
Rob Kroes (68), emeritus hoogleraar amerikanistiek aan de UvA.

amsterdam

Vijftig miljoen blanke Amerikanen wilden een zwarte man
met twee islamitische vaders als hun nieuwe president.
Betrokken Amsterdammers zijn trots op Obama en geven 
hem een boodschap mee.
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Conny Braam (60), schrijfster, jarenlang voorzitter van de Anti-
apartheidsbeweging Nederland.

Ed van Thijn (74), PvdA-prominent, oud-minister van Binnen-
landse Zaken en voormalig Eerste en Tweede Kamerlid, strijdt al ja-
ren tegen racisme. Van 1983 tot 1994 was hij burgemeester. In deze
functie ontving hij in 1990 Nelson Mandela. 

tekst MARIANNE LAMERS / foto’s OLIVIER MIDDENDORP

Puinruimer

Eenzame ridder

Verzoening

‘De diepe ontroering
die ik voelde bij de
overwinning van

Obama deed me denken aan
de vrijlating van Nelson Man-
dela in 1990. We waren op dat
moment met tientallen men-
sen bijeen in ons kantoor van
de Antiapartheidsbeweging
in Amsterdam – Ed van Thijn
was daar ook bij – en zagen
op televisie hoe Mandela de
gevangenis uitliep. Een onge-
lofelijk mooi moment van uit-
zinnige vreugde.”

“Het moment van Obama
deelde ik met mijn dochter
van 25, telefonisch. Het
maakte de emotie er niet min-
der groot door. ‘Dat ik dit mag
meemaken mam!’, schreeuw-
de ze. Zo, dacht ik toen, wat
er ook gebeurt, dit hebben we
binnen. Mijn dochter keek sa-
men met een groep vrienden
die net zo enthousiast aan het
schreeuwen en huilen waren
als wij. Dat de generatie van
mijn dochter ook zo geroerd
was, vond ik heel bijzonder.
Een generatie die de apart-
heidsstrijd niet heeft meege-
maakt, maar wel het belang

inziet van deze historische
gebeurtenis.” 

“Mandela en Obama zijn in
feite allebei puinruimers. Ze
kwamen beiden op een mo-
ment dat de blanke er een
puinhoop van had gemaakt.
Mandela mocht de ellende
opruimen die tientallen jaren
apartheid had veroorzaakt,
Obama die van acht jaar
Bush, twee oorlogen en een
financiële crisis.” 

“Ik hoop dat Obama zich
richt op de binnenlandse poli-
tiek. Met het buitenland moet
hij zich voorlopig niet gaan
bemoeien. Amerika speelt al
zo lang de agressieve rol van
een wereldmacht die zich
overal in mag mengen. Het
moet maar eens afgelopen
zijn met die arrogantie.” 

“Er is een groot, log slapend
dier van zwarte kiezers wak-
ker gemaakt die hebben ont-
dekt dat ze hun stem kunnen
laten horen. Als je het dan
niet goed doet, volgen er de-
monstraties en stakingen.
Maar hoe waanzinnig groot
de klus ook lijkt, hij wekt de
indruk er zin in te hebben.”

‘Met Obama komt er
eindelijk een eind
aan het tijdperk

Bush. Als hij het had over ver-
breiding van de democratie,
stuurde hij er een leger op af.
Mijn vrienden en collega’s
van Amerikaanse universitei-
ten hebben het gevoel hun ei-
gen land weer terug te hebben
geëist. Hun land van de oude
Amerikaanse idealen van Lin-
coln en Martin Luther King.
‘Acht jaar Bush heeft ons land
tot een leugen gemaakt’ zeg-
gen zij. Obama gaat de ge-
krenkte eer herstellen.” 

“Ik volgde Obama al langer.
Zijn boek Dreams from my fa-
ther, dat in 1995 uitkwam, had
ik al gelezen. Toen vond ik het
al een opmerkelijke man,
maar dat hij zo ver zou ko-
men, had ik niet gedacht. De
greep van de Clintons op de
Democratische partij is zo
sterk. En dan komt daar zo’n
buitenstaander, zo’n eenzame
ridder te paard bij de burcht
aan en hij krijgt het voor el-
kaar dat ze de brug voor hem
neerlaten!”

“Niet dat hij het niet moei-

lijk kan krijgen: hij kan over
alles struikelen. Hij kan de
economie na een jaar nog niet
op orde hebben, Iran kan toch
een atoombom te hebben, het
Midden-Oostenconflict loopt
volledig uit de hand, Rusland
gaat te ver, noem maar op. Ik
denk dat hij het langer vol-
houdt als hij in de buiten-
landse politiek de weg van de
diplomatie bewandelt en zich
verre houdt van militair in-
grijpen. Mijn advies: ga het
gesprek aan, met Iran, met or-
ganisaties als Hamas.”

“Wat Obama doet, lijkt
uniek, maar toch lijkt zich een
patroon te herhalen. In de ja-
ren dertig kwam Franklin
Roosevelt aan de macht na ja-
ren dominantie van de Repu-
blikeinen en een economi-
sche ineenstorting. Zijn New
Deal bracht hoop. Hetzelfde
geldt voor John F. Kennedy,
met wie Obama zichzelf ver-
gelijkt. Of beter nog Robert
Kennedy, zijn broer, die het
enthousiasme en het acti-
visme van de jaren zestig ach-
ter zich wist te scharen, maar
werd vermoord.”

‘Het gebeurt niet
vaak dat je beseft
dat je naar een

historische gebeurtenis zit
te kijken. Toen bij het be-
kendmaken van de uitslag
de tranen van Jesse Jackson
begonnen te vloeien, be-
reikte mij ook een golf van
vreugde. Ik beleefde op-
nieuw het free at last mo-
ment. Free at last, de woor-
den die Mandela sprak toen
hij in 1990 de gevangenis
uitkwam, symboliseerden
een mijlpaal in de relatie
tussen rassen, de ontwor-
steling van zwart aan wit.
De tranen van Jesse Jackson
en de woorden van Nelson
Mandela zijn voor mij de
twee grootste tv-momenten
in mijn leven geweest.”

“Ik ben opgegroeid tijdens
de apartheid in Zuid-Afrika,
maar ook tijdens de segre-
gatie in Amerika. Dat zwar-
te meisje in Alabama dat als
eerste zwarte student naar
de universiteit ging en werd
uitgejouwd door blanke
medeleerlingen, staat me
nog helder voor de geest.
Maar ook Martin Luther
King natuurlijk, de zwarte
getto’s, de strijd voor gelijke

rechten voor blank en
zwart.” 

“Het is belangrijk te laten
zien dat je boven de partijen
staat. Dat doet Obama door
verzoening te prediken en
een brug te slaan tussen de
verschillende rassen. Dat
deed Mandela ook.” 

“In het Midden-Oosten
moet Amerika nu duidelijk
maken – al dan niet samen
met Europa – dat het idee
van twee staten niet veel
meer uitgesteld kan wor-
den. Het is al twintig jaar
geleden dat een Palestijnse
staat in het vooruitzicht
werd gesteld. Hierdoor is in
de Palestijnse gebieden een
beweging aan de macht ge-
komen die geen staat naast
Israël wil, maar in plaats
van Israël. Om ruimte te
creëren voor een Palestijnse
staat, moet meer gebeuren
dan bemiddelen. Daar is op
zijn minst zachte aandrang
voor nodig.” 

“Obama beseft als voor-
malig sociaal werker maar
al te goed dat niet híj het
doet, maar de mensen op de
vloer. Je zou van yes we can
ook wel yes they can kun-
nen maken.”


