
“Economische vrijheid, indivi-
duele vrijheid en persoonlijke
verantwoordelijkheid. Ik hou van
deze waarden omdat ik ze heb
gelééfd. Ik heb mijn hele leven
besteed aan het jagen op de
American Dream.” En toen werd
het John Boehner te veel. De her-
kozen Republikeinse afgevaardig-
de uit Ohio die vanaf januari de
nieuwe voorzitter zal worden van
het 112de Huis, kreeg tijdens zijn
overwinningstoespraak een krop
in de keel.

“Ik heb me door elke rotjob
gewerkt die er was, elke nacht-
shift gedaan die ik kon doen, en ik
heb mijn hart en ziel gestopt in
het leiden van een kmo... En toen
ik zag hoe out-of-touch
Washington omging met de kern-
waarden van deze grootse natie,
ging ik in de politiek. Luister, ik
zal kort zijn, omdat we echt werk
te doen hebben – en dit is geen
tijd om te vieren. Niet wanneer
één op de tien van onze medebur-
gers werkloos zijn; niet wanneer
we onze kinderen begraven heb-
ben onder een schuldenberg, niet
wanneer er zo weinig vertrouwen
is in ons Congres. Dit is een tijd
om onze mouwen op te rollen.
Om vooruit te kijken met vastbe-
radenheid, en om de eerste stap-
pen te zetten om een betere toe-
komst te bouwen voor onze kin-
deren en kleinkinderen.”

Met Boehner krijgt het Huis
vanaf januari een gematigde ras-
Republikein als opvolger van de
Democrate Nancy Pelosi. Een
politieke overlever ook, die na
een tijdje op een zijspoor te zijn
gezet in 2006 een tweede adem
vond om fractieleider van de

Republikeinen te worden in het
Huis.

Boehner, die al 18 jaar in het
Huis zetelt, was voorheen mede-
auteur van het Republikeinse
Contract with America, waarmee
de Grand Old Party in 1994 voor

de eerste keer in veertig jaar weer
de meerderheid haalde in het
Congres. Hij werd voorzitter van
de commissie Onderwijs, waar hij
over de partijgrenzen heen werk-
te om de No Child Left Behind-
wet goedgekeurd te krijgen.
Daarmee kregen scholen strenge
prestatiestandaarden opgelegd

maar de wet kreeg ook kritiek
omdat ze geen rekening hield
met de sociale situatie van de
schoolpopulatie.

Hoewel hij zich in het Congres
opwerpt als verdediger van de
hardwerkende middenstander
beschikt hij voor de financiering
van zijn campagnes ook over een
uitstekend netwerk met alle grote
Republikeinsgezinde lobbyisten
van Washington, van de verzeke-
ringssector tot en met de farma-
ceutische en petrochemische
industrie.

Als Huis-voorzitter lijkt Boehner
persoonlijk garant te zullen staan
voor een goede samenwerking
met de Democraten, bij wie hij een
uitstekende relatie had met wijlen
senator Edward M. Kennedy – die
net zoals hij een overtuigd katho-
liek was. Zijn grootste uitdaging
wacht hem in eigen rangen, het
intomen van de populistische Tea
Party-strekking. (MR)

De enige Tea Party-kandidaten die
het haalden, waren Rand Paul in Kentucky
en Marco Rubio in Florida, die na de voor-
verkiezingen weliswaar enige afstand nam
van de Tea Party. Christine O’Donnell,
bekend van haar anti-masturbatiestand-
punten, haalde het in Delaware niet. 

“De Democraten zijn merkwaardig
genoeg geholpen door de Tea Party”, zegt
Elaine Kamarck, Harvardprofessor en voor-
malige adviseur van president Bill Clinton.
“In een aantal staten hadden zij waar-
schijnlijk verloren als de Republieken con-
ventionele kandidaten in stelling gebracht
hadden in plaats van Tea Party-mensen.
Dan hadden de Democraten de meerder-
heid in de Senaat waarschijnlijk ook moe-
ten inleveren.”

Toch was de rol van de Tea Party, die met
haar protesten tegen Obama’s ziektewet in
2009 de toon zette voor de oppositie, niet
te onderschatten. “De Tea Party heeft de
sfeer van deze verkiezingen bepaald en dat
heeft de Republikeinen wel degelijk gehol-
pen”, zegt David Woodard, Republikeinse
campagneconsultant en professor in de
politieke wetenschappen op de Clemson-
universiteit in South Carolina.

Bezinning

Al denkt hij er zelf anders over, de uitslag
van dinsdag wordt alom gezien als een ver-
oordeling van het beleid van president
Obama, die er ondanks zijn economische
stimuluswet van 787 miljard dollar niet in
slaagde om banengroei te creëren en heel
wat politiek kapitaal verspeelde aan een
maandenlange loopgravenoorlog over de
gezondheidshervorming.

Volgens een peiling van CNN vond 62 pro-
cent van de kiezers dat het slecht gaat met
de VS; 88 procent beoordeelde de economi-
sche situatie als slecht. De economie was
het voornaamste issue voor 62 procent van
de kiezers. Slechts 19 procent vond gezond-
heidszorg het belangrijkste.

David Woodard: “Dit was meer een afwij-
zing van de regering-Obama dan een
omhelzing van de Republikeinse partij.
Obama blijkt nu toch niet de redder te zijn
waar iedereen hem voor gehouden had.
Twee jaar geleden waren er mensen die
praten over de dood van de Republikeinse
partij. Dat is dus heel anders uitgedraaid.”

“Obama heeft zijn mandaat verkeerd
geïnterpreteerd”, zegt Elaine Kamarck. “Hij
had nooit een mandaat om een links beleid
te voeren. Hij was simpelweg verkozen om

anders te zijn dan George W. Bush en de
economie te fiksen. Zijn grote vergissing
was dat hij zich eerst geconcentreerd heeft
op de gezondheidshervorming, in plaats
van de werkloosheid en de huisvestingscri-
sis aan te pakken.”

Obama en de Democraten zullen zich nu
moeten bezinnen over hun nieuwe positie.
“De eerste missie voor hen is de economie”,
zegt Julian Zelizer, professor in de politieke
wetenschappen op de Princeton-universi-
teit in New Jersey. “Als die over twee jaar
nog steeds even belabberd is als vandaag,
kijk je potentieel aan tegen een Republi -
keinse president. Ze moeten een manier
vinden om de economie te stimuleren en
gebieden vinden waar ze kunnen over-
eenkomen met de Repu blikeinen.”

Te bezien valt hoe de nieuwe machts-
verhoudingen vorm zullen krijgen in
het Congres. Vraag is: zijn beide partij-
en bereid zijn tot compromissen, of zal
de giftige polarisatie van de voorbije
twee jaar voortduren. 

Een eerste krachtmeting komt er over de
belastingverlagingen van president
George W. Bush, die vervallen op 31 decem-
ber, tenzij het parlement ze verlengt. De
Republikeinen willen ze volledig behou-
den, Obama alleen voor de 98 procent van
de Amerikaanse gezinnen die minder ver-
dienen dan 250.000 dollar (180.000
euro) bruto per jaar.

Aangezien het nieuwe Congres pas in
januari aantreedt, zal dat dossier al in de
‘lame duck session’ van het uittredende
parlement behandeld moeten worden. Op
zijn persconferentie gisteren zei de presi-
dent bereid te zijn tot onderhandelen. Lukt
dat niet, dan gaan de belastingen op 1
januari omhoog voor alle Amerikanen.

“Obama moet nadenken over wat de
Democratische respons wordt”, zegt Julian
Zelizer. “Hij moet initiatieven voorstellen
die de Republikeinen in de hoek drum-
men; wetten die er aantrekkelijk uitzien
voor het Amerikaanse volk, waar de
Republikeinen moeilijk nee op kunnen

zeggen. In het beste geval krijgt hij die wet-
ten goedgekeurd, in het slechtste geval kan
hij de Republikeinen afschilderen als
obstructionisten die niet serieus aan
beleid willen doen.”

Recept voor stilstand

Dat de Republikeinen, die de voorbije
twee jaar categoriek nee zeiden op elk
Democratisch initiatief, tot compromissen
bereid zijn, is onwaarschijnlijk, zegt
Zelizer. “Ze hadden meer reden tot samen-
werken in 2009, toen hun partij in een cri-

sis zat. Nu hebben ze daar geen reden meer
toe. Op basis van de uitslag van dinsdag
kunnen zij aanvoeren dat de kiezer hun
consequente ‘nee’ goedkeurt. We hebben
dus een recept voor stilstand.”

Toch kunnen de Republikeinen zich met
hun nieuwe meerderheid in het Huis en
hun toegenomen gewicht in de Senaat
moeilijker permitteren om overal nee op
te zeggen. Vanwege de invloed van de Tea
Party-beweging binnen hun partij zal het
echter moeilijk zijn om compromissen te
maken. Al beten de meeste van haar kandi-
daten in het zand, de Tea Party heeft aange-

toond dat ze de macht heeft om gematigde
Republikeinen uit het zadel te lichten in
interne voorverkiezingen.

Zelizer: “Boehner moet ervoor zorgen dat
zij het leiderschap van de partij niet in han-
den krijgen, want als dat gebeurt staat de
deur open voor de Democraten om te stel-
len dat de Republikeinen extremisten zijn,
niet het soort mensen dat je beleidsverant-
woordelijkheid wil geven.” 

OBAMA AMERICAN DREAM OF DRAMA
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Voor Tea Party-senator Rand Paul 
is dwarsliggen een werkwoord
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Democraten Republikeinen11 zetels onbeslist
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Huis van Afgevaardigden • zetelverdeling

218 zetels voor de meerderheid

Bij deze tussentijdse verkiezingen stonden alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden 
op het spel. De Democraten verloren minstens 60 zetels aan de Republikeinen. 
Die zorgen daarmee voor de grootste politieke aardverschuiving sinds 1948. 

PRESIDENT OBAMA:

Ik ben graag 
bereid om te
luisteren naar
goeie ideeën, 
wie ze ook voorstelt

Met Rand Paul (47) krijgt de
Senaat een Tea Party-kandidaat die
op alle mogelijke manieren de
agenda van president Obama zal
proberen te dwarsbomen, ook al
betekent dat dat er niet goed
bestuurd kan worden.

Op het ochtendnieuws van NBC
zei de nieuwe Senator uit Bowling
Green, Kentucky, dat een “geblok-
keerde regering” niet noodzakelijk
een slechte zaak is. Debat noemde
hij weliswaar gezond, maar “een
verdeelde regering zal eerder
geneigd zijn om minder geld uit te
geven”, klonk het. “De budgettair
conservatiefste regeringen zijn
altijd verdeelde regeringen.”

De avond voordien verzilverde
Paul een Republikeinse Senaats -
zetel na een campagne waarin
deze fiscale en ethische oerconser-
vatief een kruistocht voerde tegen
overheidsinterventie, Big
Government en belastingen. “We
nemen de regering opnieuw over”,
scandeerde hij dinsdag. “We zitten
midden in een schuldencrisis en
de Amerikaanse bevolking wil
weten waarom zij op hun budget
moeten letten en de overheid niet.” 

De VS kunnen volgens hem alleen
maar groots blijven “als we begrij-
pen dat het niet de overheid is die
welvaart creëert maar wijzelf. Als
we in vrijheid willen leven en geen
slaven willen zijn van de schulden,
dan moeten we meer in het indivi-
du dan in de staat geloven.”

Het succes van de hyperindividu-
alist is geen goed nieuws voor pre-
sident Obama. Paul onderbouwde
zijn campagne immers met een
hetze tegen het ‘socialistische
beleid’ van de president. Op zijn
campagnemeetings repte Paul met

geen woord over zijn lokale tegen-
strever Jack Conway maar richtte
de oogarts al zijn pijlen op
Obama’s ‘geldverslindende’ her-
vorming van de gezondheidszorg
en de ‘verstikkende regelgeving’
voor de bankensector.

Daarmee is meteen duidelijk
wiens belangen Paul dient. Terwijl
hij tijdens zijn populistische optre-
dens zijn kiezers laat uitschijnen
dat hij bezorgd is over hun jobs, is
hij ook woordvoerder van de ban-
ken- en verzekeringssector. Niet
toevallig is verzekeraar Blue
Cross/Blue Shield één van zijn

grootste donoren. In zijn streven
om de klok terug te draaien naar
de Reaganomics van de jaren tach-
tig krijgt hij onder meer ook steun
van de kapitaalkrachtige
Republikeinse zakenman Steve
Forbes, de zoon van de gelijknami-
ge uitgever.

Rand Paul heeft ambitie, véél
ambitie. Net zoals zijn vader Ron al
in 2008 probeerde is het niet uitge-
sloten dat hij in 2012 een gooi doet
naar het presidentschap, of als
running mate wil opduiken naast
een gematigde Republikeinse kan-
didaat. Maar als hij het zover zal
willen schoppen, zal Paul wel als-
nog moeten tonen dat hij ondanks
alle ideologische verschillen over
de partijgrenzen heen wil samen-
werken, al is het maar om de cruci-
ale onafhankelijke centrumkiezers
over de streep te trekken. In zijn
bijbelvaste karakter is dat vereiste
pragmatisme vooralsnog nergens
te bespeuren. (MR)

Huisvoorzitter John Boehner 
reikt over de partijgrenzen heen

■ Senator Rand Paul (47), bijbelvast, oerconservatief en radicaal
anti-overheid.

Boehners grootste
uitdaging: het
intomen van de
populistische 
Tea Party-strekking

Paul heeft ambitie,
véél ambitie. Een
gooi naar het Witte
Huis in 2012 is dus
niet uitgesloten

■ John Boehner, een overlever en een garantie voor een goede
samenwerking met de Democraten.

De Gedachte >16
Maureen Dowd
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De Amerikaanse
Congresverkiezingen zijn uit-
gedraaid op het resultaat dat
algemeen voorspeld werd. In
het Huis van Afgevaardigden
lijden de Democraten een
zware nederlaag en ook in de
Senaat is dat het geval. Terwijl
de nederlaag in het Huis
zwaarder lijkt uit te vallen
dan verwacht, behouden de

Democraten in de Senaat nipt hun meerderheid.
Daarmee lijkt de kaart getekend waarmee Obama de
volgende twee jaar verder moet. En aan die kaart zit-
ten twee kanten.

Aan de ene kant hebben de onafhankelijke kiezers
Obama en de Democraten grotendeels laten vallen.
En dat is niet onbelangrijk. Deze groep kiezers is cru-
ciaal, zowel bij presidents- als Congresverkiezingen.
Bij de Congresverkiezingen van 2000, 2002 en 2004
haalden Republikeinen en Democraten bij deze
groep ongeveer eenzelfde resultaat.

In 2006 en 2008 wisten de Democraten hier een

beslissende voorsprong uit te bouwen. Dat is nu vol-
ledig omgekeerd. De omvang van de achterstand die
de Democraten vandaag bij deze groep te slikken
krijgen, is gelijk aan de omvang van de voorsprong
die ze hier destijds hadden opgebouwd. De troost
kan daarbij voor hen zijn dat deze groep meer dan
de andere kiezersgroepen door hun bekommernis
voor de economische crisis wordt gedreven.

Bij economisch herstel, vooral wanneer deze zich
in dalende werkloosheid zou vertalen, zou de steun
voor de Democraten hier opnieuw kunnen toene-
men. Dat lijkt alleszins een haalbare kaart en Obama
kan er zich alleszins aan vastklampen in het licht
van de presidentsverkiezingen van 2012.

De andere kant van het verhaal wordt gevormd
door de conservatieve kiezers. Meer nog dan de ver-
schuiving in het stemgedrag van de onafhankelijke
kiezers is de opkomst bij kiezers die zichzelf als con-
servatief omschrijven toegenomen. In 2006, maar
vooral in 2008, haakten deze kiezers in groten getale
af. Vandaag zijn ze terug en massaal stemden ze voor
de Republikeinen. Het enthousiasmerende effect van
de Tea Party zit hier ongetwijfeld voor iets tussen.

Toch is het resultaat voor
deze beweging geen ondub-
belzinnig succes. Enkele grote
successen werden geboekt,
nog niet het minst in de
Senaatsrace in Pennsylvania.
Maar er zijn ook grote teleur-
stellingen. De Senaatszetel in
Delaware gaat aan hen voor-
bij, maar pijnlijker is toch hun
mislukte poging om de
belangrijkste Democraat in de
Senaat, Harry Reid, te verslaan
in Nevada. Beide races kosten de Republikeinen wel-
licht de meerderheid in de Senaat. 

En daarmee is de discussie over de toekomst van
de Tea Party open. Het enthousiasmerende effect
heeft duidelijk zijn nut gehad. Zonder dat effect
zou de Republikeinse overwinning kleiner zijn 
uitgevallen, zoveel is duidelijk. Maar aan de 
andere kant blijkt toch ook dat in een aantal 
cruciale gevallen het extremere profiel van Tea
Party-kandidaten de Republikeinen eerder na- dan

voordelen heeft opgeleverd.
Uiteindelijk zullen zij moe-

ten afwegen hoe het verder
met de Tea Party moet. Dat een
aantal agendapunten van de
beweging boven aan de poli-
tieke agenda zullen komen,
lijkt vast te staan, en Obama
zal dit ondervinden. Die moet
nu verder met een Congres
waarin alvast één kamer in
handen van de tegenpartij is.
Het voordeel daarvan is dat de

Republikeinen nu kleur zullen moeten bekennen.
Waar gaan ze snijden als belastingverminderingen
gepaard moeten gaan met een kleiner overheidste-
kort? Het is op deze vraag dat Obama, maar ook de
Democraten in de Senaat, zullen inzetten. Ze moeten
wel, want de race voor de presidentsverkiezingen
van 2012 is eigenlijk nu begonnen.

Bart Kerremans is professor internationale relaties 

en Amerikaanse politiek aan de KU Leuven

De race naar 2012 is begonnen

AMERIKA-
KENNER

BART
KERREMANS

Ondanks het
enthousiasmerende
effect bracht het
extremere profiel
van de Tea Party-
kandidaten de
Republikeinen
eerder na- dan
voordelen

I
n de Great Music Hall
van San Francisco kwam
de Democratische par-
tij-afdeling van
Huisvoorzitter Nancy
Pelosi gisterennacht bij-
een met gemengde

gevoelens. Californië krijgt
opnieuw een Democratische
gouverneur, opnieuw een
Democratische senator, maar
nationaal kreeg de partij zware
klappen in het Huis.

Pelosi behield in haar eigen kiesdistrict
haar zetel, maar het voorzitterschap van
het Huis moet ze vanaf januari doorgeven
aan de Republikein John Boehner. Haar
kiezers reageerden teleurgesteld maar er
was ook opluchting omdat Democraat
Jerry Brown (72) de opvolger zal worden
van Republikeins gouverneur Arnold
Schwarzenegger en Barbara Boxer herko-
zen werd als senator. Beiden versloegen
kapitaalkrachtigere Repu blikeinse kandi-
dates. Brown won van gewezen e-Bay-CEO
Meg Whitman, die 142 miljoen dollar van
haar fortuin in de race stopte, Boxer ver-
sloeg ex-HP-CEO Carly Fiorina. “Geld kan
niet winnen van persoonlijkheden”, zei
Democratisch partijvoorzitter Aaron
Peskin, die zijn toehoorders strijdlustig
moed insprak. “De mist van de Tea Party
heeft zich over de VS verspreid maar het
opkomen van de Californische zon kan
een begin zijn om Amerika weer een blau-
we hemel te geven.”

Maar de kloof tussen deze Europese
liberals en de gesloten geesten van de Tea
Party is misschien nog nooit zo groot
geweest. Doritha Fuller-Evans, een Afro-
Amerikaanse vakbondsmilitante die
lokaal actief is in de partij, erkent dat ze
“niet begrijpt” waarom de Tea Party zo
kwaad is. “Het is niet president Obama’s

fout. Hij heeft de slechte economie geërfd
van de Republikeinen. Nu zijn hun kiezers
eraan voor de moeite. Als je verandering
wil, dan moet je samenwerken. President
Obama heeft dat altijd gewild, maar de
Republikeinen niet. De volgende twee jaar
dreigt er dus bijna niets te gebeuren. Ik
denk dat we de onafhankelijke kiezers die
ons nu hebben verlaten, dan terug zullen
winnen. De mensen zijn kwaad  door de
slechte economie maar willen ook resulta-
ten zien. De president zal niet anders kun-
nen dan proberen samen te werken. Als
hij back to business gaat, dan zullen onze
kiezers in hem blijven geloven.”

Fuller-Evans betreurt wel dat de massa
jongere kiezers die president Obama twee
jaar geleden hielpen verkiezen nu zijn
thuisgebleven. “Je hebt jongeren nodig
om vooruit te gaan in dit land. Wij weten
dat ze ideologisch aan onze kant staan
maar we hadden misschien meer moeten
erkennen dat ze zich in de steek gelaten
voelen door het gebrek aan nieuwe jobs.”

Tuinman Mike Boss (52) valt haar bij. “Je
kan deze verkiezing samenvatten in vijf
woorden: It’s the economy stupid!”, para-
fraseert hij de beroemde slogan van ex-

president Bill Clinton, “de kiezers hebben
ons afgestraft omdat de economie niet
beter is geworden.”

Toch is er ook meer aan de hand, meent
hij. “Twee andere woorden: Fox News...
vierentwintig uur per dag, zeven dagen

per week gratis propaganda voor de
Republikeinen. Als je in staat bent om de
wereld op te delen in zwart en wit, zoals zij
doen, is het erg makkelijk om alles uit te
leggen. Maar natuurlijk is de wereld niet

meer zwart en wit. Een bestuur van koers
veranderen is complex en het vergt tijd
om dat uit te leggen. Dat lukt niet in een
soundbyte. Dat is het nadeel van president
Obama en de Democraten.”

Volgens Boss is het Amerikaanse politie-
ke systeem zelf ook een probleem. “Onze
instellingen en het wetgevende proces
zijn door de Founding Fathers zo ontwor-
pen om al te drastische veranderingen te
weerstaan. Het zou dan ook naïef zijn om
te denken dat één president in staat is om
plots alles over een andere boeg te gooien.
We moeten realistisch zijn over het electo-
raat in dit land. Pakweg 50 procent van de
bevolking gelooft niet in de evolutieleer,
wat wil je dan dat ze open staan voor
change?”

Het Witte Huis en de Democraten moe-
ten volgens hem nu werk maken om beter
uit te leggen wat ze al onder Obama heb-
ben bereikt. “We maken de grootste crisis
mee sinds de Grote Depressie, en toch is er
al een herstelplan van meer dan 700 mil-
jard dollar dat vruchten afwerpt, zijn onze
banken en autoconstructeurs door de
overheid gered en hebben we de gezond-
heidszorg en sociale zekerheid hervormd.”

Maar Boss vreest dat president Obama te
braaf is geweest. “Kijk naar wat er met pre-
sident Jimmy Carter gebeurde. Hij werd
afgestraft na één termijn. Als je het niet
vuil kan spelen in de politiek van dit land
kan je niet winnen.”

Volgens onderwijzer Jason Brown moe-
ten de Democraten ook opnieuw hun doel-
groep verbreden, en weer meer gaan luis-
teren naar de basis. “‘We hebben onze wor-
king class-kiezers onder onze neus laten
afnemen door extreem rechts. President
Obama doet zijn best maar uiteindelijk
moet verandering uit twee richtingen
komen, niet alleen van de top, maar ook
van beneden. We moeten de Amerikanen
weer leren wat hun politieke belangen zijn
zodat ze er ook naar handelen.”

Het terugvechten door de Democraten
in San Francisco begon gisteren met de
parade van de baseballploeg San
Francisco Giants. Honderdduizenden
mensen verzamelden zich in Market
Street om hun titel in de World Series te
vieren nadat ze maandag de Texas
Rangers versloegen, een treffende meta-
foor voor de overwinning van een ‘blue
state’ op een ‘red state’.

Democraten trekken eerste lessen uit verkiezingsnederlaag

‘Verandering kan niet 
alleen van de top komen’

De Democratische partij
likt deze ochtend overal
in de VS haar wonden.
De eerste lessen worden
getrokken uit de 
verkiezingsnederlaag,
gevolgd door de eerste
kritiek op de partijtop.
‘We hebben onze 
working class-kiezers
onder onze neus laten
afnemen door extreem
rechts.’

TUINMAN MIKE BOSS (52):

Pakweg 50 procent
van de bevolking
gelooft niet in 
de evolutieleer, 
wat wil je dan dat 
ze open staan 
voor ‘change’?
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SAN FRANCISCO

■ Democraten kijken in de Great Music Hall van San Francisco naar de eerste resultaten die binnenlopen. 
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