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Buitenland

door Koen Petersen
Niet alleen voor sommige Nederlandse po-
litieke partijen geldt het adagium: regeren 
is halveren. Ook Amerikaanse presidenten 
krijgen doorgaans na hun eerste twee jaren 
in het Witte Huis het deksel op de neus. De 
tussentijdse verkiezingen – de zogenoemde 
midterm elections – bieden kiezers de eerste 
gelegenheid de president na zijn aantreden 
een corrigerende tik uit te delen. Maar in no-
vember 2022 gaven de kiezers een gemengde 
boodschap af, waaraan een licht beschadigde 
president Joe Biden en zijn partijgenoten op-
timisme ontlenen.

De tussentijdse verkiezingen zijn eigenlijk 
reguliere verkiezingen, want Amerikanen 
gaan elke twee jaar naar de stembus. Zij kie-
zen dan het volledige Huis van Afgevaar-
digden, een derde van de Senaat, en talloze 
functionarissen in staten en steden – van 
gouverneurs tot gemeenteraadsleden. Maar 
omdat deze verkiezingen halverwege een 
presidentiële ambtstermijn plaatsvinden, 
worden zij ‘tussentijds’ genoemd. 

Al staat hij zelf niet op het stembiljet, toch 
gaat altijd de meeste aandacht uit naar de 
president. Amerikanen kunnen voor het 
eerst sinds zijn aantreden een electoraal 

Amerikaanse kiezers stellen radicale 
veranderingen uit
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oordeel over hem vellen door parlements-
kandidaten van zijn partij te omarmen of 
te verwerpen. Meestal krijgt de president 
halverwege zijn eerste termijn een stevige 
draai om de oren. Negen van de tien directe 
voorgangers van Biden verloren halverwege 
hun eerste termijn zetels in het Huis van Af-
gevaardigden, en in zes gevallen verzwakte 
hun positie in de Senaat. 

Een kleine 70 procent van de Amerikanen 
vond dit jaar rond verkiezingstijd dat het 
met hun land de verkeerde kant op gaat. 
Dat was voor de oppositie een ideaal gege-
ven, en de electorale vooruitzichten voor de 
impopulaire Biden en zijn Democratische 
Partij waren dan ook niet goed. Het verband 
tussen een lage presidentiële populariteit 
en een verkiezingsnederlaag is hardnekkig. 
Presidenten met – net als Biden – een lage 
zogenoemde approval rating van tussen de 
40 en 45 procent, verloren de afgelopen 22 
midterms gemiddeld 36 zetels in het Huis 
van Afgevaardigden en 4 zetels in de Senaat. 
Omdat de meerderheid van Biden in beide 
huizen flinterdun is, zou zetelverlies ook 
het verlies van die meerderheid betekenen. 
Peilingen voorspelden een ‘rode golf ’ – een 
royale overwinning voor de Republikeinen.

Drie omstandigheden maakten deze tussen-
tijdse verkiezingen bijzonder. De Verenig-
de Staten kampen met een ongebruikelijke 
inflatie van ongeveer acht procent waaraan 
kiezers vooral in de supermarkt (11 procent 
duurder sinds Bidens aantreden) en bij de 
benzinepomp (57 procent duurder) herin-
nerd worden. Bijna 30 procent van de kiezers 

gaf aan dat dit onderwerp in het stemhok-
je voor hen de doorslag zou geven, en méér 
Amerikanen vertrouwen de Republikeinen 
(42 procent) dan de Democraten (27 pro-
cent) om de inflatie onder controle te krij-
gen. 

Daarnaast werd in juni van dit jaar de federa-
le bescherming op abortus door het Hoogge-
rechtshof beëindigd. Het vonnis in Dobbs v. 
Jackson Women’s Health Organization maak-
te de staten weer verantwoordelijk voor hun 
eigen abortuswetging, net als vóór 1973. De 
brede maatschappelijke verontwaardiging 
hierover – ruim 60 procent van Amerikanen 
wil dat abortus is toegestaan – zou Democra-
ten enige wind in de zeilen blazen.

En ten slotte eiste oud-president Donald 
Trump een hoofdrol op in de campagne. In 
cruciale ‘swing states’ die bij presidentsver-
kiezingen vaak de doorslag geven – zoals 
Pennsylvania, Georgia, Ohio en Arizona 
– wist hij aanhangers genomineerd te krij-
gen als kandidaten voor de Senaat, wat zijn 
electorale kracht binnen de Republikeinse 
partij bevestigde. De vervolgvraag was of die 
kandidaten dat vervolgens ook in een con-
frontatie met Democratische opponenten 
voor hem konden verzilveren. De dominan-
te zichtbaarheid van Trump en zijn Trumpi-
aanse kandidaten, maakten de verkiezingen 
in feite een Biden-tegen-Trump-peiling in 
plaats van het traditionele referendum over 
de zittende president.

Wat waren nu de belangrijkste verkiezings-
uitkomsten, en wat maakte deze bijzonder? 
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De Republikeinen heroverden het Huis van 
Afgevaardigden, maar slechts met een nip-
te meerderheid van 8 van de 435 zetels. De 
grote nederlaag die Biden – gelet op zijn lage 
populariteit – volgens statistici te wachten 
stond, bleef uit. Sterker nog, de Democraten 
handhaafden zowaar hun meerderheid in 
de Senaat. En mogelijk slaagt Biden er zelfs 
nog in zijn Senaatsmeerderheid te vergroten. 
Want omdat in Georgia geen van de kandida-
ten een absolute meerderheid haalde, wordt 
daar op 6 december de laatste Senaatszetel 
door de kiezers toebedeeld via een ‘run-off 
election’ tussen de twee kandidaten met de 
meeste stemmen. Ook wonnen de Democra-
ten per saldo twee gouverneursposten, wat de 
positie van de president in het gedecentrali-
seerde landsbestuur versterkt. Biden slaagde 
er dus in tegen historische trends in een heel 
behoorlijke uitslag te realiseren, waarmee hij 
de laaggestemde verwachtingen versloeg.

De door oud-president Donald Trump ge-
steunde kandidaten verloren op overtuigen-
de wijze de cruciale Senaatsverkiezingen in 
Pennsylvania en Arizona. De zetel van de 
pensionerende Pat Toomey uit Pennsylva-
nia – ruim een halve eeuw bezet door drie 
Republikeinen – komt daarmee na een halve 
eeuw in handen van de Democraten. En de 
Senaatszetel die de iconische Republikeinse 
senatoren Barry Goldwater en John McCain 
onafgebroken bijna 50 jaar (tussen 1969 en 
2018) bezetten, blijft in Democratisch be-
heer. Daarnaast kregen de Trumpiaanse se-
naatskandidaten in Ohio en Georgia veel 
minder stemmen dan de Republikeinse gou-
verneurskandidaten in diezelfde staten – een 

opmerkelijk en pijnlijk verschil. Ten slotte 
verpletterde Ron DeSantis, de Republikeinse 
gouverneur van Florida, met ruim 19 pro-
cent verschil zijn Democratische opponent, 
terwijl Florida nog steeds geldt als ‘swing 
state’ – een staat waar verkiezingen altijd 
spannend zijn.

Exitpolls geven deels een verklaring voor 
deze ongebruikelijke uitslag. Het ‘referen-
dum’ over Biden (32 procent van de kiezers 
stemde tegen de Democraten om een signaal 
af te geven) werd bijna volledig gecompen-
seerd door een ‘stop Trump’ stem (28 pro-
cent stemde om die reden niet op een Repu-
blikein). Tegen de verwachting in wisten de 
Democraten onder zwevende kiezers – de 
groep die bij spannende verkiezingen vaak 
de doorslag geeft – volgens exitpolls 20 pro-
cent meer stemmen te winnen dan de Repu-
blikeinen, en speelden de abortus-uitspraak 
van het Hooggerechtshof en het Trumpia-
anse profiel van sommige kandidaten hierbij 
een grotere rol dan opiniepeilingen eerder 
voorspelden.

In de praktijk vormt de afronding van de 
midterms het informele startschot voor de 
presidentsverkiezingen van twee jaar later. 
Omdat alle politieke activiteiten in die con-
text worden geplaatst, is de grote vraag wat 
deze verkiezingsuitslag betekent voor de 
Amerikaanse politiek tot eind 2024.

Op de eerste plaats zal de patstelling tussen 
Democraten en Republikeinen voortduren 
die de Amerikaanse politiek vaak vleugellam 
maakt. De Republikeinse meerderheid in het 
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Huis van Afgevaardigden en de Democrati-
sche meerderheid in de Senaat zijn tot elkaar 
veroordeeld maar gunnen elkaar het licht 
in de ogen niet. Partijleiders zullen bij elke 
politiek keuze taxeren hoe deze de kansen 
op electoraal succes in 2024 verkleint of ver-
groot. Daarbij komt dat zowel de Republikei-
nen als de Democraten intern verdeeld zijn 
tussen gematigde en radicalere vleugels. De 
radicalen in beide partijen zijn cruciaal om 
de eigen flinterdunne meerderheden bijeen 
te houden, en die verbieden compromisbe-
reidheid richting de opponerende partij.

Toch zal de politieke agenda Republikeinser 
worden. Kevin McCarthy, de Republikeinse 
leider in het Huis – en waarschijnlijk ook de 
nieuwe ‘Speaker’ (voorzitter) – wil veel meer 
nadruk leggen op het bestrijden van inflatie 
door de overheidsuitgaven te beteugelen, het 
bestrijden van criminaliteit door afstand te 
nemen van ‘defund the police’-achtige initia-
tieven, en het indammen van illegale immi-
gratie door het versterken van de grens met 
Mexico. Daarnaast hebben de Republikeinen 
parlementaire onderzoeken aangekondigd, 
naar onder meer de chaotische Amerikaanse 
terugtrekking uit Afghanistan, de omstre-
den FBI-inval in het huis van oud-president 
Trump, en de vermeende dubieuze zaken-
praktijken van Hunter Biden, de veelbespro-
ken zoon van de president. 

Voor Biden is het goede nieuws dat hij kan 
doorgaan met het benoemen van progres-
sieve rechters en kandidaten voor andere 
federale functies. De president mag politieke 
zielsverwanten benoemen op 4.000 federale 

posities, en voor zo’n 1.200 daarvan is goed-
keuring vereist door de Senaat. Met het be-
houd van zijn Democratische meerderheid 
kunnen de Republikeinen niet op voorhand 
zulke benoemingen blokkeren.

Het internationale beleid van de Verenigde 
Staten zal voorlopig niet ingrijpend veran-
deren. De Grondwet geeft de president hier 
ruime bevoegdheden en veel bewegingsvrij-
heid. De harde lijn tegenover China – ingezet 
onder president Trump – wordt voortgezet. 
Daarnaast blijft Biden – in tegenstelling tot 
Trump – actief investeren in de transatlan-
tische banden en de NAVO. Wel moet de 
Senaat de benoeming van ministers, ambas-
sadeurs en hoge ambtenaren goedkeuren, en 
eventuele internationale verdragen ratifice-
ren. Maar de Democratische meerderheid zal 
Biden hier niet voor de voeten gaan lopen.

Ook kan Biden de Amerikaanse steun voor 
Oekraïne voortzetten, vooral omdat bijna 
driekwart van de Amerikanen het huidige 
beleid steunt. Maar voor toekomstig beleid 
worden wel partijverschillen zichtbaar: 81 
procent van de Democraten pleit voor nog 
méér financiële steun voor Oekraïne, tegen-
over 35 procent van de Republikeinen en 45 
procent van de zwevende kiezers. De Repu-
blikeinen eisen bovendien strenger toezicht 
op het correct besteden van de miljarden-
hulp aan Oekraïne.

De grootste gevolgen van de verkiezingsuit-
slag zijn vooralsnog voelbaar bínnen de Re-
publikeinse partij. De nominatie van Donald 
Trump in 2024 als officiële Republikeinse 
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presidentskandidaat is niet meer vanzelf-
sprekend. Terwijl de ambitieuze gouverneur 
Ron DeSantis in Florida zijn momentum 
overweldigend wist te verzilveren, konden 
Trumpiaanse kandidaten in cruciale staten 
niet overtuigen. Ook is Trump niet meer de 
verfrissende en provocatieve ‘change agent’ 
van acht jaar geleden. In sommige landelij-
ke peilingen is de oud-president zijn voor-
heen onoverbrugbare voorsprong kwijt en 
gaan DeSantis en hij onder Republikeinse 
kiezers inmiddels gelijk op. Trump heeft ech-
ter bewezen te beschikken over een enorme 
veerkracht en een sterk overlevingsinstinct – 
sinds zijn entree in de politieke arena in 2015 
kwam hij even vaak terug als dat hij werd 
afgeschreven. Maar de strijd om de Repu-
blikeinse nominatie ligt open, en dat is een 
enorme verandering ten opzichte van vóór 
de verkiezingen.

Dat zadelt de Democraten op hun beurt op 
met een dilemma. President Biden heeft 
aangekondigd dat hij zich voor een nieuwe 
termijn verkiesbaar wil stellen. In het presi-
dentiële verkiezingsjaar 2024 wordt hij 82, 
en als in 2028 zijn eventuele tweede termijn 
afloopt, is hij 86 jaar oud. Ongeveer 50 pro-
cent van de Democraten ziet dan ook liever 
een andere presidentskandidaat. Voor Biden 
is een belangrijke drijfveer dat hij naar eigen 
zeggen de enige Democraat is die Donald 
Trump kan verslaan. Veel peilingen (maar 
niet alle) lijken hem hierin te bevestigen. 
Toch is het de vraag hoe de kaarten geschud 
worden als uiteindelijk niet Trump maar een 
andere Republikein in het strijdperk treedt. 
Vooralsnog durven kansrijke Democraten 

zich niet openlijk als kandidaat tegenover Bi-
den op te werpen, maar het ongemak met de 
fragiele en soms verwarde president is daar-
mee niet weggenomen.

De conclusie is dan ook dat de Amerikaan-
se kiezers dit jaar radicale veranderingen 
hebben uitgesteld en politiek Washington 
de komende twee jaar op ‘holding pattern’ 
zal vliegen. President Biden voelt zich met 
slechts een milde electorale terechtwijzing 
gesteund in zijn beleid, de Republikeinen 
krijgen met hun meerderheid in het Huis 
van Afgevaardigden een plaats en stem aan 
tafel, maar zullen zich ook moeten blijven 
voegen naar de wensen van de Democraten, 
en het internationale beleid van de VS zal de 
komende jaren niet radicaal worden bijge-
steld. Daarom zijn nu weer de Republikeinse 
en Democratische kiezers aan zet. Zij zullen 
bepalen wie namens hun partij voor de presi-
dentsverkiezingen van 2024 het veld worden 
ingestuurd. En met een zwart-wit keuze tus-
sen twee van elkaar verschillende kandida-
ten zullen de kiezers zich dan alsnog helder 
moeten uitspreken.
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