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et is geen geheim dat Poetin Obama niet kan 
uitstaan en omgekeerd kan Obama een sterk 
internationaal leider moeilijk naast zich dul-
den.  
De relatie tussen Israël en de Verenigde Sta-

ten was nog nooit zo moeilijk, om niet te zeggen slecht. 
Dit is niet volledig te verklaren door politieke tegenstrij-
digheden, maar in grote mate door een persoonlijke ani-
mositeit tussen Netanyahu en Obama. Het probleem is 
misschien dat de twee te sterk op elkaar lijken en gelijke 
ego’s botsen. 
Het begon allemaal vrij positief. Toen 
Obama nog kandidaat was voor de de-
mocratische nominatie tegenover Hillary 
Clinton en Netanyahu de Israëlische op-
positie aanvoerde, hebben hun assisten-
ten een discrete ontmoeting geregeld in 
een klein bureel van de onderhoudsman 
van de Ronald Reagan vliegveld in Wash-
ington. Het jaar was 2007. Netanyahu 
vertelde aan zijn assistenten “Hij heeft 
het. Hij kan winnen van Hillary”. Er was 
duidelijk begrip en zelfs bewondering tussen de twee. 
Maar waarom ging het dan zo snel mis?
De redding is simpeler dan men denkt. Obama heeft 
weinig ervaring in internationale betrekkingen en luis-
terde naar raadgevers die zijn motto “Yes, I can” wilden 
ondersteunen met “Yes, I can change”. Alles moest an-
ders.
Hij begon zijn ambtstermijn vol enthousiasme en wou een 
verschil maken. Twee dagen na zijn aanstelling benoemde 
hij een gezant voor het Midden-Oosten. Obama dacht dat 
een relatie met de Arabische wereld enkel kon verbeterd 
worden door de relatie met Israël af te bouwen. Hier 
vergiste hij zich. De verhoudingen met Arabische landen 
waren nooit afhankelijk van de relatie met Israël. China, 
India en Rusland hebben dit bewezen. Netanyahu begon 
Obama naïef te vinden over de situatie in het Midden-
Oosten. Obama, de nieuw gebakken Nobelprijswinnaar 
kon moeilijk aanvaarden dat Netanyahu zijn beleid niet 
steunde. Voor Obama, zoals voor de meeste Amerikaanse 
presidenten, is elk land buitenlands leider een onderge-
schikte. 
De persoonlijke verhouding tussen Netanyahu en Obama 
verergerde toen de Verenigde Staten geheime onderhan-
delingen begonnen met Iran via Oman. Obama, luiste-
rend naar zijn adviseurs, heeft Netanyahu niet ingelicht

over Oman, wetende dat de Iraanse kwestie de politieke 
struikelblok is van Netanyahu.
Na een periode van koude en zelfs agressieve verhoudin-
gen kwam Netanyahu op bezoek bij Obama op 9 novem-
ber jongstleden. Het is in het voordeel van beiden om de 
relatie te herstellen. Netanyahu moet de relatie herstel-
len voor er een nieuwe President komt en Obama wil niet 
vertrekken als de vijand van Israël. Maar de persoonlijke 
band is onherstelbaar. Obama begrijpt het Midden-Oosten 
niet en Netanyahu probeert invloed uit te oefenen op de 

binnenlandse politiek van de VS. Beiden 
overschreden hun capaciteiten.

De internationale Joodse Gemeenschap 
vindt het jammer. In de Verenigde Staten 
kan Obama het ook moeilijk vinden met 
andere Joodse leiders. Malcolm Hoenlein 
wordt beschouwd als de meest invloed-
rijkste Joodse leider van de Verenigde 
Staten. Hij is directeur van de Confe-
rence of Presidents, de organisatie die 
bijna alle Amerikaanse Joodse instel-

lingen groepeert. Obama probeerde Hoenlein van zijn 
gelijk meermaals te overhalen, doch mislukte. 
Het is waarschijnlijk dat een nieuwe Amerikaanse presi-
dent een betere persoonlijke relatie met Joodse en Is-
raëlische leiders er zal op nahouden. De internationale 
politiek zit in een nieuwe fase waar de Verenigde Staten 
hun dominantie aan het verliezen zijn en Rusland via 
Syrisch conflict een tweede macht wordt met ambities 
de eerste te zijn. En dan is er ook China.
Europa mist sterke persoonlijkheden. Merkel was de 
onbetwiste leider en personaliteit van Europa tot ze 
verantwoordelijk is gesteld voor de vluchtelingencrisis. 
Er zullen snel kandidaten komen om haar plaats op het 
Europees continent over te nemen. Zonder een sterke 
leider, zal Europa gedoemd zijn te verdwijnen. 
Ook de Europese Joodse Gemeenschap is geconfron-
teerd met hetzelfde dilemma. De enige sterke Europese 
Joodse organisatie is de CRIF. Maar de CRIF besliste 
naar Franse traditie exclusief Frans te blijven. Een or-
ganisatie die alle Joodse organisaties uit Europa kan 
bundelen heeft een sterk leiderschap nodig, maar daar-
voor gelijken Joodse organisaties te veel op de Europese 
Gemeenschap: veel gepraat en weinig resultaat. Maar 
het belangrijkste is nog altijd het gebrek aan persoonlij-
ke sympathie tussen de verschillende leiders.

Menselijke relaties 
domineren nog altijd 

het politiek landschap
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Niettegenstaande alle technologie en een administratief apparaat die de menselijke verhoudingen uit nationale en internatio-
nale betrekkingen proberen te bannen, blijft het menselijk contact en de chemie tussen de leiders nog altijd de dominerende 

factor in politieke relaties.
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