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Zoals zoveel andere waardepapieren, lijken ook de aandelen Obama hun ‘triple A’-status 
verloren te hebben. De man die als een komeet was opgekomen aan het politieke 
firmament en in binnen- en buitenland ontzag en bewondering had gewekt, lijkt 
afgebrand. De man die met kracht van woorden een politieke visie had geschetst en in 
alles leek te breken met de praktijken van de regering Bush Jr. wist hoop en politiek 
enthousiasme te wekken. Nu overheersen gevoelens van desillusie en teleurstelling. Nu 
keren mensen zich weer af van de politiek of zoeken zij vormen van politieke actie en 
expressie als in de Occupy Wall Street-beweging. Hoe heeft het zo snel kunnen verkeren? 
En in de ogen van wie? Wie vormen de belangrijkste groeperingen met gewicht in de 
schaal van Obama’s politieke overlevingskansen? Wie wegen Obama en bevinden hem te 
licht?  

Beeldvorming 

Allereerst de doorsnee Amerikaan die zich in zijn dagelijks leven bedreigd ziet door een 
aanhoudende economische malaise, door concentratie van rijkdom in de handen van 
weinigen en groeiende armoede onder de rest. Er is een vage angst van machtsverlies van 
Amerika in de wereld. Het beeld heeft postgevat van een president die te afwachtend en te 
weinig doortastend is, te veel aan de kant van Wall Street en de banken staat in plaats van 
aan hun kant. Dan zijn er de intelligentsia, traditioneel bestanddeel van de Democratische 
politieke familie, die visionair, inspirerend leiderschap hadden verwacht en nu bedrogen 
uitkomen. En er is de grote buitenwereld waar Obama’s woorden grote verwachtingen 
hadden gewekt over een Amerika als inspirerend voorganger op het wereldtoneel. De 
gemene deler bij al deze frustratie is het gekenterde beeld van Obama als voorganger, als 
inspirator. Het is een beeld dat hij zelf heeft opgeroepen.  

Het is echter ook een beeld dat slecht strookt met zijn onmiddellijk verleden van 
academicus, van community organizer in de arme buurten van Chicago, en van de man die 
op papier, in zijn autobiografische geschriften, rekenschap van zijn politieke vorming had 
gegeven. Het beeld dat hij daar van zichzelf geeft, is dat van een luisteraar, open voor debat 
en gedachtewisseling, die pas na rijp beraad tot handelen komt. In een boek, Reading 
Obama, schetst James Kloppenberg, historicus aan Harvard, Obama’s opvatting van politiek 
als ‘deliberative democracy’, als een voortgaande confrontatie van meningen. Het leidt tot 
een opvatting van politiek leiderschap als ‘leading from behind’, als leiderschap dat de 
botsing der meningen volgt en pas dan een weg voor handelen aangeeft. Dit soort 
leiderschap konden we herkennen in de manier waarop Obama optrad op weg naar zijn 
wetgeving voor een stelsel van nationale gezondheidszorg. En op buitenlands gebied konden 
we het zien in Amerika’s optreden bij uitvoering van het VN-mandaat inzake Libië, in wat het 
begin van een Obamadoctrine in de buitenlandse politiek kan zijn: een doctrine van wat men 
wel noemt ‘offshore balancing’: buitenlands beleid uitgevoerd door anderen. Ironisch 
genoeg is de leuze ‘leading from behind’ nu tot het centrale verwijt aan Obama geworden.  



“De overheid is niet de oplossing, maar het probleem” 

Veel van wat men Obama verwijt, heeft weinig met hem of zijn optreden te maken. Hij zit 
met de brokken van een uit de hand gelopen neoliberalisme, een periode van de 
‘terugtredende overheid’, die zich in Amerika al sinds de late jaren zeventig aftekent, onder 
Democratisch zo goed als onder Republikeins bewind, van Carter af, via Reagan en Clinton, 
tot de instorting van 2008 onder Bush Jr. Zelfs Alan Greenspan, de man die jarenlang het 
orakel van de ‘Fed’ - Amerika’s centrale bank - was geweest, moest toen toegeven dat hij 
zich had verkeken op het zelfregulerend vermogen van de vrije markt. Het is ook niet 
Obama’s schuld dat Amerika zijn financiële zelfstandigheid kwijt is en diep in de schuld zit bij 
zijn grootste rivaal op het wereldtoneel: China. En evenmin dat onder zijn voorganger de 
hypotheekmarkt was vergiftigd, waardoor Amerikanen op grote schaal hun huizen verloren. 
Ook kun je hem niet verwijten dat Amerika al langer onderhevig is aan processen van 
globalisering, en dat het land bedrijven en werkgelegenheid heeft zien verdwijnen naar lage-
lonen landen, zoals - jawel - China, en nu moet invoeren wat het wil consumeren.  

Evenmin - en dit komt Obama wat dichter op de huid - is het hem aan te rekenen dat het 
neoliberalisme als ideologie aanhangt bij de partij die nooit van fouten zal leren: de 
Republikeinen, de partij van Reagan, die ooit uitriep - en de woorden klinken na in 
Republikeinse kring - dat regeringen nooit een oplossing brengen, maar altijd deel uitmaken 
van het probleem. Weg dus met de overheid. Het houdt iets wonderlijks dat mensen zich het 
vuur uit de sloffen lopen om verkozen te worden en deel te gaan uitmaken van de overheid, 
om vervolgens die overheid te slopen. Daar komt nog bij dat hedendaagse Republikeinen 
meer dan ooit tevoren als hoogste prioriteit hebben de Democraten het regeren onmogelijk 
te maken. Ze hebben het verongelijkte gevoel, al ten tijde van president Clinton, dat zij zelf, 
en niet de Democraten, het natuurlijke recht hebben te regeren. Dus stellen zij zich op als 
een gesloten blok saboteurs en vertoont de Amerikaanse politiek het beeld van polarisatie 
langs partijlijnen.  

Ieder argument is daarbij welkom. Als de Republikeinen zich opmaken om één van Obama´s 
grootste wetgevende prestaties tot zover, zijn gezondheidswet, onderuit te halen is hun 
argument dat het nieuwe stelsel óf in strijd is met de Grondwet, óf socialistisch, óf te duur. 
Er zit te veel overheid in. Maar als wordt voorgesteld de kosten van medische verzorging 
omlaag te brengen door goedkopere, merkloze (‘generic’) medicijnen uit Canada te 
importeren, stemmen de Republikeinen dat af onder druk van de farmaceutische lobby. Het 
argument is dan dat die medicijnen niet getoetst zijn naar de regels van de Amerikaanse 
wetgeving. Dan opeens is de regelgevende overheid weer van harte welkom. Meer in het 
algemeen is het structurele probleem waar Obama voor staat het diep ingewortelde anti-
etatisme van de Amerikaanse bevolking. Naar uit opiniepeilingen blijkt, staan Amerikanen in 
meerderheid voor beter onderwijs, betere gezondheidszorg, een betere infrastructuur. Maar 
zij weigeren hardnekkig de overheid als behartiger van het algemeen belang te financieren 
door belasting te betalen. 

Toch kon Obama het zo mooi zeggen. Nog in 2007, als Democratisch senator en 
presidentskandidaat zei hij in een rede in Chicago:  

“I still believe that America is the last, best hope of Earth. We just have to show the 
world why this is so. This President (George W. Bush, red.) may occupy the White 



House, but for the last six years the position of leader of the free world has remained 
open. And it’s time to fill that role once more. The American moment has not passed. 
The American moment is here. And like generations before us, we will seize that 
moment, and begin the world anew.”  

Met dit soort uitlatingen wekte Obama de hoop van een nieuw begin, van een tabula rasa, 
na zoveel jaren Bush. Zo wierp hij tevens een beoordelingsmaatstaf op waar we hem wél aan 
kunnen houden.  

Verschillen… 

Hoe anders dan Bush is hij? Op binnenlands terrein zit Obama vooral met de puinhopen van 
zijn voorganger: een ingestorte huizenmarkt als gevolg van wat nu wel snerend heet het 
casino-kapitalisme (waar bedrijven als Moody’s en consorten, huurlingen van het 
bedrijfsleven, de ‘triple A’-status bleven geven aan dubieuze financiële pakketten en 
constructies van de banken), een hoge werkloosheid die hardnekkig rond de negen procent 
blijft steken, en torenhoge overheidstekorten. Hij zal bij de komende verkiezingen vooral 
worden afgerekend op deze uitstaande problemen. Zijn staat van dienst in de buitenlandse 
politiek zal daar weinig aan toe of af doen. Dat is meestal zo bij de beoordeling van 
presidenten door het kiezersvolk. Toch verzamelt Obama op dat terrein wel bonuspunten, 
met de dood van Osama bin Laden en Moammar Kadhafi, en krijgt hij schouderklopjes van 
mensen als Dick Cheney. Dat geeft te denken voor een president die de lat voor morele 
beoordeling van zijn optreden zo veel hoger legde dan zijn voorganger. Hoe zit dat?  

Het was in november dit jaar tien jaar geleden dat George Bush Guantanamo Bay openstelde 
als gevangenis voor ‘enemy combatants’, opgepakt in de internationale strijd tegen het 
terrorisme. Bush wilde ze onttrekken aan de rechtsbescherming van de Grondwet of van 
internationale verdragen door ze te plaatsen in een juridisch niemandsland, letterlijk buiten 
de wet. Hij kon ze daar wat harder ondervragen (‘enhanced interrogation’ is het 
Orwelliaanse eufemisme) en voor militaire rechtbanken brengen in plaats van voor de 
gewone rechter. Hij deed dit alles op grond van geheime, maar inmiddels uitgelekte, 
memoranda (de infame ‘torture memos’) uitgebracht door de juridische raadsman van het 
Department of Justice, John Yoo. De memoranda moesten de president de juridische ruimte 
geven om de Akkoorden van Genève naast zich neer te leggen.  

En wat doet Obama nu? Op grond van eveneens geheime memoranda, uitgebracht door een 
plooibare juridisch adviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken, staat het president 
Obama vrij een lijst op te stellen van mensen, onder wie Amerikaanse staatsburgers, als 
doelwit van gerichte executie (‘targeted assassination’) vanuit de lucht. Zonder dat 
bewijsvoering is vereist, zonder enige vorm van proces of openbaarheid, kan de president als 
opperbevelhebber in tijd van oorlog tot standrechtelijke executie overgaan.  

Bij zijn ambtsaanvaarding, vroeg in 2009, was Obama in de ogen van zijn enthousiaste 
aanhang het tegenbeeld van Bush. Toen hij met de hand op de bijbel zwoer de Grondwet 
van de Verenigde Staten te zullen verdedigen en hoog te houden leek het de eerste stap in 
het keren van de voortgaande uitbreiding van de uitvoerende macht van de president, tegen 
alle constitutionele beperkingen van die macht in. Obama leek de belofte in te houden van 
een terugkeer naar een presidentschap dat zich schikte naar de wet en internationaal recht.  



Naar zou blijken was dit makkelijker gezegd dan gedaan. Ten tijde van Bush had men het wel 
over de theorie van de ‘unitary executive’, een theorie die de machtsgreep van Bush moest 
rechtvaardigen. In tijden van nood, zoals in de ‘War on Terror’, moest het hoofd van de 
uitvoerende macht, tevens Commander-in-Chief, de handen vrij hebben en niet gebonden 
zijn aan constitutionele finesses als scheiding van machten, laat staan internationale 
verdragen. Als het Congres een wet had aangenomen, kon de president in een zogeheten 
‘signing statement’ aangeven in hoeverre hij zich door de wet gebonden voelde. Toen 
bijvoorbeeld president Bush een wet signeerde, door het Congres geloodst onder auspiciën 
van senator John McCain - een wet tegen martelen als verhoortechniek - voegde hij een 
‘signing statement’ toe. Hij gaf daarin aan dat in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber hij 
de vrijheid had de wet te negeren die hij net getekend had. Tezelfdertijd werd bekend dat 
Bush sinds 2002 bij herhaling de National Security Agency had toegestaan 
telefoongesprekken af te luisteren zonder de bij wet vereiste machtiging. Dit patroon van 
eenzijdige, buitenwettelijke machtsverruiming leidde in de latere jaren van het 
presidentschap van Bush tot een publiek debat rond het begrip van de ‘unitary executive’, 
bijna als codewoord voor een doctrine van vrijwel onbelemmerde presidentiële macht. 

Deze ontwikkeling werd door velen gezien als een radicale variant van wat eerder wel werd 
genoemd de ‘imperial presidency’, in 1968 bijvoorbeeld door Arthur Schlesinger Jr. in een 
boek onder die titel. De angst voor langzame afkalving van de democratische instellingen en 
bescherming van burgerrechten door de groei in omvang van de ‘warfare state’ - in plaats 
van de ‘welfare state’ - gaat nog verder terug in de tijd, bijvoorbeeld tot de waarschuwingen 
van Jane Addams in de dagen voorafgaand aan Amerikaanse inmenging in de Eerste 
Wereldoorlog. De beroemde pacifiste wees er op dat democratische vrijheden zouden 
moeten wijken voor het dictaat van de nationale veiligheid, als Amerika zich eenmaal op zou 
maken tot oorlogvoering. Het is een samenhang die in de jaren sinds 9/11 steeds duidelijker 
is geworden.  

…of meer van hetzelfde? 

Toen Obama aantrad koesterden velen, in Europa en Amerika, de hoop dat hij Amerika zou 
doen terugkeren naar zijn stelsel van rechtsbescherming en constitutionele vrijheden. Maar 
hoe groot zou de verleiding zijn om net als zijn voorganger de machtsverruiming van het 
presidentschap als gegeven te aanvaarden en constitutioneel kort door de bocht te gaan als 
het hem uitkwam? Nu, na drie jaar presidentschap, zien we tal van tekenen die eerder op 
voortzetting van de aanpak van Bush wijzen dan op een breuk. De man die als 
presidentskandidaat zijn gehoor er aan herinnerd had dat hij, anders dan de zittende 
president (d.w.z. Bush), de Grondwet zou respecteren, handelde in strijd met de War Powers 
Resolution, in 1973 aangenomen door het Congres, toen hij Amerikaanse inmenging in Libië 
toestond. Met een kronkelredenering van Orwell-achtige Newspeak, ontkende Obama dat 
de militaire inmenging in Libië oorlogvoering in de zin van de War Powers Resolution was. Hij 
liet zich hierbij weer leiden door de juridisch adviseur van Buitenlandse Zaken, en oud-
leermeester van Obama aan de universiteit, professor Koh. Koh is dezelfde man die, ter 
rechtvaardiging van moord en doodslag met drones, wél het argument hanteert dat Amerika 
“at war” is en zich derhalve aan oorlogsrecht kan houden. Oorlog is maar wat je er van 
maakt. 



Wat betreft Obama’s belofte van “ongekende openheid” komt deze eerder van de kant van 
klokkenluiders en ‘leakers’, zoals in het geval van WikiLeaks, dan van de overheid. De 
overheid reageert betrapt, zo niet als door een angel gestoken. Zoals het een ‘unitary 
executive’ betaamt, hield de overheid, zonder enige vorm van ‘due process’, een verdachte, 
Bradley Manning, in eenzame opsluiting en zette buitenlandse regeringen onder druk de 
hoofdverdachte, Julian Assange, uit te leveren. Maar al eerder, nog voor deze furore, stond 
in de New York Review of Books, boven de namen van befaamde leden van de linkse kerk, 
onder wie Daniel Ellsberg van de gelekte Pentagon Papers uit de Johnson jaren, een 
aanklacht tegen de regering Obama. De ondertekenaren riepen op “to end the complicity of 
silence” en herinnerden de lezers er aan dat “Crimes are Crimes No Matter Who Does 
Them.” De eerste op een lijst van aanklachten tegen de regering Obama betrof de vrijheid 
die de regering had genomen om een lijst samen te stellen van verdachten van terrorisme, 
onder wie Amerikaanse staatsburgers, en hen aan te wijzen voor ‘targeted assassination’. 
Gevangen als Obama lijkt in de insider-praktijken van Washington, moet soms toch het besef 
bij hem rijzen dat hij zijn oude vrienden misschien voorgoed verloren heeft. 

Sprakeloze redenaar 

Het blijft verbazingwekkend dat de man die in zijn opmars naar het Witte Huis en in zijn 
eerste maanden als president zo vaak zijn publieke rol aangreep om met de kracht van zijn 
retorische gaven het publiek op te wekken tot inzet voor de publieke zaak, nu vaak en 
letterlijk sprakeloos is. Hij gebruikt Orwelliaanse draaierij in plaats van krachtig 
redenaarschap, juist nu hij het publiek zou moeten confronteren met de dilemma’s van 
moraliteit en macht. Hij kan het nog steeds, zoals bleek in januari 2011, na de moordpartij in 
Tucson (Arizona), waar een verwarde jongeman een vrouwelijk Congreslid en enige 
omstanders verwondde en zes personen doodde, onder wie een jong meisje. In Tucson wist 
Obama de woorden te vinden die troost boden aan de rouwende ouders en een rouwende 
natie. Maar meer dan dat, ver uitrijzend boven de giftige sfeer waarin zich in Amerika - en 
trouwens niet alleen daar - het publiek debat afwikkelt, nam hij de gelegenheid te baat om 
de Amerikanen een lesje te geven in vormen van geciviliseerd debat.  

Maar als het kind dat door geweld om het leven komt niet Amerikaans is, maar een Afghaans 
of Pakistaans slachtoffer van de Amerikaanse manier van oorlog voeren, heeft Obama zich er 
niet toe kunnen zetten om publiekelijk verantwoording af te leggen van de morele 
dilemma’s waar hij voor staat. Er zijn nog geen echo’s te horen van de anti-oorlogskreet uit 
de jaren ’60: “Hey, hey, L.B.J. How many kids did you kill today? Er is wat dat betreft 
helemaal geen anti-oorlogsbeweging op straat te horen. Maar het publieke geweten begint 
bij monde van leidende intellectuelen wel op te spelen, in de blogosfeer en in de pagina’s, 
bijvoorbeeld, van de New York Review of Books.  

Op dit moment is het Amerikaans defensiebudget zo groot als dat van alle andere landen, 
vriend en vijand, bij elkaar. De Amerikaanse uitgaven voor defensie vergen ruwweg de helft 
van alle vrij besteedbare federale dollars. Amerika telt nu tussen de 700 en 1.000 militaire 
bases over de gehele wereld, met nieuwe drone-bases onder constructie. Amerika is in staat 
tot vertoon van militaire macht in steeds nieuwe technologische gedaanten. Eén vraag bij dit 
alles blijft in Amerika’s publieke bezinning, zeker van de kant van Obama, onuitgesproken: 
als dit beleid een peperdure verzekeringspolis moet zijn, tegen welke vijand, welk gevaar, 
moet het bescherming bieden?  



Speciaal hier zou men toch van een begaafd redenaar als Obama meer verwachten. Veeleer 
dan zich te laten inweven in de denktrant en wereldvisie van Amerika’s defensie-
establishment, zou hij de nood van Amerika’s schuldenlast moeten aangrijpen voor publieke 
bezinning op de oververhitte defensiemachine. Juist nu, nu tekorten op alle niveaus van 
openbaar bestuur Amerika’s infrastructuur bedreigen, zijn onderwijs, zijn 
gezondheidsstelsel, zo goed als de gezamenlijke welvaart, zou Obama deze zaken in 
onderlinge samenhang moeten bespreken en de natie aan het denken zetten over de 
kosten, zowel de financiële als de menselijke, van wat men wel noemt ‘de nationale 
veiligheidsstaat.’ Zoals de ene opiniepeiling na de andere duidelijk maakt, is het 
Amerikaanse volk massaal onkundig van zulke zaken. Gegeven de rechtse heerschappij over 
de media van openbare communicatie ligt hier een uitdaging voor de meester-redenaar die 
Obama kan zijn. Misschien wacht daar het podium dat hem opnieuw tot inspirator van de 
natie kan maken.  
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