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Barack Obama
herstelt de gekrenkte eer
Body en soul
Sandra Chedi (45), directeur van het Amstel Botel,
Zwarte Zakenvrouw van 2008.
e hoop die van mensen hun gezicht afstraalde, juist in de
zuidelijke staten die we van de
zomer bezochten, vond ik zo
ontroerend. Het zuiden was de
thuisbasis van Martin Luther
King: de man waar mijn grootmoeder en mijn moeder me altijd over vertelden toen ik nog
een klein meisje in Suriname
was.”
“De symbolische waarde van
Obama is zo ontzettend groot.
Je kunt je niet voorstellen wat
het betekent voor de zwarte
bevolking overal ter wereld,
voor de kinderen in Zuidoost,
die in West, voor al die mensen
die denken dat hun situatie
uitzichtloos is. De hele raciale
strijd in Amerika is natuurlijk
niet in één nacht voorbij. De
zwarte bevolking leeft in een
situatie waarvan wij ons geen
voorstelling kunnen maken.
Maar de hoop dat er wat gaat
veranderen, dat is Obama’s
grootste verdienste.”
“Obama komt nu aan het
hoofd te staan van één grote
puinhoop. Wat dat betreft ben
ik blij niet in zijn schoenen te

‘D

staan. De grootste kink in de
kabel is natuurlijk het financiele systeem. Aan Obama de
taak om het vertrouwen weer te
herstellen en strenger te controleren. De economie moet hij
een kickstart geven en daarbij
letten op het gebruik van schone energie en technologie. ”
“Dat ik vorig jaar tot zwarte
zakenvrouw van het jaar ben
uitgeroepen, is een hele eer.
Maar voor dat zwart zijn heb ik
nooit iets hoeven te doen. Ik
heb er gewoon heel hard voor
gewerkt om te zijn waar ik nu
ben. Dat zie je aan Obama ook.
Ik weet niet of je die foto’s hebt
gezien waar hij aan het sporten
is op het strand van Hawaï,
maar daar had ik niks op aan te
merken hoor. Fysiek en mentaal is hij topfit. Body en soul
zijn er allebei, en hoe. Alleen al
dat atletische loopje al van
hem, de manier waarop hij een
podium betreedt, zo soepel. ”
“De man is zwart, maar als
hij de capaciteiten niet had gehad, was hij nergens geweest.
Hij is zo ontzettend talentvol
en charismatisch, je kunt gewoon niet om hem heen.”

De tijd geven
Bob Bragar(56), Amerikaan, veertien jaar in Amsterdam, voor-

Niet opbranden
Wouter Gortzak (77), oud-PvdA-Kamerlid, oud-hoofdredacteur
van Het Parool, werd medio jaren negentig fractievoorzitter van de
PvdA in Zuidoost en hielp daar Amsterdam aan zijn eerste zwarte
stadsdeelvoorzitter.
bama heeft het zwarte
deel van Amerika nu
laten zien dat het kan,
ook met steun van de blanke
kiezer. Maar het arme zwarte
deel van de bevolking moet hij
nu niet gaan vergeten: er moet
nog heel veel gedaan worden
om hun positie in de maatschappij te versterken.”
“Als fractievoorzitter van de
PvdA in Zuidoost kreeg ik in
de jaren negentig te maken
met het Zwart Beraad, een
aantal ambitieuze zwarten –
vooral Surinamers – die meer
geld en bestuurlijke functies
eisten voor de zwarte bevolking. Ze kozen voor de confrontatie en hielden mij voor
Zuid-Afrikaanse Boer. Ik kon
ze daardoor niet helemaal serieus nemen. Om te laten zien
dat zwart en wit wel konden
samenwerken, richtten Hannah Belliot, Elvira Sweet en ik
toen het veelkleurig Platform
Bijlmer op. Belliot werd in
1998 stadsdeelvoorzitter.”
“Ze gaf deze baan na vier

‘O

jaar alweer op. Erg jammer
vond ik dat. Zij belichaamde
voor velen de toekomst van de
Bijlmer waarin mensen van alle kleuren gelijkwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ik denk dat
ze na die vier jaar was opgebrand en dacht in Zuidoost als
bestuurder geen meerwaarde
meer te hebben. Daar moet
Obama ook voor uitkijken.
Mensen wennen aan je, komen er in hun dagelijkse beslommeringen achter dat je
ook maar gewoon een mens
bent. De schittering gaat verloren. En dan moet er nog genoeg overblijven.”
“Bij Obama is het heel belangrijk dat mensen hem gaan
vertrouwen als bestuurder,
dat de doorsnee-Amerikanen,
wit én zwart, ervan overtuigd
blijven dat hun belangen veilig zijn bij Obama. Hij moet
zich in het begin daarom vooral concentreren op de binnenlandse politiek: ze moeten
hem herkiezen.”

zitter van Democrats Abroad Nederland (DANL). Hij is bij de inauguratie aanwezig.
et beste advies
wat ik Obama kan
geven? Wees
sterk, wees wijs, maar vooral: wees jezelf. Obama heeft
de verkiezingen gewonnen
doordat hij zichzelf was,
meer dan zijn tegenstanders. Hij moet de rotzooi
opruimen die is achtergelaten door de regering-Bush.
De uitdaging die op te ruimen is gigantisch, wat betreft de economie, de
binnenlandse politiek,
maar ook internationaal en
op diplomatiek gebied.”
“De hoop en de zorgen
van de hele wereld komen
op de magere schouders
van deze koffiekleurige
man. Ik ken geen andere situatie waarin mensen zo
graag willen dat iemand
succes heeft.”
“Dat hij minder geschikt
zou zijn voor de baan doordat hij internationale ervaring mist, vind ik onzin.
Obama was al een wereldleider voordat hij werd verkozen tot president. Denk
aan zijn toespraak in Berlijn: honderdduizenden
mensen kwamen bijeen om
naar hem te luisteren.”
“Ikzelf heb hem twee keer
gezien. Een uitzonderlijke
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man met een intelligentie
waar je op televisie maar
tien procent van ziet. Dat
mensen hem zien als een
profeet, vind ik niet overdreven. Dat hoort bij zijn
taak: mensen inspireren,
hoop geven. Hij is een wijze
leider. Dat zie je ook aan de
mensen die hij om zich
heen heeft verzameld: stuk
voor stuk intelligente,
machtige mensen. Bush
was minder moedig en koos
ervoor zich te omringen met
mensen die hij aankon.”
“Deze verkiezingen waren
zo groots – daar zijn geen
woorden voor. Er is een
dichter nodig om ze te beschrijven. Wat er is gebeurd, is echt ongelofelijk:
vijftig miljoen blanke Amerikanen hebben gestemd op
een zwarte man met twee
moslim vaders (zijn Keniaanse vader en zijn Indonesische stiefvader waren beiden moslim – red.). Dat is
toch fantastisch?”
“Maar goed, de problemen zijn gigantisch, net zoals de hoop. Ik zou de Amerikanen daarom één ding
mee willen geven: geef de
man een kans. Geef hem de
tijd zijn werk te doen. Dan
zal het hem lukken.”

