen. 



Kloof tussen woorden en daden 

De grootste problemen die Obama zelf heeft veroorzaakt, hadden te maken met woorden. 
Overdreven verwachtingen van het terugdringen van kernwapens, de mooie woorden van 
de toespraak in Caïro, de acceptatie van de premature Nobelprijs (met wel een mooie rede), 
de red line in Syrië: het probleem was vaak de kloof tussen woorden en daden. Of misschien 
waren de verwachtingen altijd al overdreven. 

Het grootste verwijt dat Obama krijgt, zowel in Amerika als in Europa, is dat hij niet heeft 
ingegrepen in de oorlog in Syrië. Als het aan de haviken had gelegen dan liepen er nu meer 
dan 10.000 Amerikaanse soldaten rond in Syrië en Noord-Irak, omringd door ISIS en troepen 
van Assad. Wat die Amerikanen hadden moeten en kunnen doen bleef altijd onduidelijk, en 
evenmin kon iemand de uitkomst van die interventie uitspellen. Obama stelde zich 
simpelweg de vraag die ook in Irak opkwam: ‘Tell me how this ends’. Dit was precies 
waarvoor hij wilde waken: spierballen laten rollen en troepen sturen enkel om het gevoel te 
krijgen dát je iets doet. Het uitspreken van zijn red line in Syrië was onverstandig, zoals 
ultimata dat altijd zijn, maar de uitkomst was niet slecht: het verwijderen van de chemische 
wapens van Assad. Publicitair was het een ramp. Het bracht ook ergernis in de speciale 
relatie met Groot-Brittannië toen het Engelse parlement tegen steun voor luchtaanvallen in 
Syrië stemde. Amerika wil altijd door minstens één grote bondgenoot gesteund worden en 
het afhaken van de Engelsen was een additionele reden om af te zien van militaire actie. 

Belangrijker was Obama’s overweging dat Amerikaanse belangen niet op het spel stonden. 
Dat is een hard besluit als het betekent dat menselijk lijden doorgaat, maar een nieuwe 
modus operandi is het niet. Amerika zag lijdzaam toe hoe Saddam Irak knechtte, Mubarak 
zijn volk onderdrukte, en het had geen probleem met Latijns-Amerikaanse dictators die 
‘onze mensen’ waren. Het land keek ongemakkelijk de andere kant op in Darfur en Rwanda. 
Als de oppositie in Syrië zich verraden voelt dan is het omdat ze onrealistische 
verwachtingen had over de Amerikaanse bemoeienis die ze probeerde uit te lokken. Obama 
kent zijn geschiedenis: zo is Amerika vaker in oorlogen verzeild geraakt.6 Dat Europa zit met 
een vluchtelingenprobleem en zichzelf aan stukken scheurt, is, in alle eerlijkheid, niet een 
probleem waar Amerika veel aan kan doen. 

Door zijn terughoudendheid heeft Obama in Syrië een opening voor de Russen gelaten en 
Poetin heeft die gegrepen. Dat is pijnlijk voor het Amerikaanse ego, maar niet per se een 
weldaad voor de Russen die straks de vruchten plukken van een vergiftigde boom. Met 
Rusland hebben nu drie Amerikaanse presidenten een ‘reset’ geprobeerd. Het wantrouwen 
van de Russen, gevoed door de NAVO-uitbreidingen, kleur-revoluties en EU-pogingen 
Oekraïne aan zich te binden, was niet onbegrijpelijk en lang gekoesterd. Het is dan ook onzin 
te stellen dat de inname van de Krim een gevolg is van Obama’s weigering in Syrië op te 
treden, zoals sommigen zeggen (hij wachtte veeleer tot de schaatsers en hun gewichtige 
supporters uit Sotchi waren vertrokken). De ontwikkelingen in Oekraïne rechtvaardigden 
evenmin Amerikaans militair optreden. Dat Obama ter geruststelling van NAVO-partners in 
Oost-Europa nu een paar duizend soldaten legert aan de Russische grens, is niet meer dan 
een gebaar. Daar gaat Poetin de NAVO niet uitdagen. De Russische leider pokert graag maar 
is geen idioot.  



Teleurstellingen 

Een van de grootste teleurstellingen is dat Obama niet in staat was Guantánamo Bay te 
sluiten en zo die schande op het Amerikaanse blazoen te verwijderen. Het is niet dat hij het 
niet geprobeerd heeft. Alle pogingen om de gevangen naar het Amerikaanse vasteland over 
te brengen en voor zover mogelijk te berechten liepen stuk op een laf Congres. Obama 
kreeg niets gedaan. Pogingen om gevangen die vrijgelaten konden worden omdat ze niets 
hadden gedaan of niet vervolgd konden worden en in principe ongevaarlijk waren, elders 
onder te brengen, bleken moeilijk. Zo weigerden de angsthazen in het Nederlandse 
parlement Obama te helpen met het slappe excuus dat ze Amerikaanse problemen niet 
wilden oplossen. Die bal komt nog wel eens terug stuiteren. 

Ook teleurstellend is de mate waarin Obama de National Security Agency een vrije hand 
heeft gegeven in het uitvoeren van mass surveillance. Hij heeft ook whistleblowers agressief 
vervolgd door nieuw leven te blazen in de Espionage Act, een weinig fris restant van Wilsons 
repressie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De war on terrorism is weliswaar ten grave 
gedragen, maar de oorlog tegen terroristen bepaald niet.  

Dit deel van zijn erfenis staat in sterk contrast met de pogingen van Obama om de 
irrationele angsten van de gemiddelde Amerikaan te verminderen. Toen ze hun hoofd 
verloren tijdens de Ebola-crisis, toen ze na de aanslag in San Bernadino wild begonnen te 
roepen over moslimterroristen in Amerika (geholpen door de opruiende woorden van 
Donald Trump en anderen), hield Obama het hoofd koel en sprak geruststellende woorden. 
Helaas werden die ondermijnd door het permanente verdacht maken van de president door 
zijn tegenstanders en het obstructieve Congres. Wie denkt dat Obama een on-Amerikaanse, 
zelfs anti-Amerikaanse geheime moslim is, laat zich niet snel geruststellen. Republikeinen 
laten ook een erfenis achter: zelden is een president meer gedesavoueerd door zijn 
haatdragende landgenoten. 

Sterker in de wereld 

Obama’s ambities waren niet bescheiden maar evenzogoed realistisch. In plaats van te 
proberen home runs te slaan, streefde hij naar een- of tweehonkslagen — in het 
Amerikaanse honkbal parlando. Net als Bush de Oudere en Bill Clinton laat Obama een 
buitenlandse politiek achter die er beter voorstaat dan wat hij aantrof — en deze beide 
voorgangers begonnen niet met een gecrasht beleid. Obama’s strategie was het 
consolideren van de liberale internationale orde die sinds de Tweede Wereldoorlog de 
wereld goed heeft gediend. Na een periode van roekeloze interventie en unilaterale 
kretologie koos hij voor een herbezinning. Zoals een verdediger van Obama’s beleid schrijft: 
‘geen oorlog, geen appeasement, een diplomatieke inspanning samen met andere 
belangrijke landen met als doel een praktische oplossing te vinden voor een serieus maar 
beperkt probleem, en het scheppen van voorwaarden voor vooruitgang op een breder 
terrein in de toekomst — het is allemaal typisch Obama’.7 

Met zijn voorzichtige beleid past hij in een andere traditie van de Amerikaanse buitenlandse 
politiek dan die van de neoconservatieven: die van John Quincy Adams en George Kennan. 
Op 4 juli 1821 formuleerde Adams als minister van Buitenlandse Zaken de beperkingen van 
de Amerikaanse expansie, vooral gebaseerd op zijn overtuiging dat republieken en de 



republikeinse principes (met een kleine ‘r’) niet goed zouden gedijen op buitenlandse grond 
— tegen messianisme, kortom. Tijdens de Koude Oorlog zou George Kennan, de verlichte 
strateeg van de ‘containment’-strategie herinneren aan wat Adams had gezegd over de 
juiste Amerikaanse rol in de wereld: ‘Ze gaat niet op buitenlandse expedities op zoek naar 
monsters om te vernietigen. Ze verwelkomt vrijheid en onafhankelijkheid voor iedereen. Ze  
is enkel de promotor en vindicator van haarzelf’. 

De ach-en-wee en het handwringen van Republikeinen en hun supporters, ook in Europa, 
doen geen recht aan de positie van Amerika in de wereld. Die is sterker dan in 2008, in vele, 
misschien in alle opzichten. Amerika staat sterker in de wereld dan na de desastreuze Bush-
jaren. Obama heeft de eerste post-imperial presidency gevoerd en de lijnen uitgezet die zijn 
opvolgers zullen moeten volgen. 

Mr. dr. Frans Verhagen is journalist, gespecialiseerd in Amerikaanse geschiedenis. Hij 
schreef twaalf boeken, waaronder een biografie van Abraham Lincoln.  
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