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A C H T E R G R O N D

Nederlanders vallen als een blok voor de 
Democratische presidentskandidaat  

Barack Obama. ‘Half Nederland droomt ervan 
om een plekje te krijgen bij de Democratische 

campagne.’  |  door Ralf Groothuizen

‘Y es, we can! Zegt u het dus één keer met mij 
mee: Wij gaan het doen. Yes, we can! ” Ma-
riëtte Hamer, fractievoorzitter van de PvdA, 
gáát er voor. Tijdens het feestje ter gelegen-

heid van de PvdA-deelname aan het éénjarige kabinet-
Balkenende IV, slingerde Hamer de inmiddels tot cliché 
verworden woorden van Barack Obama de zaal in. Gesto-
len van de mogelijk 44ste president van de Verenigde Sta-
ten van Amerika. “Een beetje te zacht,” meende Hamer, 
“nog een keer. Wij gaan het doen! Yes, we can!”

De fractieleidster van de sociaal-democraten is een 
van de vele Nederlandse politici die helemaal into Obama 
zijn. En het is niet alleen de PvdA die zich laat inspireren 
door het succes van de eerste zwarte Amerikaan die seri-
eus kans maakt op het presidentschap van de Verenigde 
Staten. Half Nederland heeft zich inmiddels solidair ver-
klaard met zijn strijd tegen McCain en Clinton.

Obama is zeker niet de eerste Amerikaanse presidents-
kandidaat die in Nederland een schare fans aan zich weet 
te binden. Het gebeurde in de jaren zeventig met Jimmy 
Carter, in de jaren tachtig met burgerrechtenactivist Jesse 
Jackson en in de jaren negentig met Bill Clinton. Maar de 
populariteit van Barack Obama in Nederland lijkt nu wel 

Obama’s 
fanclub NL
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‘Obama spreekt ze aan op het  
wij-gevoel. Niet meer die oude 
aanpak van de leider die spreekt 
tot de kiezer, maar meer iets als 
het interactieve Web 2.0.’  

Ω

groter dan die van Carter, Jackson en Clinton bij elkaar. 
De fans willen met eigen ogen te zien hoe hij te werk gaat, 
om iets van hem te leren, om overrompeld en uiteindelijk 
verliefd te worden. 

Nadat ze eenmaal de hand hadden gedrukt van het fe-
nomeen raakten sommige bewonderaars zo geïnspireerd 
dat ze zich terstond aansloten bij zijn campagne. Een van 
hen was Eddy Terstall, filmmaker en enfant terrible van 
de PvdA. “Die man is zo onwaarschijnlijk charismatisch!” 
zegt Terstall. Hij reisde begin dit jaar af naar de staat New 
Hampshire om daar in de vrieskou op een besneeuwd 
heuveltje urenlang een promotiebord met de tekst ‘Vote 
Hope, Vote Obama’ in de lucht te houden. 

Terstall koos New Hampshire uit omdat de sfeer er zo 
lekker oubollig was. “Het is een grote prairie met overal 
van die kleine houten huisjes. Geweldig.” Het ging er ook 
heel anders aan toe dan in Nederland. “Hier zijn we heel 
erg van het geheven vingertje. Daar werd een blijmoedige 
manier van democratie bedreven.” Zo stonden vlak bij het 
kleine clubje Obama-fans, onder wie Terstall, een aantal 
campagnevoerders voor de Republikeinse kandidaat Mike 
Huckabee hun borden omhoog te houden. “Die boden 
koffie en een sjaal aan en zeiden: ‘How are you guys hol-
ding out?’” Terstall was er samen met Erik van Bruggen 
van BKB, het bureau dat in 2006 de landelijke verkiezings-
campagne van de PvdA leidde. Dat was geen groot succes, 
en er valt in de VS dus nog veel af te kijken. Van Bruggen 
reisde nog een tweede keer af naar de Verenigde Staten 
om Obama aan het werk te zien. Ditmaal met dertig stu-
denten van de BKB-academie, ‘een broedplaats voor jong 
talent, een plaats om in korte tijd intensief kennis te ma-
ken met de kunst van het campagnevoeren’. 

Een van de BKB-volgelingen was Christian le Clercq. 
Hij vertelt dat voorafgaand aan de reis onder de studenten 
een poll werd gehouden, die Obama maar nipt won. Maar 
na één toespraak van Obama was iedereen om. “Tijdens 
zijn speech werden we compleet overrompeld,” vertelt Le 
Clercq. “Ik ben nog nooit zo serieus geraakt geweest door 
iemand. Iedereen was vanaf dat moment voor Obama.” 
De academieleden beschreven hun capitulatie daarna op 
hun academieweblog, in de universiteitskrantjes en in De 
Groene Amsterdammer. Allemaal verklaarden ze Obama 
hun liefde. 

Le Clercq vertelt dat ze ’s ochtends om acht uur al voor 
Obama in de rij stonden terwijl diens speech pas tegen één 
uur ’s middags gepland stond. Toen Obama uiteindelijk 
het podium betrad, was het alsof ‘een popconcert’ begon. 
“Die mensen waren uitzinnig. Obama zegt dat jongeren 
helemaal niet apathisch zijn, dat ze heus wel gaan stem-
men, maar dat je ze moet enthousiasmeren. En dat lukt 
hem!”

Toen de BKB-academie later een campagne van de 
Republikeinse kandidaat John McCain bijwoonde, viel Le 
Clercq pas echt het verschil op. “Bij Obama was het feest. 
Het was niet een soort van ‘moeten’ als er televisiemo-
menten waren.” Le Clercq weet in Nederland geen partij 

op te noemen waar hij zich actief voor in zou willen zet-
ten. “Maar voor Obama zou ik vandaag nog de straat op 
gaan om te flyeren.”

Er zijn meer studenten die maar al te graag hun steentje 
willen bijdragen aan Obama’s verkiezingsstrijd. “Ik krijg 
regelmatig e-mails van studenten die mij vragen hoe ze 
in zijn campagneteam aan de slag kunnen,” zegt Kirsten  
Verdel, die in Het Financieele Dagblad verslag doet van haar 
avonturen. In 2006 was zij in Rotterdam campagagnelei-
der voor de PvdA. Nu werkt ze voor de partijtop van  de 
Democraten op het hoofdkantoor in Washington. 

Verdel: “De inhoudelijke verschillen tussen Obama en 
Clinton zijn klein. Ik zoek vooral naar iemand die inspi-
reert en daarom neig ik naar Obama. Hillary kwam op mij 
te veel over als een machine. Alles is overgeregisseerd.” 
Tijdens een public townhall meeting was Verdel er getui-
ge van hoe medewerkers van Hillary het podium achter 
hun kandidaat vulden met een zo gemengd mogelijk pu-
bliek. “Daar hadden ze een trucje voor. Ze liepen de zaal 
in en vroegen aan mensen waar ze vandaan kwamen. Oh, 

how niiiiice, you’re from Brooooooklyn, zo klonk het onge-
veer,” zegt Verdel. “Vervolgens mochten ze – omdat ze uit 
Brooklyn kwamen - op het podium zitten. De echte reden 
was natuurlijk dat ze een latino-uiterlijk had en daarvan 
zaten er nog niet genoeg op het podium.”

Shenja van der Graaf viel voor het charisma van Oba-
ma. “Ik had verwacht dat ik op een vrouw zou stemmen. 
Maar Hillary is een ouderwetse politica. Ik ben voor ver-
andering.” Van der Graaf werkt aan het Berkman Centre 
for Internet & Society, onderdeel van Harvard University. 
Ze merkt ook dat de koorts is overgeslagen: vrienden uit 
Nederland vragen haar Obama-shirts op te sturen. “Hij 
nodigt mensen uit om mee te doen. Obama spreekt men-
sen aan op het wij-gevoel. Niet meer de oude aanpak van 
de leider die spreekt tot de kiezer, maar meer iets als het 
interactieve Web 2.0.”

Mensen die in één klap van Clinton naar Obama over-
stappen – Eelco Keij, secretaris van de PvdA-afdeling in 
New York, zat enige tijd geleden naast een oude vrouw 
in een bus in New York, de staat van Hillary. “De vrouw 
had nog voor de Tweede Wereldoorlog aan de Columbia 
University gestudeerd. Ik dacht: een vrouw van die leeftijd 
die het voor elkaar heeft gekregen om te studeren in zo’n 
mannenbolwerk, wat het in die tijd nog was, die móet wel 

S
A

M
A

N
TH

A
 A

P
P

LE
TO

N
 /

 N
O

O
R

dru_HP23_obama.indd   37 02-06-2008   15:29:30



Barack Obama in San Antonio, Texas

38 6 juni 2008   HP | DE TIJD

Ω voor Hillary zijn. Maar ze was voluit voor Obama! Ik was 
stunned.” 

Het zal niet meer verbazen: Keij hoort zelf ook bij het 
Obama-kamp. Al in 2004 hoorde hij Obama spreken op 
de Democratische Conventie in Boston. “Mijn mond viel 
open. Ik dacht echt: Oh my god, wie is dit? Hoe kan iemand 
zo de show stelen? Het fluisterde door de straten. Obama 
was echt een fenomeen.”

Nederland heeft traditioneel een voorkeur voor Demo-
craten. Dat is ook terug te zien in de boekhandels – zeker 
nu er een zwarte kandidaat is die ‘verandering’ belooft. 

Emile Brugman, directeur van uitgeverij Atlas, zag er al 
vroeg brood in. “Zo’n anderhalf jaar geleden las ik een stuk 
in een Britse krant over een jonge zwarte politicus. Zoon 
van een zwarte vader en een blanke moeder die opgroei-
de in Indonesië, dat maakt hem een interessante persoon. 
Obama’s verhaal was zo anders dan dat van de meeste po-
litici.” Naar boeken van de Republikeinse presidentskan-
didaat John McCain is het daarentegen vergeefs zoeken. 
Vertaald werk is er niet, en dat is opmerkelijk, want Mc-
Cain schreef drie zeer leesbare boeken. Vooral zijn Faith 
of My Fathers is bijzonder. In dit boek beschrijft hij de vijf  
jaren die hij doorbracht in een Noord-Vietnamese cel voor 
krijgsgevangenen, waar hij gemarteld werd. 

De Nederlandse vertaling van Faith of My Fathers is nog 
niet aangekondigd. Wel zal de kleine uitgeverij Aspekt bin-
nenkort met een Nederlands McCain-biografietje komen. 
Dat is het voorlopig, want de belangstelling voor boeken 
van en over Republikeinen is in Nederland nu eenmaal 
minimaal. 

Half Nederland valt, zoals gezegd, voor Obama. Ook 
de politiek wordt overspoeld door een golf enthousiasme 
voor de Democratische presidentskandidaat. In febru-
ari sprak Wouter Bos, de minister van Financiën, zich uit 

vóór Barack Obama. “Obama is het meest inspirerend.” 
Het was een ongehoord standpunt voor een lid van de 
regering. Bewindsmannen bemoeien zich normaliter niet 
met de interne politiek van een ander land. Het kwam Bos 
ook op een openbare terechtwijzing van premier Balke-
nende te staan. 

PvdA’er Bos mag dus niet meer zeggen dat hij voor 
Obama is. Geen probleem: inmiddels dragen zijn partij-ge-
noten het leve-Barack-Obama-standpunt massaal uit. Zo-

als fractievoorzitter Mariëtte Hamer, die Obama-zinnetjes 
in haar speeches gebruikt. En kamerlid John Leerdam rijdt 
rond met Obama-bumperstickers. De linkervleugel in de 
persoon van Diederik Samsom riep zijn partij op meer op 
Obama te gaan lijken, waarna het Kamerlid speeches van 
de Amerikaanse kandidaat uitdeelde aan zijn collega’s. 

Van PvdA-Kamerlid Martijn van Dam heeft Obama het 
‘hart gestolen’. “Ik ben een enorme fan,” zegt Van Dam. In 
februari is de man die bekendstaat als hét politieke talent 
van de PvdA, op kosten van de Amerikaanse ambassade 
drie weken in de Verenigde Staten geweest en daar zag hij 
Obama voor het eerst in levenden lijve. “Dat enorme en-
thousiasme, dat enorme geloof, die enorme hoop. Het is 
niet zozeer zijn optreden dat heel bijzonder is, het is meer 
wat hij teweeg weet te brengen. Ook ik had het gevoel dat 
dit de man is die de wereld kan veranderen.” 

Maar de PvdA is bepaald niet de enige partij die voor 
Obama valt. De aanhang strekt zich uit van de SP tot de 
VVD. SP’er Harry van Bommel zou bijvoorbeeld ‘dol-
graag’ naar Amerika gaan om Obama aan het werk te zien. 
“Zijn uitstraling, zijn charisma, het betoveren van mensen 
– het spat van de tv af, maar in het echt zal het nog mooier 
zijn en kun je er nog beter van leren.” 

Bij D66 is Boris van der Ham de grootste fan, al wil 

Martijn van Dam (PvdA): ‘Het is 
niet zozeer zijn optreden, maar 
meer wat hij teweegbrengt. Ook  
ik had het gevoel dat dit de man  
is die de wereld kan veranderen.’ 
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hij dat woord niet in de mond nemen. “Dan zie ik direct 
bakvismeisjes van dertien voor me met posters op hun ka-
mer.” Toch is Van der Ham al eens met een Obama-shirt 
in Den Haag gesignaleerd. “Ik hoop in de zomer of in de 
herfstvakantie weer langs te gaan. Ik vind het fantastisch 
om te zien.” Van der Ham ziet in Obama’s werkwijze een 
soort ‘bevestiging’ van zijn eigen aanpak. “Hij laat zien dat 
je ongebonden mensen wel degelijk kunt binden.” Van der 
Ham vindt dat belangrijk, omdat hij zelf ook via internet 
jongeren aan zich probeert te binden. “Heel veel mensen 
zijn niet via de klassieke verbanden georganiseerd, maar 
wel te verenigen op een gemeenschappelijk thema. Dat 
doet Obama, en ik probeer dat op microniveau te doen.”

GroenLinks is, bij monde van partijleidster Femke Hal-
sema, ook pro-Obama. Halsema dichtte Obama al eens 
‘de frisheid van wilde limoenen’ toe. De laatste tijd is ze al-
leen maar ‘meer fan’ van Obama geworden, zo vertelt ze. 
“Ik ben onder de indruk van zijn politieke integriteit.” Ze 
doelt op de manier waarop Obama omging met de kritiek 
op zijn nauwe banden met dominee Jeremiah Wright, die 
donderpreken bleek af te steken over ‘blank racisme’ en 
‘Amerikaans staatsterrorisme’. “Obama moest afstand ne-
men van iemand met wie hij zo lang verbonden was. Als 
je dat geloofwaardig doet, zonder deloyaal te worden, dan 

wekt dat bewondering.” Halsema zegt dat ze ‘stiekempjes’ 
nog wel even naar Obama wil gaan kijken. “Ja, dat wil ik 
wel! Half Nederland droomt ervan om een plekje te krij-
gen bij de Democratische campagne. Misschien dat ik na 
het zomerreces even ga.”

De Obama-fans zitten niet alleen bij de linkse partijen. 
Ook onder de meer conservatieve partijen bevinden zich 
liefhebbers. CDA-buitenlandwoordvoerder Karien van 

Gennip denkt dat de meerderheid van haar partij voor een 
Democratische kandidaat zou kiezen. “Nu Hillary waar-
schijnlijk de handdoek in de ring gooit, ontdekken steeds 
meer mensen Obama.” Binnenkort zal een delegatie CDA-
jongeren naar de Verenigde Staten reizen, vertelt Van Gen-
nip, onder meer om daar Obama aan het werk te zien. 

CDJA-voorzitter Harry van der Molen toont zich een 
uitgesproken voorstander van Obama. “Ik denk dat van 
onze leden zestig procent voor hem is, dertig voor Hillary 
en tien voor McCain. Obama’s positivisme trekt jongeren 
aan.” Volgens Van der Molen kunnen de huidige politici 
wel iets van Obama leren. “Nederlandse politici laten zich 
leiden door de hijgerigheid van de dag. Obama laat zich 
leiden door zijn ideologische bevlogenheid.”

Bij de VVD behoort Frits Huffnagel, wethouder in Den 
Haag, tot de Obama-aanhang. De passie van de zwarte 
Amerikaan is een voorbeeld voor de VVD’er, die vorige 
maand spreekstalmeester was op het VVD-partijcongres. 
Huffnagel was onlangs nog in de Verenigde Staten en 
schudde daar Obama’s hand. “Ja! Laat Obama het maar 
worden. Hij weet je te raken. Het klopt dat hij de zwarte 
Kennedy van deze eeuw is.”

Nederlandse politici kunnen volgens Huffnagel nog 
veel van Obama leren. Geldt dat ook voor Mark Rutte? 
“Als ik zeg: alle Nederlandse politici, dan bedoel ik ook 
álle Nederlandse politici.” 

Rutte zelf heeft geen voorkeur uitgesproken, en ook 
partijvoorzitter Ivo Opstelten houdt zich op de vlakte. Dat 
geldt, of althans gold, niet voor partijgenote Laetitia Grif-
fith. Aan tafel bij Pauw & Witteman kon het VVD-Kamer-
lid haar enhousiasme over Obama niet verhullen. “Als je 
hem hoort praten, denk je: o, wacht even, wow!” 

Inmiddels heeft ze geen zin om uit te leggen waarom 
ze zo van Obama gecharmeerd is. Dat is misschien ook 
niet nodig. De Nederlandse politicus die géén fan is van 
Obama, heeft iets uit te leggen.  |

Frits Huffnagel (VVD):  
‘Laat Obama het maar worden.  
Hij weet je te raken. Hij is 
inderdaad de zwarte Kennedy  
van deze eeuw.’  
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