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Niet vóór McCain, wel tégen Obama 
 

McCain moet het niet echt leuk hebben gevonden, zijn 
verjaardag dit jaar. Met enkele dagen voor de start van de 
Republikeinse Nationale Conventie in Minneapolis en met de 
indrukwekkende Acceptance Speech van de jonge Obama net 
achter de rug kan McCain elke verwijzing naar zijn leeftijd 
missen als kiespijn.  
 

Maar eigenlijk is hij, zo heeft deze campagne al uitvoerig 
aangegeven, niet echt uit op te veel aandacht. Deze 
verkiezingen zijn immers een referendum over Obama, niet 

over hemzelf en als het van McCain afhangt al helemaal niet over George W. Bush.  
 

Dood gewicht 
 
Wanneer Charlie Cook, een bekende Amerikaanse verkiezingswaarnemer, enkele weken geleden aangaf 
dat McCain in deze verkiezing volstrekt irrelevant is, dan heeft die laatste er zeker niet van wakker 
gelegen. Hem komt het niet zo slecht uit. Als deze verkiezingen over Obama gaan en er over deze laatste 
voldoende twijfels kunnen worden gezaaid, dan valt het Witte Huis als een rijpe appel opnieuw in de 
Republikeinse schoot, of liever, in McCains schoot. Want een van de problemen waar deze laatste 
duidelijk mee zit, is dat hij de Republikeinse partij als een dood gewicht moet meeslepen. Mocht hij deze 
verkiezingen winnen, dan zal dit ondanks de Republikeinen zijn, niet dankzij.  
 

En een prijs zal hij ervoor betalen. Als hij in het Witte Huis terecht zou komen, zal hij moeten regeren 
met een Congres waarvan de beide kamers (Huis en Senaat) in handen van een Democratische 
meerderheid zullen zijn, zoveel is zeker. 
 

Nu is McCain een kandidaat die moeilijk te duiden is en dat maakt dat de relatie met zijn eigen partij niet 
zo gemakkelijk ligt. Is hij een conservatief? Is hij een gematigd Republikein? Of is hij gewoon McCain, 
een Republikein die er niet voor terugdeinst heilige huisjes te slopen, ook binnen de eigen partij? Het is 
duidelijk dat hij het liefst dat laatste label opgekleefd krijgt en daarmee ook de reputatie een maverick te 
zijn. Niet voor niets trekt zijn campagneteam door de VS onder de noemer Straight Talk Express.  
 

Maar precies door deze straight talk heeft hij in het verleden talrijke politieke vijanden gemaakt, in de 
eerste plaats binnen zijn eigen partij. De hervormde campagnefinancieringswetgeving van 2002 
bijvoorbeeld viel vooral bij zijn partijgenoten niet in goede aarde omdat het de mogelijkheden om grote 
donors aan te spreken aantastte. McCain was echter samen met Russ Feingold (een Democraat) de grote 
drijfveer achter deze wetgeving.  
 

Ook was McCain een van de weinige Republikeinen die in 2001 en 2003 tegen de 
belastingverminderingen van Bush stemde. Dat deed hij niet vanuit een principieel verzet tegen 
dergelijke verminderingen (hij is er principieel voor), maar wel omdat het een gat in de federale 
begroting zou slaan.  
 

Tegen de haren in 
 
En ook inzake illegale immigratie streek hij tegen de haren van zijn partijgenoten in. Zo was hij een 
voorstander van de legalisering van een deel van de illegale immigranten maar dan wel gekoppeld aan 
strengere grenscontroles om nieuwe vormen van illegale immigratie te remmen. Zijn positie over de 
legalisering (die overigens door George W. Bush gedeeld werd) werd hem echter in eigen Republikeinse 
rangen niet in dank af genomen.  
 

En ook wanneer het in Irak mis liep, was McCain er met zijn kritiek. Die richtte zich niet op de oorlog zelf 
(hij steunde die), maar wel op de manier waarop Bush deze had aangepakt. Ook ging hij in tegen de 
folterpraktijken waaraan de VS zich in Irak, Afghanistan en Guantánamo schuldig bleek te maken. Zelf 
een slachtoffer van folteringen zijnde (tijdens zijn krijgsgevangenschap in Vietnam), wist hij waarover hij 
het had.  
 

Last but not least steunde hij de federale financiering van stamcelonderzoek op ongebruikte bevruchte 
eicellen die beschikbaar waren in fertiliteitsklinieken maar die sowieso vernietigd zouden worden. Bij de 
religieuze achterban van zijn partij stuitte dit op verzet.  
 

Kortom, de aparte positie die McCain als maverick binnen zijn partij inneemt, maakt dat het 
enthousiasme voor zijn kandidatuur al bij al beperkt is, zeker bij het meest conservatieve deel van de 
Republikeinse achterban. Volgende week zullen we dat echter niet merken. Na het grote geslaagde 



eenheidsfeest van de Democratische conventie in Denver kunnen de Republikeinen niet anders dan 
hetzelfde doen.  
 

Wat hen bindt, is echter niet een enthousiasme voor McCain, maar wel een afkeer voor het idee dat 
Obama in het Witte Huis zou terechtkomen wetende dat de Democraten de meerderheid in het Congres 
zullen behouden (en dus dat Nancy Pelosi speaker zal blijven). Wat hen ook bindt, is de groeiende 
overtuiging dat ondanks de moeilijke situatie waarin de partij zich bevindt (de onpopulariteit van 
partijgenoot Bush op kop) McCain niet kansloos is tegen Obama. McCain beseft dit ook en hij weet hoe 
dit komt.  
 

Het komt niet door nadruk te leggen op zijn eigen programma. Dat kan te gemakkelijk ingekaderd 
worden als 'nog eens vier jaar Bush'. Dat kan maar tot op zekere hoogte door nadruk te leggen op zijn 
Vietnamverleden. Het effect daarvan is immers beperkt omdat het de indruk wekt dat McCain in het 
verleden leeft of zelfs (voor de jongere kiezers) in een ander tijdperk. Het kan wel door contrasten met 
Obama uit te tekenen op die vlakken waar McCain zich sterk voelt en waar Obama kwetsbaar kan worden 
gemaakt: patriottisme en ervaring. Een negatieve campagne dus.  
 

Feest zonder Cheney en Bush 
 
Het is een aanpak die we in het verleden niet van McCain gewoon waren maar die vandaag het enige 
scenario lijkt die hem in het Witte Huis kan krijgen. Voor de meest conservatieve aanhang die, zoals 
gesteld, niet warm loopt voor McCain, gaat het dan over het opkloppen van de angst over wat een 
Obamapresidentschap brengen kan of erger nog, de combinatie Obama-Pelosi.  
 

Volgende week zal het dus feest worden in Minneapolis. Het zal een feest zijn waarop we Bush en Cheney 
amper zullen zien. En het zal een feest zijn dat zich eerder tegen Obama dan voor McCain richt. Want 
voor dat laatste lopen te weinig Republikeinen echt warm dit jaar. 
 

Als er over Obama voldoende twijfels kunnen worden gezaaid, dan valt het Witte Huis als een rijpe appel 
opnieuw in McCains schootAnalyse Republikeinen voeren negatieve campagne: de tegenstander pakken 
waar hij het zwakst staat 
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