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De Navo? Achterhaald. Poetin? Te vertrouwen. De EU? Een vehikel om 
Duitsland te plezieren. ‘Gaat Trump zo voort, dan rest hem straks 

alleen nog Rusland als bondgenoot’, reageert Rik Coolsaet. 

Trump schoffeert EU,  
Duitsland, Navo  
VAN ONZE REDACTRICE  INE ROOX  

 

Brussel I Hoeveel van zijn ronkende aankondigingen Donald Trump straks ook echt 
uitvoert, weten we nog niet. De New Yorkse miljardair legt vrijdag pas de eed af als de 
45ste president van Amerika. 

De enige zekerheid is voorlopig zijn onvoorspelbaarheid. In een interview met de Britse 
krant The Times en de Duitse tabloidkrant Bild, in zijn Trump Tower in New York, gaf de 
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‘president elect’ een indicatie van zijn toekomstig buitenlands beleid. Daarbij gingen, 
opnieuw, heel wat zekerheden voor de bijl. 

Zo is de Navo volgens Trump een ‘obsolete’ of achterhaalde constructie, omdat het 
bondgenootschap bij zijn oprichting nog niet had af te rekenen met terreur – een 
uitspraak die het Kremlin niet snel genoeg kon beamen. Met Rusland wil Trump een 
akkoord sluiten over de afbouw van nucleaire wapens. In ruil kunnen sommige sancties 
worden afgebouwd. 

Onrust in de Navo 

‘Vluchtelingencrisis is het gevolg van 
een verkeerd en interventionistisch 

beleid van de VS in het Midden-Oosten’  
SIGMAR GABRIEL  

vicekanselier van Duitsland  

De Europese Unie is volgens Trump dan weer slechts een ‘vehikel’ van Duitsland, en een 
meerderheid van de Britten had nooit voor de Brexit gestemd als het Verenigd 
Koninkrijk niet zo hard had geleden onder immigratie. Met de Britten wil Trump ‘snel’ 
een bilateraal handelsakkoord bekrachtigen. 

Hevige reacties bleven maandag niet uit. Trumps uitspraken over de Navo veroorzaken 
ongerustheid binnen het bondgenootschap, aldus Frank-Walter Steinmeier, de Duitse 
minister van Buitenlandse Zaken. Die wees Trump erop dat zijn eigen toekomstige 
minister van Defensie, James Mattis, vorige week in de Senaat de Navo nog van vitaal 
belang had genoemd voor Amerika’s defensie. 

‘Doet Trump zo verder, dan rest hem straks alleen Rusland nog als bondgenoot’, 
reageert expert internationale betrekkingen Rik Cool-saet. ‘Ook dat zal niet blijven 
duren, door de onvoorspelbaarheid van Trump in het Witte Huis.’ Een onvoorspelbare 
grootmacht is een bron van instabiliteit, aldus Coolsaet. 

Zegt Trump Nafta op? 

‘Een onvoorspelbare grootmacht is 
een bron van instabiliteit’  

RIK COOLSAET   
expert internationale betrekkingen  

Want hoeveel respect zal Donald Trump eigenlijk tonen voor Nafta, het 
vrijhandelsverdrag tussen Canada, Mexico en de VS? Tijdens de verkiezingscampagne 
bedreigde Trump de Amerikaanse autobouwer Ford al dat wie auto’s in Mexico wil 
produceren, dan maar een invoertaks van35 procent moet betalen om die voertuigen 
ook in de VS te verkopen. 

In het interview met Bild en met The Times herhaalde hij dat dreigement, ditmaal 
tegenover de Duitse autobouwers. Een uitspraak die niet zonder gevolg bleef op de 
beurs, waar de aandelen van Volkswagen gisteren zakten met 2,2 procent, en die van 
Daimler en van BMW met 1,5 procent. Alle drie hebben die autobouwers flink 



geïnvesteerd in Mexico, om vandaaruit kleinere voertuigen in de VS te verkopen. Maar, 
zo reageert de auto-industrie, tegelijk hebben de Duitse autobouwers de productie van 
lichte voertuigen in de VS tijdens de voorbije zeven jaar verviervoudigd, naar 850.000 
voertuigen. Meer dan de helft daarvan wordt vanuit Amerika uitgevoerd. ‘Op de lange 
termijn zouden de VS zichzelf in de voet schieten, door invoertaksen of andere 
handelsbelemmeringen in te voeren’, reageerde Matthias Wissmann, voorzitter van de 
beroepsvereniging van de Duitse auto-industrie. 

Handelstarieven voor auto’s instellen zou neerkomen op de afbraak van Nafta. Als 
Trump zover gaat, kan hij allicht ook tegenmaatregelen van Mexico verwachten. 

Niet alleen de Duitse autobouwers, ook de Duitse regering kreeg een sneer van Trump. 
Die meent dat bondskanselier Angela Merkel een ‘catastrofale vergissing’ beging door 
meer dan één miljoen vluchtelingen in Duitsland toe te laten. Merkel is al voorbereid op 
een flinke afkoeling in de relatie met Amerika, na het vertrek van haar nauwe 
bondgenoot Barack Obama. Zij reageerde niet, vicekanselier Sigmar Gabriel deed dat 
wel. Boos noemde hij de vluchtelingencrisis het gevolg van een ‘verkeerd en 
interventionistisch beleid van de VS in het Midden-Oosten’. 

Verliezen de correspondenten hun vaste stek in de West Wing?  

Donald Trump zal met heel wat vaste conventies breken, zo vreest ook de Witte Huis-
pers. In de loop der jaren hebben de correspondenten die de president van nabij volgen, 
een werkplek gekregen in de West Wing, de westelijke vleugel van het Witte Huis.  

Dat maakt het mogelijk om de president en zijn beleid van zeer dichtbij te volgen, en 
bijvoorbeeld om zonder extra security bij de perswoordvoerders langs te lopen. Het zegt 
veel over de transparantie waarmee de president van Amerika de pers toelaat om de 
bevolking te informeren over zijn beleid. Daarom ontstond er zondag flink wat 
beroering bij journalisten in Washington over het gerucht dat die tijden straks voorbij 
zijn. Reince Priebus, straks de stafchef van Trump, nuanceerde het gerucht uit Esquire 
magazine, door erop te wijzen dat er enkel sprake is over een nieuwe perszaal, ‘waar 
meer journalisten in kunnen, gezien de grote interesse in Trump’. Maar hij sloot ook niet 
met zoveel woorden uit dat de correspondenten hun plek in het Witte Huis straks 
verliezen. 

Trump heeft een troebele relatie met de media. Hij snoerde een reporter van CNN vorige 
week nog de mond, en tijdens de campagne haalde hij meermaals flink uit naar The New 
York Times. Als president wil hij blijven twitteren, om ‘oneerlijk nieuws recht te zetten’, 
en zijn communicatieteam beloofde ook al niet-traditionele journalisten, zoals rechts-
conservatieve bloggers en radiopresentatoren, toegang tot het Witte Huis. Wordt zeker 
vervolgd. (iro)  

 


