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NIEUWS VAN HET NASA-FRONT 
 
Bestuursbericht 
 
Verkiezingsherfst 
 
De dagen zijn weer aangebroken dat we moeite moeten doen om onszelf te herinneren dat 
Nederland niet de eenenvijftigste staat van de Verenigde Staten is. In de aanloop naar de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen staan de media bol van de verkiezingsstrijd tussen Bush 
en Kerry. De verkiezingsdebatten worden direct uitgezonden en we kunnen alle andere 
aspecten van de ongekend spannende race nauwkeurig volgen. Toen ik laatst in de Verenigde 
Staten was, viel me weer op hoe goed we in Nederland eigenlijk geïnformeerd zijn over de 
Amerikaanse politiek. Allereerst natuurlijk via onze eigen media. Nieuwsuitzendingen, 
discussieprogramma’s en achtergrondreportages op radio en televisie, achtergrondartikelen, 
columns en ingezonden brieven in de kranten, zoals in deze nieuwsbrief is te lezen, ook 
“weblogs” en andere internetbronnen houden het Nederlandse publiek goed op de hoogte 
van de meest recente ontwikkelingen en stellen ook belangrijke vragen aan de orde. Maar we 
kunnen via het Internet ook rechtstreeks contact krijgen met Amerikaanse nieuwsbronnen. Te 
denken valt aan kwaliteitskranten als The New York Times en The Washington Post of bladen als 
Newsweek (toegankelijk via msnbc.com) die een groot deel van hun artikelen direct 
beschikbaar stellen. Daarnaast zijn ook talloze overzichtssites zoals Slate.com die toegang 
geven tot achtergrondcommentaar en discussies. Zo waren vrijwel onmiddellijk na de 
presidentiële debatten de uitgeschreven transcripts al beschikbaar, al dan niet voorzien van 
commentaar.  
 
Maar voor een deel is die directe toegang tot dit aspect van de Amerikaanse samenleving 
natuurlijk maar schijn. Er is altijd een vertaalslag nodig om de uitspraken en cijfers te 
interpreteren. We moeten ons voortdurend realiseren tegen welke politieke en culturele 
context deze verkiezingsstrijd zich afspeelt. Het zou een grandioze vergissing zijn de 
Amerikaanse verkiezingen te interpreteren tegen de achtergrond van het Nederlandse 
parlementaire systeem en de beide presidentskandidaten te meten met de lat van de 
Nederlandse partijpolitiek (ze zouden vermoedelijk in de linker- en rechtervleugel van de 
VVD terechtkomen). Daarom kan de verslaggeving over deze belangrijke verkiezing niet 
zonder uitleg en duiding. En daaraan hebben de Amerikadeskundigen deze weken hun 
handen terecht vol. Het “verklaren” van Amerika is tenslotte een van de klassieke taken van 
de Amerikanistiek buiten de Verenigde Staten. 
 
Er bestaat een duidelijke synergie tussen de vakbeoefening aan de universitaire programma’s, 
en de behoefte aan deskundigheid in de media, maar er blijven ook belangrijke verschillen 
tussen de journalistieke en de academische bestudering van de Amerikaanse samenleving. Dit 
blijkt mooi uit het verslag van het symposium over de Nederlandse media en de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen dat in deze Nieuwsbrief is opgenomen.  
 
Namens het bestuur, 
 
Jaap Verheul  
 
Nadere informtie over de Amerikanistendag 2005 volgt nog. 
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NASA-ACTIVITEITEN 
 

 
Verslag NASA Conferentie 2004 

 
 

“The Stories of World War II” 
21 t/m 23 juni 2004 

Vrije Universiteit, Amsterdam 
 
In verband met de verbouwing van het Roosevelt Study Center werd de jaarlijkse conferentie 
van de NASA dit jaar gehouden op de Vrije Universiteit in Amsterdam van 21 t/m 23 juni en 
had dit jaar als thema: “The Stories of World War II.” De aanleiding voor de conferentie was 
de inwijding, eerder die maand, van het National World War II Memorial in Washington 
D.C., ter nagedachtenis van de Amerikaanse slachtoffers van die oorlog. Het nieuwe 
monument is gelegen tussen de Washington Memorial en de Lincoln Memorial, die symbool 
staan voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in de achttiende eeuw en de 
Burgeroorlog in de negentiende eeuw. Beide oorlogen hebben sterk bijgedragen aan het 
verworden van de Amerikaanse natie en haar zelfbeeld als voorvechter van vrijheid en 
democratie en volgens vele Amerikanen onderstreept de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog dit zelfbeeld. James Deutsch, één van de sprekers op de conferentie, 
organiseerde de festiviteiten rond de inwijding en de reünie van vele veteranen namens het 
Smithsonian Institution en gaf een uiteenzetting van hoe hij te werk ging. 
 
Het doel van de conferentie was om te onderzoeken of er bijna zestig jaar na het eind van de 
Tweede Wereldoorlog een Amerikaanse en/of internationale consensus is ontstaan over de 
betekenis van die oorlog, of dat elke generatie en elk land de Tweede Wereldoorlog 
herinterpreteert en zich toeeigent. De Tweede Wereldoorlog wordt in de Verenigde Staten 
vaak “The Good War” genoemd. Anders dan de oorlog in Vietnam of Irak leken de motieven 
voor ingrijpen namelijk gerechtvaardigd omdat de totalitaire regimes van Duitsland en Japan 
geënt waren op de verovering van de rest van de wereld. Deze visie wordt vooral in de 
populaire Amerikaanse cultuur, zoals films en televisieseries, onderstreept. Vele academici 
hebben echter grote bezwaren tegen deze simplificerende lezingen van een complexe oorlog 
en de mythe van “The Good War” werd op de conferentie dan ook onderuit gehaald, 
rechtgezet of genuanceerd. Zo liet Wilfried Wilms van Union College bijvoorbeeld zien hoe 
Hollywood-films de Amerikaanse bombardementen op Duitsland en Japan vergoelijkten 
zonder de rol van de slachtoffers te bespreken of kritisch de bombardementen te bekijken.  
 
De belangstelling van sprekers, zowel uit Nederland als uit het buitenland, was 
overweldigend. De organisatie ontving vele tientallen verzoeken van academici om te mogen 
spreken op de conferentie. Bovendien vertegenwoordigden deze belangstellenden diverse 
academische disciplines, zoals de organisatie had gehoopt. Naast vele letterkundigen, historici 
en filmdeskundigen waren ook een aantal academici uit de sociale wetenschappen, een 
taalkundige en verschillende medewerkers van musea en culturele instellingen present. De 
sprekers werden onderverdeeld in twaalf thematische sessies, die vaak interdisciplinair van 
karakter waren. Zo kwam het bijvoorbeeld voor dat een sessie over “Popular History,” 
voorgezeten door Rob Kroes, bestond uit een letterkundige, filmdeskundige en een 
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taalkundige, Alan Cienki. Deze spreker van Emory University gaf een verrassende lezing 
waarin hij de metaforen bestudeerden die The New York Times gebruikte om de oorlog te 
herdenken.  
 
Volgens velen was het hoogtepunt van de conferentie de lezing van John W. Dower, een 
historicus van MIT die een aantal jaar geleden de Pulitzer prize in de wacht sleepte. Dower 
vergeleek hoe de aanval op Amerika op 11 september 2001 in de Amerikaanse pers 
vergeleken werd met de aanval op Pearl Harbor en hoe het Amerikaanse beeld van Japanners 
tijdens de Tweede Wereldoorlog sterk lijkt op hoe terroristen nu worden beschreven. Dowers 
knappe, inventieve en stimulerende analyse was een voorbode van een overvloed aan goede 
lezingen van academici uit een tiental landen. Volgend jaar zal de NASA-conferentie weer 
terugkeren naar Middelburg, maar het hoofdstedelijke uitstapje was een inspirerende ervaring. 
 
 
Diederik Oostdijk 
Vrije Universiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht EAAS Bestuur 
 
In navolging van het besluit genomen door het EAAS bestuur tijdens de vergadering in 
Praag, zal vanaf heden de EAAS Nieuwsbrief online worden gepubliceerd. De leden zullen op 
de hoogte worden gebracht wanneer het nieuwe nummer van de nieuwsbrief op de website 
verschijnt. 
Het Amerikaanse verkiezingscircus nader belicht vanuit de polder 
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Op zaterdag 22 mei 2004 organiseerde het Roosevelt Study Center voor de tweede maal een 
symposium rond een actueel thema: de Nederlandse media en de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. Het symposium was een initiatief van de Utrechtse Alumnivereniging 
Amerikanistiek en werd financieel ondersteund door de Amerikaanse Ambassade in Den 
Haag en de NASA. Net als bij het eerste symposium in 2001 lag de nadruk op de rol van 
Amerikanisten in de media, maar werd nu bovendien speciale aandacht besteed aan de 
verslaggeving van de Amerikaanse presidentsverkiezingen door de Nederlandse media. 
 
De sprekerslijst bevatte veel bekende namen uit de journalistiek, de wetenschap en de politiek. 
Keynote speaker Tim Overdiek (Amerika-correspondent voor het Radio 1 Journaal) trapte af met 
de lezing “Heimwee naar Bubba”. Zijn met veel humor en persoonlijke anecdotes gelardeerde 
voordracht gaf een interessante kijk op zijn dagelijkse werk als correspondent. Aansluitend 
volgden drie korte lezingen van Jeroen Beekman (PvdA), Boris van der Ham (D66) en Jaap 
Kooijman (UvA). Beekman, voorheen betrokken bij de verkiezingscampagnes van Al Gore, 
Ad Melkert en Wouter Bos, analyseerde de Kerry-campagne zoals het tot dan toe gevoerd 
was en gaf enkele tips en suggesties ter verbetering. Vanuit zijn eigen ervaringen bij de 
Tweede-Kamer verkiezingen legde Van der Ham vervolgens uit wat Nederlandse politici en 
politieke partijen in zijn optiek konden leren of overnemen van Amerikaanse 
campagnetechnieken. Als laatste spreker vergeleek Kooijman de presidentsverkiezingen met 
het populaire TV-programma Idols. De lezingen werden kundig becommentarieerd door de 
speciaal voor het symposium overgevlogen Michiel Vos, een Nederlandse journalist die voor 
de HBO-productie Diary of a Political Tourist (gemaakt door Alexandra Pelosi, die eerder 
bekend werd met de hilarische documentaire Journeys with George) enige maanden meereisde 
met de Kerry-karavaan en zodoende een uniek beeld kreeg van de innige, maar niet altijd even 
fijnzinnige relatie tussen de Amerikaanse media en politiek. 
 
In het middagprogramma gaven Willem Post en Ruth Oldenziel een korte voordracht over 
hun ervaringen als Amerika-deskundigen in Nederland, waarop wederom Vos, maar ook Judy 
Ford van de Democrats Abroad-Nederland kort reageerden. Daarna volgde een interessante 
forumdiscussie over de verslaggeving van de presidentsverkiezingen sinds 1992, gevoerd door 
een panel van bekende journalisten en deskundigen als Maarten Huygen (NRC Handelsblad), 
Paul Brill (de Volkskrant), Frans Verhagen (www.amerika.nl), Eelco Bosch van Rosenthal 
(NOS Journaal) en Ruth Oldenziel. Maarten van Rossem tenslotte bekeek op zijn 
onnavolgbare en immer humoristische wijze de Nederlandse media en de verkiezingen. 
 
Net als bij het eerste symposium “Amerikanisten in de media” bleek de belangstelling voor 
deze bijeenkomst zeer groot te zijn. Met ruim 140 deelnemers was de dag dan ook 
buitengewoon geslaagd te noemen en zeker voor herhaling vatbaar. De grote belangstelling 
voor de mediasymposia en voor het eerder gehouden onderzoeksatelier “Amerikaanse 
cultuurgeschiedenis vanuit Europees perspectief” geeft aan dat dergelijke evenementen 
duidelijk voorzien in een vraag en bovenal kunnen dienen als middel om de Nederlandse 
Amerikanistiek ook buiten de academie voor het voetlicht te brengen. De wil en het 
enthousiasme onder jonge Amerikanisten om de organisatie en promotie hiervan op zich te 
nemen zijn in ieder geval in ruime mate aanwezig. Het is derhalve de hoop dat het RSC en de 
NASA in de toekomst dit soort kleinschalige initiatieven blijven ondersteunen en voortzetten. 
 
Gonny Pasaribu (coördinator Utrechtse Alumnivereniging Amerikanistiek/AiO RSC) 
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Tim Overdiek (1965) studeerde aan de School voor Journalistiek in Tilburg en is sinds 
1999 Amerika-correspondent voor het NOS-Washington Bureau. Hieronder volgt een 
enigszins bewerkte versie van zijn lezing “Heimwee naar Bubba”: 
 
Heimwee naar Bubba 
 
Met enige nervositeit sta ik hier wel. Van de week bedacht ik me, dat jullie hier in feite veel en 
veel meer weten van Amerika dan ik. Jullie studeren immers Amerikanistiek. Ik zelf ben tien 
jaar geleden maar op de bonnefooi naar Amerika gegaan, omdat ik verliefd was op een 
Amerikaanse, en ben pas gaandeweg het land gaan begrijpen. En ik realiseerde me, dit is nou 
typisch zo’n dag dat ik genadeloos door de mand ga vallen. Als iemand die op de radio wel 
een grote bek heeft over Amerika dit en Amerika dat, maar hier vandaag hardhandig tot de 
conclusie gaat komen dat-ie helemaal niks weet. Of het helemaal verkeerd ziet. 
 
Dus ik hoop ook van jullie het nodige op te steken. In ieder geval sta ik hier met veel plezier. 
Heimwee is een groot woord, maar het doet mij denken aan een van de meest onvergetelijke 
en ook onvergeeflijke blunders in mijn liefdesleven. Gebeurde in mijn studententijd, vandaar. 
Ik had net een drie jaar lange en moeizame relatie achter de rug, en was in de prille periode 
van verliefdheid met een nieuwe vriendin. Op een ochtend werd ik wakker naast die nieuwe 
relatie, en wat gebeurde? Ik sprak haar aan met de naam van mijn oude vriendin.  
 
Klap, klap, klap. Doe je niet nog eens. Maar de aanvechting is er natuurlijk wel in die eerste 
weken van een prille verkering. Kwestie van even wennen, en goed op je woorden passen. 
Nog steeds heb ik sterk de indruk dat Nederland, en Europa, een beetje hetzelfde gevoel 
heeft. Jullie kunnen maar niet wennen aan het feit dat Bill Clinton echt weg is. Heimwee. 
Terugverlangen. En op een of andere manier wil het maar niet doordringen. Da’s logisch. Het 
waren acht prachtige jaren, waarin heel veel gebeurde maar tegelijkertijd ook helemaal niks. 
Althans niks van internationaal, historisch belang. 
 
Zeker als je bekijkt wat er de afgelopen vier jaar allemaal is gebeurd. De doldwaze 
verkiezingen van 2000, waar we nog steeds niet over zijn uitgesproken. De aanslagen van 11 
september, de goede oorlog in Afghanistan, de diplomatieke oorlog op het hoofdkwartier van 
de Verenigde Naties in New York, de – volgens de Nederlandse publieke opinie – foute 
oorlog in Irak, en de bijna uitbrekende oorlog op weg naar 2 november. 
 
Allemaal de schuld van die gemene George W. Bush. Nietwaar? Onder Bill Clinton zou dat 
nooit gebeurd zijn. Dan zou de wereld hand in hand naar Bagdad zijn opgestormd. Dan zou 
de de VN-veiligheidsraad meteen hebben gezegd: Sure Bill, whatever you want. Sterker, onder Bill 
Clinton zou zelfs Saddam Hoessein hebben uitgeroepen: “Vreselijk, wat jullie is overkomen 
op 11 september. Hier zijn mijn massavernietigingswapens, sorry, sorry, sorry…” 
 
Acht jaar Clinton waren zeven vette jaren plus een bonus-jaar. Want waar hadden we het 
eigenlijk over? Onze aandelen-portefeuille. De Dow Jones en de Nasdaq. The sky was the 
limit. Al Gore en George Bush waren met elkaar aan het bekvechten over dat biljoenen-
overschot, allemaal de erfenis van die geweldige Clinton. De enige crisis ging over seks, 
Monica Lewinsky, dus dat was ook nog eens iets om van te smullen. Een politieke vlek in de 
Amerikaanse geschiedenis, die zijn charisma eigenlijk alleen maar groter heeft gemaakt. 
 
Heimwee dus naar Bubba.  
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Een tijd waarin je je als Europeaan ook Amerikaan kon voelen. In denken en doen. Of beter 
gezegd, Bill Clinton was natuurlijk ook deels Europeaan. Zijn politieke filosofie sloot aan bij 
de sociaal-democratische gedachten van, om maar iemand te noemen, Wim Kok, met zijn 
eveneens in Amerika bejubelde polder-model. Bill Clinton zag Kok als een soort leermeester. 
En het was wederzijds, zo leek het. Tony Blair bijvoorbeeld transformeerde zich tot een 
Britse Bill Clinton. Is hij nu onder spottende commentatoren de poedel van de terriër die 
Bush is, in de jaren negentig waren Tony en Bill twee identieke golden retrievers, zorgeloos 
spelend in het park. Nergens gevaar. Parijs omarmde de Clintons. Net als het Vrijheidsbeeld 
in New York, een cadeau van Frankrijk, waren French fries toen nog een trots bewijs van de 
transatlantische overeenkomsten op bedenkelijk culinair gebied. 
 
Op 12 september 2001 kopte Le Monde met dikke letters: NOUS SOMMES TOUS 
AMERICAINS. Wij allen zijn Amerikaan. De pijn, de rouw, het verdriet, de woede over de 
aanslagen van de dag daarvoor, en daarmee ook de onvoorwaardelijke steun voor George 
Bush. “Whatever you need, Mister President.” Of zoals toenmalig minister van Buitenlandse Zaken 
Jozias van Aartsen zei tegen Colin Powell, in hun eerste telefoongesprek na 11 september: 
“At your service, Sir.” Nederland, en ook de wereld stonden klaar om te helpen. 
 
Dit was natuurlijk een cruciaal moment voor president Bush. Dit zou niet alleen zijn eerste 
termijn, maar ook zijn eventuele tweede termijn bepalen. En in wezen was het een 
buitenkansje om zijn conservatieve agenda echt wortel te laten schieten, onder het niet te 
bekritiseren motto: Onze Strijd Tegen Terrorisme. Een Republikeinse opmars gehuld in die 
heilige vlag der patriottisme. Anything goes. En wie niet met ons is, … 
 
Ik ga niet uitgebreid in op wat er allemaal precies gebeurde tussen toen en nu. Wel even 
samenvattend: Afghanistan, de historische hulp van de NAVO, het gedoe in de VN-
veiligheidsraad, de feitelijke invasie, de vergeefse speurtocht naar de wapens, de Vietnam-
achtige taferelen in de straten van Najaf en Fallujah; fast forward naar vandaag, naar het 
Amerika van nu, met een president die als we de verhalen uit Europa, Zuid-Amerika en Azië 
mogen geloven, niet bepaald populair is. Sterker, hartstochtelijk wordt gehaat. 
 
Vooral dat aspect fascineert mij mateloos als journalist. En het is een van de moeilijkste 
facetten dit verkiezingsjaar om als correspondent in Washington mee om te springen.  
Pessimisme en hoop gaan hand in hand in Europa. Pessimisme over de vier jaar, waar Bush 
volgens veel Europese landen een grote bende van heeft gemaakt. En hoop dat Kerry aan alle 
ellende een eind gaat maken met een overwinning op 2 november. Maakt niet uit hoe. Een 
klinkende zege zou prachtig zijn, maar het Witte Huis veroveren met 1 stem meerderheid in 
Florida is net zo mooi. En eigenlijk nog mooier. Dat is niet mijn mening, mijn voorspelling of 
mijn gewenste uitkomst, maar het is een samenvatting van de opinie die komt overwaaien uit 
Europa naar Amerika. 
 
John Kerry probeerde hiervan te profiteren een tijdje terug. Een beetje potsierlijk was het wel. 
“Ik heb gesproken met Europese leiders,” zei Kerry, op een bijna samenzweerderige toon, 
“en al die Europese leiders zeggen tegen mij: John, you gotta get him. Het is belangrijk dat je 
George Bush verslaat.” Belangrijk, zei Kerry, omdat het aanzien van Amerika in de rest van 
de wereld behoorlijk is geschaad. Kortom, wat de Democraat Kerry probeerde, was op de 
eerste plaats zijn eigen aanzien vergroten. Laten merken dat hij, man van de wereld, in contact 
stond met buitenlandse bobo’s die wel wisten wat goed is voor Amerika, en dus ook voor de 
wereld. 
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Wat Kerry probeerde, was de wereld betrekken bij wat er straks op 2 november wordt 
overgelaten aan de Amerikaan. Het leek bijna op een reclame-spotje, “Approved by John Kerry”, 
waarin de wereld een stemadvies geeft. “For a better world, vote John Kerry.” Hij probeerde de 
indruk te wekken dat de wereld achter het gordijntje over de schouders meekijkt wat straks in 
de suburbs Jerry en Debbie met hun stembiljet uitvoeren. Wel, de doorsnee Jerry en Debbie 
hebben wat de buitenlandse zorg betreft een gezamenlijke mening. En die laat zich het best 
als volgt samenvatten: “Heeft de wereld een mening over wie er een betere Amerikaanse 
president zou zijn? Well, we don’t give a fuck.” 
 
Begrijp me niet verkeerd, Amerikanen zijn reuze nieuwsgierig naar wat wij in Europa allemaal 
van hun landje vinden. Zo vaak aan de eettafel van mijn Amerikaanse schoonfamilie valt de 
vraag: “En, Dutch, wat vinden ze daar nou in Europa van?” En elke keer moet ik uitleggen 
dat Europa meer is dan één land, dat je Nederland moet zien als de staat Maine, dat je België 
kunt vergelijken met Louisiana, dat Frankrijk veel overeenkomsten vertoont met Californië, 
dat Engeland lijkt op Virginia, dat Duitsland een soort Texas is, dat Zweden lijkt op 
Minnesota, Noorwegen op Oregon, dat Italie doet denken aan New York State, dat 
Zwitserland niet meer is dan een sjiek Wyoming, Oostenrijk Idaho, dat Luxemburg net zo 
onbeduidend is als Delaware, en dat ze in New Jersey net zo hard zuipen als in Ierland. Maar 
dat de Verenigde Naties van Europa op geen enkele manier met één stem spreken als je 
vraagt naar een mening over de Verenigde Staten van Amerika. 
 
John Kerry sloeg dan ook de plank volledig mis. Inderdaad, wat maakt het uit of 
internationale leiders stilletjes hopen dat hij Bush gaat verslaan. De president zelf wimpelde 
die geheimzinnige, electorale steun uit het buitenland af als “geneuzel van mensen met een 
vreemd accent die Kerry kennelijk in dure restaurants aan de upper west side van Manhattan 
had ontmoet.” En die typering doet het goed in staten als Ohio, Pennsylvania, Tennessee, 
Kansas of Missouri. Daar ligt de ware aard van de Amerikaan die echt niet verder kijkt dan 
zijn eigen oprit of zijn eigen portemonnee als hij of zij op 2 november de koers van Amerika 
en indirekt ook de koers van de wereld gaat bepalen. Nogmaals, de wereld? We don’t give a fuck. 
 
Dat betekent niet dat je de mening van de wereld kunt negeren, maar in een verkiezingsjaar is 
die mening wel verwaarloosbaar, of hooguit uit te buiten. En ook George Bush speelt daar 
handig op in. Net als John Kerry (“De wereld maakt zich zorgen over ons.”) gebruikt Bush 
de mening van de wereld naar eigen inzicht, en verdraait hij publieke opinie uit het buitenland 
om zijn eigen boodschap kracht bij te zetten. Niet iets om je zorgen over te maken, het zijn 
per slot van rekening verkiezingen dus elke waarheid kun je op tien verschillende manieren 
uitleggen, maar typerend is het wel.  
 
Ik kan me een Witte Huis-briefing herinneren waarin Ari Fleischer, de toenmalige 
woordvoerder, een heel simpel rekensommetje had gemaakt. Het was aan de vooravond van 
de invasie van Irak. Van alle landen die hun steun hadden uitgesproken, militair of politiek of 
allebei, had Fleischer doodleuk de inwonersaantallen bij elkaar opgeteld. En hij kwam met een 
waanzinnig getal. Honderden miljoenen mensen buiten Amerika, zo betoogde Fleischer, 
zouden voorstander zijn van gewapend ingrijpen. Een volstrekte belediging van het gezond 
verstand natuurlijk, maar veelzeggend over de manier waarop Amerika, als het erop aankomt, 
graag de eigen logica probeert goed te praten. 
 
Een andere opmerking aan de eettafel van mijn schoonfamilie komt met regelmaat uit de 
mond van een zwager. Die houdt van provoceren, en probeert mijn mond vaak te snoeren 
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met de quasi-serieuze opmerking: “Hey Dutch, we saved your ass in World War 2.” Bek houden, 
kaaskop, wij Amerikanen hebben jullie bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Geweldige 
opmerking. Kun je ook geen speld tussen krijgen. Maar wel overdreven om als argument te 
gebruiken die elke discussie onmiddellijk beëindigt, want als Europeaan hebben we onze 
vrijheid te danken aan de Amerikaan, dus bek houden… Maar wat toch wel degelijk een 
beetje het overheersende sentiment is als je Amerikanen aanspreekt in staten als Ohio, 
Tennessee, Kansas en Missouri. 
 
Het dominerende gevoel van “Wij weten wat goed is 
voor de wereld. Want wij zijn Amerika. Wij zijn de 
machtigste natie ter wereld. Hebben het beste leger. 
De sterkste economie. De mooiste democratie. Wij 
hebben het communisme verslagen, en hebben de 
wereld de best denkbare dienst bewezen. Bovendien, 
wij zijn bereid om daar voor te vechten en voor te 
sterven. Wij deinzen er niet voor terug om jongens 
en meisjes naar het front te sturen, niet zelden in een 
ver land dat een meerderheid met geen mogelijkheid 
op de landkaart kan vinden, maar wij doen het toch 
maar. Omdat wij Amerika zijn, en omdat onze 
president weet wat goed is voor Amerika. En wat 
goed is Amerika, is automatisch ook goed voor de 
wereld. En ja, daarom is het ook logisch en 
prijzenswaardig dat we in tijden van oorlog, als je je 
ware vrienden leert kennen, de naam French fries 
verandert in Freedom fries. 
 
Het is de ultieme arrogantie. Vooral dat aspect van Amerika haat ik. Het komt ook naar voren 
in het dédain voor bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Ook, en daar gaan we weer, binnen 
mijn schoonfamilie – toch een tamelijk progressief denkend gezin. Maar ook hier wordt 
smalend gesproken over de bureaucratie, over de heilloze debatten en over de remmende 
werking die uitgaat van een diplomatiek wapen dat VN Veiligheidsraad heet. Het is vooral een 
perceptie, die op zich grotendeels klopt, maar die tegelijkertijd wordt gebruikt om de 
complete Verenigde Naties af te doen als een zooitje ongeregeld dat er vooral op uit om het 
belang van Amerika te ondermijnen.  
 
En van die volkse perceptie maakte Washington op wrange wijze gebruik door de 
Veiligheidsraad begin vorig jaar tot de status van irrelevant orgaan te degraderen, door landen 
als Frankrijk en Duitsland af te doen als “Het Oude Europa” en de Coalition of the Willing aan 
te prijzen als een dapper en moedig groepje landen dat zich wel bewust was van wat op dit 
moment belangrijk is in de wereld. 
 
In mijn werk als correspondent in Washington word ik dagelijks geconfronteerd met dat 
transatlantische spanningsveld. Dat is de lastigste, maar tegelijkertijd meest fascinerende kant 
van ons werk. Als brenger van het nieuws, als duider van dat nieuws, als iemand die niet 
alleen met een Europese bril naar dat nieuws kijkt maar ook met een Amerikaanse bril dat 
nieuws vertaalt en op een objectieve, neutrale en hopelijk ook kritische manier aan de 
luisteraar of kijker voorschotelt. Ook hier kan de waarheid op tien verschillende manieren 
worden uitgelegd. Een klein woordje, een slimme tussenzin of een bewust gekozen 
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voorbeeld, of bewust weggelaten voorbeeld kan de consument hier in Nederland op een heel 
ander spoor zetten. 
 
Vooral dit jaar is dat de grootste uitdaging. Politiek in tijden van oorlog. Propaganda en 
verkiezingsrethoriek zijn twee kwaden die op weg naar 2 november hand in hand gaan. Aan 
de ene kant word je als correspondent onwillekeurig meegetrokken door een bepaalde 
verwachting vanuit Nederland om keer op keer te herbevestigen dat George W. Bush niet 
meer is dan een Texaanse cowboy die zich volstrekt onwetend op sleeptouw heeft laten 
nemen door een kleine gevaarlijke groep ideologische gekken. De Cheney’s, de Rumsfelds, de 
Karl Roves en de Wolfowitzen. 
 
Aan de andere kant ben je als correspondent ook heel nadrukkelijk aan het terugtrekken. Zo 
van, “Ho, ho Nederland, zo zit het niet elkaar!” Binnen het NOS-kantoor in Washington 
hebben we het daar vaak over. Dat die Nederlandse perceptie soms een beetje doorslaat. In 
D.C. werken we met een kleine groep. Charles Groenhuijsen voor het NOS-Journaal, Greet 
De Keyser voor de TROS en de VRT, Marjan Moolenaar voor de EO, Hans van den 
Nieuwendijk als producer plus twee stagiaires. Vooral Charles en ik hebben af en toe het idee 
dat we in onze berichtgeving het Witte Huis aan het verdedigen zijn. Dat we ons extra 
moeten inspannen om een ander beeld van George Bush te schetsen die in ieder geval een 
tegenwicht biedt aan de karikatuur die ik zojuist heb beschreven. Die van de cowboy. En ik 
moet toegeven, dat is een tamelijk oncomfortabel gevoel. 
 
Maar wel noodzakelijk af en toe. Het ligt uiteindelijk toch stukken genuanceerder. Wat 
Nederland niet ziet, hoort en voelt, of soms niet wil zien, horen en voelen, ervaren wij als 
correspondent wel dagelijks aan den lijve. Zo zien wij dat er in Amerika vele sergeant 
Steensma’s in body bags terugkeren. En zo zien wij ook dat 11 september nog steeds nadreunt 
in de Amerikaanse maatschappij. Al heel snel gingen Nederland, en Europa over tot de orde 
van de dag. Lang genoeg getreurd. Nous sommes tous Americains? My ass. De gedachtengang 
nu? Met de oorlog in Irak is het boze Amerika veel te ver doorgeslagen. Die mentaliteit staat 
haaks op die van doorsnee Amerikanen. Die voelen nog steeds de dreiging, de angst, de 
onzekerheid dat een tweede 11 september het land werkelijk naar de verdommenis zal helpen. 
Komt er tweede 11 september? Ja, ik denk het wel. 
 
En dan kun je zeggen, en heel terecht, dat is een angst die uit puur politieke overwegingen 
wordt aangewakkerd door het Witte Huis. Dat klopt. Het is de essentie van de verkiezings-
boodschap waarmee George Bush zijn vader voorbij wil streven. Met een tweede termijn. 
Angst is de electoraal beste raadgever geworden, merk je als je op straat en vooral buiten 
Washington met Republikeinen praat. Dag in dag uit blijft Bush erop hameren. Zijn 
campagne-staf maakt er niet eens een geheim van. Nine-eleven. Never again. Daarom doen we 
wat we aan het doen zijn. Daarom zijn we in Irak. Daarom vechten we daar tegen terroristen, 
zodat die hier niet kunnen toeslaan. En Bush houdt het heel simpel. Stuitend simpel, als je het 
mij vraagt.  
 
Amerika, zegt-ie in elke toespraak overal in Amerika, want hij reist zich nu al te pletter, “is 
een geweldig land. A great country.” Instemmend gemompel van het publiek. “Wij weten wat 
vrijheid inhoudt, en die vrijheid laten we ons niet afpakken.” Goedkeurend applaus. Bush 
vervolgt: “Zelfs en zeker niet door Al Qaeda of door een stelletje tuig dat onze dappere 
mannen en vrouwen in Irak zo zwaar op de proef stelt.” Gejoel en gescandeer. USA. USA. 
USA. En dan hoeft Bush slechts in te koppen. “Mijn opponent (Bush noemt zijn 
Democratische tegenstander John Kerry niet of nauwelijks bij naam) is het daar niet mee 
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eens. Zijn opvattingen maken Amerika alleen maar zwakker.” Ziehier het winnend medicijn 
voor George Bush op 2 november. 
 
Ja, vorig jaar zomer al voorspelde ik dat George Bush de verkiezingen gaat winnen. En ik zie 
nog steeds geen reden om van mening te veranderen. Uiteindelijk komt het neer op maar één 
ding: Geld. Welke richting gaat de dollar op. En die vraag moet je opsplitsen in twee 
categorie”en: Een, wie heeft het meeste geld om campagne te voeren? En twee, hoeveel geld 
heeft de kiezer op de ochtend van 2 november in zijn portemonnee. Die omstandigheden 
bepalen het succes van het anti-terrorisme presidentschap waarmee George Bush zich de 
afgelopen drie jaar heeft willen manifesteren. En kijkend naar die overweldigende 
Republikeinse machine die al sinds vorig jaar zomer ongestoord en op volle kracht  aan het 
opstomen is, heeft Bush op dit vlak een belangrijke voorsprong. Wat de economie betreft, 
heb ik sterk de indruk dat het hooguit beter kan gaan, en niet slechter. Kortom, zijn de 
Amerikanen straks zo over de zeik dat ze een nieuwe koers willen gaan varen? Nee, ik denk 
het niet. 
 
Gelukkig voor ons als correspondenten gebeurt er veel en veel meer. De verkiezingen zijn 
voor de kandidaten, maar ook voor de journalisten een uitermate ingewikkeld schaakspel. De 
kleinste onbenulligheden worden vaak opgeblazen tot cruciale momenten in de campagne. 
Neem bijvoorbeeld het geval Joseph Wilson. Dat is de man, die in Afrika op zoek ging naar 
vermeende pogingen van Saddam Hoessein om verrijkt uranium te kopen. Wilsons conclusie: 
Die verdenking is nergens op gebaseerd. Wat blijkt, Bush legt toch die link in zijn State of the 
Union. Komt in de problemen, omdat Wilson zegt, hey dat klopt niet. Vervolgens wordt zijn 
echtgenote Valerie Plame in de media ontmaskerd als undercover CIA-agente, en is de beer 
los. Een groot schandaal, maar vooral en eigenlijk alleen binnen Washington. Het is voor 
iedereen natuurlijk te verleidelijk om te laten lopen, en ik doe er zelf lustig aan mee. Overal en 
bij iedereen speculaties over de politieke consequenties voor Bush. Maar wat is de 
uiteindelijke impact op de verkiezingen? Nul komma nul. Het schandaal loopt af met een 
sisser. Het onderzoek is gaande. Joe Wilson krijgt een mooi voorschot voor het schrijven van 
een boek, dat deze week is verschenen. En daar blijft het bij. Wij van de media zijn allang op 
weg naar de volgende keutel. 
 
Af en toe heb ik sterk de indruk dat zelfs van de mensen die straks GAAN stemmen, slechts 
een klein deel werkelijk geintereseerd is in wat er allemaal gebeurt op het campagne-pad. Het 
zijn vooral fragmentarische impressies, oppervlakkige indrukken van de twee heren die 
worden achtergelaten bij nieuws-consument. Wat hartstikke belangrijk is natuurlijk, want 
zeker in de persoonlijke politiek die presidentsverkiezingen zijn, is het “gut-feeling”, het gevoel 
in de onderbuik, vaak doorslaggevend. 
 
Ik moet wat dat betreft soms ook de hand in eigen boezem steken. Wat, denk ik, vooral heel 
menselijk is. Je gaat ook als correspondent vooral letten op de uitstraling van de twee 
kandidaten. Welke vent vertrouw je? Wie twijfelt, wie zwalkt, wie speelt toneel, en wie slaagt 
er werkelijk in om die vonk tussen politicus en volk werkelijk te laten overslaan. In dat 
opzicht heb ik heimwee naar Bubba, naar Bill Clinton, die de combinatie van begenadigd 
politicus en begripvol mens onder mensen als geen ander beheerste. En ook in dat opzicht 
heb ik geen hoge pet op van John Kerry. Kerry is allesbehalve een Bill Clinton, en lijkt eerlijk 
gezegd veel en veel meer op Al Gore. Als ik mocht kiezen, dronk ik liever een biertje met 
Bush dan een glas whiskey met Kerry. Is deze observatie van belang? Ja, ik denk het wel. 
Althans, gedeeltelijk. 
 



 
 12 

Ik probeer me als correspondent die zelf met twee benen in de Amerikaanse samenleving 
staat toch vooral te verplaatsen in de Amerikaan, of die nou in New York, in Washington, 
Californie, Florida of in Nebraska woont. Hoe denken zij, en belangrijker, waarom? Wat 
bepaalt hun “gut feeling”, want dat gevoel in de onderbuik wordt natuurlijk onzichtbaar 
gestuurd door de manier waarop Bush en Kerry campagne voeren. Reclamespotjes, 
telefonische bombardementen, en activiteiten op grassroots niveau.  
 
En ik denk dat je daarbij als Nederlandse journalist vooral moet participeren. Door toe te 
treden tot dat circus. Ik ben zelf bijvoorbeeld reportages gaan maken over Republikeinse 
barbeques. Waar je merkt dat dit een heel simpele maar succesvolle vorm is van het ronselen 
van vrijwilligers. Ik het een wekelijkse telefoon-campagne van Democraten bezocht in 
Washington, waar tientallen activisten met hun cell phone alleenstaande vrouwen ergens in 
Pennsylvania gaan bellen. Waardoor je merkt dat elke stem doorslag kan geven, en dat 
werkelijk niets aan het toeval wordt overgelaten. Ik ben gaan lunchen bij een bekakte groep 
Republikeinse bejaarde dames in Californië. Hartstikke gezellig. Waarbij je merkt dat de 
reclame-campagne van Bush aanslaat. Dat Kerry, in de ogen van deze oude taarten, als 
liberaal uit Massachusetts, Kennedy-country, een superlinkse extremist is. Ik ben begin dit jaar 
op zondagavond naar een house party van Howard Dean gegaan. Waar je merkte hoe 
succesvol de internet-campagne inderdaad was, en hoe gretig de achterban tientjes 
overmaakte aan hun held Howard, maar waar je ook al kon voorvoelen dat de campagne-
dynamiek van die kleine man uit Vermont op geen enkele manier zou kunnen aansluiten op 
wat mainstream Amerika vond. 
 
Bij dat soort verhalen is, denk ik, ook de Nederlandse consument gebaat. Op deze manier 
inzicht verschaffen in de meest basale machinaties van de Amerikaanse campagnes. Gewoon 
laten luisteren naar wat er in die achtertuin, die woonkamer en dat restaurant gebeurt. Waar ik 
een verschrikkelijke hekel aan heb, en soms ontkom je er niet aan, zijn de peilingen. 
Misschien heb ik het wel helemaal verkeerd, maar volgens mij zeggen die peilingen helemaal 
niks. Het is maar net hoe die week de wind waaide, en hoe daardoor de mening van een thuis 
telefonisch lastig gevallen Amerikaan werd gevormd. Het zijn niet meer dan indicaties, vooral 
belangrijk voor de rekenaars in de war rooms, maar niet voor de rest. Media gaan ermee aan 
de haal, vullen compelete uitzendingen met allerlei beschouwingen. Terwijl iedereen donders 
goed weet dat het volgende week weer helemaal anders kan zijn als er plots een nieuw 
opgeblazen schandaal opduikt in de campagne van Kerry van Bush. Ik geloof niet in 
peilingen, en probeer ook zoveel mogelijk mijn redactie in Hilversum af te remmen om er 
groot journalistiek belang aan te hechten. 
 
Wat ik graag wil horen, is niet zozeer of wij als NOS in Washington het goed doen of slecht. 
Maar wel of we er redelijk in slagen om over te brengen wat de Amerikaan vindt, waarom de 
regering Bush doet wat ze doet, en hoe John Kerry probeert op zijn manier deze race te 
winnen – zonder dat we voldoen aan het volgens mij valse beeld dat in Nederland bestaat. 
Namelijk dat alles beter was onder William Jefferson Clinton, en dat Amerika beter af zou zijn 
met een sprong terug in de tijd.  
 
Reageren? Tim Overdiek is te bereiken via standplaatswash@aol.com. Zijn gesproken en geschreven columns 
en andere informatie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn daarnaast te vinden op de speciale 
website van de publieke omroep: www.amerikakiest.nl. Andere teksten van het gehouden symposium zijn 
verzameld op: www.let.uu.nl/~gonny.pasaribu/personal/Media-Amerikanistiek.html Een beperkt aantal 
exemplaren van de speciale symposiumbundel is op te vragen bij: Gonny Pasaribu: gonny.pasaribu@let.uu.nl 
of via rsc@zeeland.nl. 
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Landelijk netwerk voor Amerikanistiekalumni in oprichting! 
 
“Wat kun je worden met Amerikanistiek?”, 
“Waar komen de meeste Amerikanisten 
terecht?” en: “Hoe zouden de opleidingen 
kunnen inspelen op de arbeidsmarkt voor 
Amerikanisten?”. Dit zijn zomaar een paar 
voorbeeldvragen die aan bod kunnen komen 
tijdens een banenmarkt, specifiek gericht op 
afgestudeerde Amerikanisten. Een dergelijke 
banenmarkt is alleen nog niet eerder 
georganiseerd en om die reden hebben de 
Nijmeegse en Utrechtse alumniverenigingen 
Amerikanistiek het plan opgevat in de nabije 
toekomst zo’n bijeenkomst te organiseren. De 
plannen hiervoor bevinden zich momenteel nog in een zéér pril stadium, maar er lijken 
genoeg interessante ideeën op tafel te liggen. In Nijmegen heeft men bijvoorbeeld al sinds 
langere tijd goed zicht op waar afgestudeerden van de opleiding terechtkomen en ook de 
Utrechtse alumnivereniging heeft in 2003 een begin gemaakt met het verzamelen van deze 
gegevens. Er wordt gedacht aan het registreren ervan in een landelijke alumni-databank die 
online beschikbaar komt voor afgestudeerde Amerikanisten van alle opleidingen in het land. 
Daarnaast zou voor de banenmarkt een samenwerking opgezet kunnen worden met de 
Amerikaanse Kamer van Koophandel en met andere bedrijven of instellingen gericht op de 
Verenigde Staten.  
 
Het ligt in de bedoeling om met andere alumniverenigingen, studieverenigingen en uiteraard 
ook met de opleidingen Amerikanistiek samen te werken om een en ander te realiseren. Wij 
staan daarnaast open voor ideeën, suggesties en opmerkingen van NASA-leden. Heeft u 
goede tips of adviezen voor ons, dan kunt u contact opnemen met Claudia van Vugt, e-mail: 
claudiaredux@yahoo.com (RU), Tom Kuipers, e-mail: t.kuipers@casema.nl (RU) of Gonny 
Pasaribu, e-mail: uasn@usa.com of gonny.pasaribu@let.uu.nl (UU).  
 
Via de (tijdelijke) webpagina http://www.let.uu.nl/~gonny.pasaribu/personal/bestuur.html 
zal t.z.t meer informatie te vinden zijn. 
 
Claudia van Vugt, Tom Kuipers en Gonny Pasaribu 
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NIEUWS VAN HET ROOSEVELT STUDY CENTER 
 
 
New acquisitions at the RSC Library (2004) 
 
 

The microform collections at the RSC form an invaluable primary reference source for 
scholars of American history. At present they cover many aspects of U.S. twentieth-century 
history beginning with the presidency of Theodore Roosevelt and continuing through that of 
Gerald R. Ford. Also housed at the RSC are the U.S. State Department records on U.S.-
Dutch diplomatic relations from the 1780s through the 1960s. In 2004 grants from the 
Franklin and Eleanor Roosevelt Institute and the Zeeland Library enabled the RSC to add the 
following new collections to its already unique holdings. 
 
The Papers of Eleanor Roosevelt, 1945-1962 
The RSC acquired three parts of the Eleanor Roosevelt Papers. From the FDR Library, 19 
reels contain her personal correspondence after her White House years, 1945-1952. Two 
other microfilm collections document her involvement in the United Nations. These 
documents follow the appointment of ER to the UN and her experiences in London. Her 
correspondence files are alphabetically arranged by period, and include minutes, drafts, 
memos, and correspondence of various UN committees and newspaper articles. A separate 
collection contains her correspondence and publications regarding her work in the UN 
Human Rights Commission. These holdings document ER’s efforts to collect information 
and her negotiations on a variety of human rights issues, such as refugees, the status of 
women, structure and responsibilities of the UN and drafts of the International Bill of Rights. 
 
Dutch-American Diplomatic Relations, 1784-1973 
This comprehensive collection of American diplomatic correspondence between the U.S. 
State Department and its diplomats in the Netherlands (including the Netherlands West and 
East Indies) provide insightful information on the political, economic, military and cultural 
relations between both countries over the past two centuries. The recently acquired materials 
cover the late 1960s and early 1970s. 
 
A complete list of the RSC archival materials and audio-visual collection on modern 
American history is available on the RSC website on the Internet: www.roosevelt.nl. 
 
 

THE THEODORE ROOSEVELT AMERICAN 
HISTORY AWARDS 

OF THE ROOSEVELT STUDY CENTER 2005  

 
 
Vanaf 1987 stelt het Roosevelt Study Center jaarlijks prijzen ter beschikking voor 
doctoraalscripties over onderwerpen uit de Amerikaanse geschiedenis. De “Theodore Roosevelt 
American History Awards” zijn genoemd naar Theodore Roosevelt die niet alleen de 26e 
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president van de Verenigde Staten van Amerika, maar ook een verdienstelijk historicus was. De 
prijzen hebben tot doel de bestudering van de Amerikaanse geschiedenis en het gebruik van de 
unieke boeken- en bronnencollecties van het Roosevelt Study Center te bevorderen. 
 
Zij die voor de “Theodore Roosevelt American History Awards of the Roosevelt Study Center 
2005” in aanmerking willen komen moeten hun doctoraalscriptie vóór 15 december 2004 
indienen bij de begeleidende docent Amerikanistiek van de universiteit waar zij studeren. Deze 
docent/hoogleraar selecteert de beschikbare scripties en zorgt voor inzending aan het Roosevelt 
Study Center (maximaal twee scripties per universiteit). Nederlandstalige scripties dienen 
vergezeld te gaan van een Engelstalige samenvatting. De inzendingen zullen worden beoordeeld 
door de volgende juryleden:  
 

- Prof. Dr. Wil Verhoeven (Rijksuniversiteit Groningen) 
- Prof. Dr. Ruud Janssens (Vrije Universiteit Amsterdam) 
- Drs. Stijn Bollinger (winnaar TRAHA 2004) 

 
De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 22 april 2005 in het Roosevelt Study Center te 
Middelburg. 
 

Reisverslag TRAHA 2004 
Stijn Bollinger 

 
Wat hebben New York en de familie Roosevelt gemeen? Dat was de vraag die ik in mijn 
achterhoofd had toen ik in september afreisde naar de Big Apple. Als winnaar van de 
TRAHA 2004 mocht ik een bezoek brengen aan de Theodore Roosevelt Association in Long 
Island en het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in Hyde Park, NY. Een fantastische 
prijs voor een liefhebber van de Amerikaanse geschiedenis en cultuur! 
 
Op JFK werd ik vriendelijk onthaald door Dr. John Gable, de directeur van de TRA en 
historicus van het eerste uur. Onder het motto ‘je moet het ijzer smeden als het heet is’ 
vertrokken we direct na aankomst naar de eerste bezienswaardigheid die Long Island te 
bieden heeft: de bosrijke heuvels van Nassau County om daar vervolgens uitgebreid te 
dineren. Een warm welkom, dus. En we hielden de vaart er in. Tijdens de twee dagen die 
volgden hebben we een bezoek gebracht aan Sagamore Hill, het imposante en smaakvolle 
woonhuis van Theodore Roosevelt; het huis van zoon Theodore jr. dat is ingericht als 
museum; de eenvoudige begraafplaats van de familie Roosevelt; het geboortehuis van TR in 
Manhattan en de forellenkweekvijvers die door TR zijn aangelegd. Ook hebben we 
plaatselijke trekpleisters niet overgeslagen, zoals het Nassau museum waar een goede WPA 
tentoonstelling was; een kolonistenmuseum in Oyster Bay; een kennismaking met de Oyster 
Bay Historical Society en een bezoek aan het kantoor van de TRA. Dr. Gable voorzag alle 
sights van de nodige uitleg en weetjes en dat maakte het bezoek aan Long Island extra 
interessant want hij weet werkelijk alles dat er te weten is over Theodore Roosevelts werk en 
leven. Door deze inside information van John werden de bezoekjes extra kleurrijk en levendig en 
ook de avond konden we op deze manier goed doorkomen - er zijn namelijk ook kroegen 
vernoemd naar TR, en tja, je moet nu eenmaal alles hebben gezien...  
 
Tijdens deze eerste dagen herkende ik een belangrijke overeenkomst tussen New York en de 
Roosevelts: Nederland. Het is misschien wat voor de hand liggend, maar daarom niet minder 
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aanwezig. Beide hebben overduidelijke Nederlandse wortels en bij allebei word je daar ook 
regelmatig aan herinnerd. Zo kom je nog veel Nederlandse (plaats)namen tegen in New York  
en kon TR zelfs een kinderversje in het Nederlands opzeggen, daar was hij erg trots op (al 
wist hij niet wat het betekende). 
 
Halverwege mijn verblijf werd ik deelgenoot van een wel heel speciale gebeurtenis. Ik was 
door John gevraagd mee te gaan naar de uitreiking van de Theodore and Franklin D. 
Roosevelt Naval History Prize. Deze lucratieve prijs is voor het beste historische werk over 
de Amerikaanse marine in dat jaar en werd uitgereikt in de prestigieuze NY Athletic Club, aan 
de rand van Central Park. De ceremonie werd gehouden in aanwezigheid van allerlei 
vooraanstaande figuren uit de marine waaronder kapiteins en admiraals – een gezelschap waar 
ik niet dagelijks mee te maken heb. Gelukkig had ik een pak bij me, zodat ik in ieder geval niet 
al bij de deur zou worden tegen gehouden. Ik kreeg een plekje aan een tafel toegewezen en er 
werd begonnen met een gebed en de pledge of allegiance. Ik kende deze natuurlijk niet en het 
enige wat mij te binnen schoot was het ‘Wilhelmus’ dus hield ik maar mijn mond dicht. Na dit 
ongemakkelijke moment werd de lunch geserveerd, dat ging me beter af. Er volgde een 
sprankelende toespraak van de admiraal die in de eerste Golfoorlog het bevel voerde over de 
USS Kitty Hawk en daarna werd de prijs uitgereikt. De bijeenkomst werd besloten met een 
boekverloting, maar helaas, ik viel niet in de prijzen. Met deze speciale lunch was het eerste 
gedeelte van mijn Rooseveltavontuur afgesloten want ik zou samen met Chris Breiseth, de 
directeur van het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute, terugreizen naar de voormalige 
thuisbasis van FDR.  
 
Dat was een prettige overgang, van het warme en intens drukke Manhattan na een 
ontspannen treinreis langs de Hudson naar het rustige Hyde Park. Net als John maakte de 
drukbezette Chris tijd voor me vrij en zorgde dat ik snel thuis was in de omgeving. De 
volgende dag zorgde hij ervoor dat ik op mijn gemak alle belangrijke plaatsen kon zien die 
met deze tak van de Rooseveltfamillie te maken hadden: Springwood, het woonhuis van 
Franklin en Eleanor; de presidentiële bibliotheek waar een prachtige fototentoonstelling over 
de Dust Bowl te zien was; Val-Kill, het buitenhuisje van Eleanor waar ze zich kon 
terugtrekken en Top Cottage, het simpele buitenhuisje van FDR waar nogal eens belangrijke 
politieke knopen werden doorgehakt (bijvoorbeeld over het al of niet inzetten van de 
atoombom in Japan). Interessant was dat Franklin enorm geïnspireerd was door TR als zijn 
grote voorbeeld. Zelfs het kleine ronde brilletje dat Franklin droeg (en dat toen al lang uit de 
mode was) was hetzelfde model als dat van zijn oom.  
 
En ook hier werd duidelijk dat de Roosevelts Nederlandse wortels hebben. FDR heeft 
bijvoorbeeld nogal wat gebouwen in Hollandse stijl laten bouwen ten tijde van de WPA. Ook 
waren leden van het Nederlandse koninklijk huis hier regelmatig te gast en was FDR de 
peetvader van onze prinses Margriet.  
 
De avond voor mijn vertrek stelde Chris me de vraag wat deze reis voor me heeft betekend. 
Daar moest ik wel even over nadenken omdat ik nogal wat indrukken te verwerken had 
gehad. De volgende ochtend, op weg naar de trein, antwoordde ik hem dat wat me het meest 
opgevallen was, was het enthousiasme van de mensen die ik heb ontmoet. Iedereen met wie 
ik gesproken heb, van directeur tot secretaresse, van historicus tot security, wist erg veel van 
de Roosevelts en was trots op de plek waar ze werkten. De meesten, en dat verbaasde me nog 
meer, wisten ook veel van de eigen lokale geschiedenis. Dit aanstekelijke historisch besef 
heeft me sterk geïnspireerd. Daarnaast ben ik mij ook veel bewuster geworden van de 
Nederlandse bijdrage aan de geboorte van Amerika. Daarvan ben voorheen ik nooit zo goed 
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doordrongen geweest. Maar als ik TR’s New York lees dat hij de Hollanders omschrijft als een 
volkje dat zich zelfs door een strenge Peter Stuyvesant niet laat kleineren omdat ze vrijheid en 
gelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, word ik meteen een beetje trots op die 
Hollanders. En ga ik zelfs George W. Bush een beetje beter begrijpen. 
 
Ik ben het Roosevelt Study Center erg dankbaar dat zij mij in gelegenheid heeft gesteld deze 
reis te maken. 
 
Stijn Bollinger 
September 2004 
 
 

 
 
 
 

Dr. John Gable en Stijn Bollinger 
 
 
TENTOONSTELLINGEN  
 
Universiteitsmuseum Groningen exposeert de geschiedenis van de Amerikaanse First 
Ladies: Trendsetters en Trendvolgers? Van 28 oktober t/m 31 december 2004. 
 
Op de tentoonstelling is een tijdbalk te zien met portretten van alle First Ladies en een korte 
biografische notitie. Daarnaast wordt nader ingegaan op het leven en het werk van een aantal 
invloedrijke First Ladies, te beginnen bij Martha Washington en Abigail Adams. Aan de hand 
van dagboekfragmenten, portretten, foto's, verkiezingsmateriaal en korte filmfragmenten 
wordt ingegaan op hun sociale en politieke invloed maar ook zal er mode, zoals Jackie 
Kennedy's beroemde pillbox, en China te zien zijn en liefhebbers kunnen in het First Ladies' 
kookboek recepten opzoeken om thuis een heuse presidentiële maaltijd te bereiden.  
De openingstijden van het universiteitsmuseum zijn: dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. 
 
Six Images Photo Gallery presenteert de tentoonstelling van Zbigniew Kosc – New York 
1993, black & white photographs. Van 15 oktober t/m 19 december 2004. Six Images Photo 
Gallery, Boomstraat 6, Amsterdam. T: 020-6382624 

 
CONFERENCES / CALL FOR PAPERS 
 

 
 

2005 Conference 
Netherlands American Studies Association (NASA)  
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WHO’S THE BOSS? 

Leadership and Democratic Culture in America  
 

June 15-17, 2005 
Roosevelt Study Center 

Middelburg, The Netherlands 
 
 

 
 
 

Call for Papers 
This conference of the Netherlands American Studies Association (NASA) focuses on the 
concept of leadership as a way  of studying American culture and society. Perhaps most aptly 
illustrated by Rudolph W. Giuliani’s book Leadership, leadership has become a serious industry 
in America with hundreds of how-to guides, more than 1,000 academic programs and a four-
volume encyclopedia. Is this recent popularity a reincarnation of the nineteenth-century hero 
or is it a necessary investment in a neglected aspect of our modern world, as James 
MacGregor Burns has argued? Is this trend an echo of the status of the U.S. as the leader of 
the free world, or is it hype created by smart entrepreneurs? Have current leadership concepts 
emerged from the democratic environment in America or do they reflect a globalist and 
timeless approach, as leadership studies like to claim? How do leadership studies reflect 
national values, such as individualism and competition, success, commonly associated with 
American culture? What is leadership’s past and future? 
 The conference aims to serve as a platform for presenting new research in an 
American Studies context, which interprets leadership as an American phenomenon. We 
strongly encourage the inclusion of comparative approaches of leadership in Europe and 
America. The program committee particularly invites contributions on conceptional or 
theoretical aspect of leadership; papers on individual leaders are less likely to be accepted. 
Those who are interested in contributing a paper to this conference are invited to submit a 
short cv and a one-page paper proposal on one of the following sub-themes: 
 
Theory 
- Concepts of Leadership: What connotations does the term leader have in various 

periods? Is leadership about power or about psychology? Does political leadership 
parallel artistic leadership? Which values shape leadership concepts and how does the 
presentation of leadership reflect national values and preferences? Has the American 
invention of leadership democratized it? Does the strong moral agenda in leadership 
studies cause a tension with academic research? Or with the very liberal values on which 
America is founded? 
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- Leadership in Academia: How do leadership concepts feature in academic debates? 
How academic are leadership studies?  

 
Leadership in America 
- Leadership in America: Is there a distinct place and pattern of leadership in American 

culture? Are there cycles of high and low appreciation of leaders in the course of 
American history? How are leadership expectations shaped by the power of the 
American president? How has the concept of leadership changed in American history? 
How was leadership instituted in American society (for instance in education, 
emancipation movements, boy scouts, the military)? 

Culture and Media 
- Leadership in the Arts: How does leadership figure in the arts and literature? Is 

leadership a fruitful concept for artistic and literary analysis? How do artistic or literary 
representations of leadership (in novels, film, music) function in American society? 

- Religious Leadership: How does religion act as a source for concepts of leadership? 
What is the relationship between secular and religious leadership in America? 

- Media and Leaders: What influence do the media have on the “economy” of 
leadership. Can the media “create” leaders? 

Politics 
- Leadership in Euro-American Relations: How do American and European leaders 

interact? How do expectations of and from American leaders manifest themselves in 
international relations? 

- Leadership and Democracy: Has the growing emphasis on leadership strengthened or 
weakened democracy in America or has it obscured more fundamental structural 
problems? 

Business 
- Leadership as American Export Product: How has American-style leadership been 

exported to other parts of the world, for instance through business practices, education, 
exchange programs, multinationals, missionaries, foreign aid, mass media, etc.? What 
effects have these activities had on bilateral or multilateral relations with America? 

- Commercialization of Leadership: What does the proliferation of management books, 
training sessions, films, academic degrees on leadership tell us about the condition of 
American democracy? 

Gender 
- Gender Issues in American Leadership: How have gender roles figured in American 

leadership? Do leadership concepts confirm standard gender roles or has it eroded these 
roles? 

 
Delegates are expected to cover their own travel and hotel expenses. The conference is 
organized by Hans Krabbendam of the Roosevelt Study Center and Wil Verhoeven of the 
University of Groningen. A selection of the papers will be published in the series European 
Contributions to American Studies (VU University Press, Amsterdam). Those interested in 
presenting a paper are kindly asked to submit a one-page proposal (for a 20-minute 
presentation) and a brief c.v. before December 1, 2004, to: 
 
Dr. Hans Krabbendam, Roosevelt Study Center, PO Box 6001, 4330 LA Middelburg, the 
Netherlands tel. (0)118-631590, fax (0)118-631593, email jl.krabbendam@zeeland.nl, 
www.roosevelt.nl 
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AADAS biennial meeting 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Call for Papers 
 
The Association for the Advancement of Dutch-American Studies (AADAS) will hold its 
2005 biennial meeting on the eastern edge of the Great Plains, at Dordt College, Sioux 
Center, Iowa, on June 2-4, 2005 (Thursday-Saturday). You are invited to submit proposals for 
individual papers or panels. 
 
The keynote speaker will be James Calvin Schaap, author of novels, stories, and essays, and 
Professor of English at Dordt College since 1976. His most recent novel, Touches the Sky, 
explores the relationships between the Native (Lakota) community and Dutch-American 
settlers in South Dakota in the early 1890s, at the time of the Ghost Dance phenomenon and 
the Wounded Knee Massacre. Touches the Sky received the Award of Merit in the fiction 
category of the Christianity Today 2004 annual book awards, the only novel so cited. 
 
The conference theme will be Dutch Immigrants on the Plains. Possible topics for papers and 
presentations could include Dutch/Native American relationships, rural churches and 
farmers, trans-Mississippi Dutch-American communities, and other creative permutations on 
the subject. Paper proposals on Dutch-American topics not related to the theme are also 
welcome. 
 
Proposals, consisting of abstract (about 300 words) and one-page vitae, should be submitted 
by December 1, 2004 to:  
Paul Fessler 
Department of History 
Dordt College 
Sioux Center, IA 51250 
USA 
 
If possible, please submit a copy by mail and electronically by e-mail to pfessler@dordt.edu. 
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PhD-Symposium 
HCA Spring Academy 2005 

American History, Culture and Politics 
 

February 28 to March 4, 2005 
Aim 
The Heidelberg Center for American Studies (HCA) invites proposals for its Spring Academy 
on American History, Culture, and Politics, which will take place from February 28 to March 
4, 2005 at the University of Heidelberg, Germany. The Spring Academy aims at establishing 
an European network of Ph.D. students specializing in the fields of American History, 
Politics, Law, Economics, Sociology, Literature and Cultural Studies particularly aspiring to 
facilitate the insights that can be generated by cross-disciplinary dialogue. 
Organization 
Participants are requested to prepare a 20-minute presentation of their research project, which 
will be followed by a thorough discussion allowing for feedback from participants as well as 
from advisors. Presentations will be arranged thematically in panel groups. Possible topics 
include immigration, transatlantic relations, issues of ethnicity as well as any other aspect of 
American Studies. We encourage applicants pursuing interdisciplinary projects. 

The Spring Academy will provide participants with the opportunity to work with experts in 
their fields of study. Guest speakers will be invited for lectures and workshops. Participants 
are required to submit a 10 page, double-spaced paper by February 7, 2005. Papers must be 
written in English and should provide an outline of the proposed research project. 
Accommodation & Travel 
The Spring Academy will take place at the Internationales Wissenschaftsforum of the 
University of Heidelberg in the historic center of Heidelberg. The HCA will cover the cost of 
accomodation. 

Travel to Heidelberg has to be arranged by the participants. There will be a traveling 
allowance depending on the distance of travel. The allowance can be based only on travel 
distances within Europe. It might not cover 100% of the actual travel costs. 
Application 
The deadline for the application is December 1, 2004.  
Contact 
Heidelberg Center for American Studies (HCA) 
Spring Academy 2005 
Schillerstr. 4-8 
Germany 69115 Heidelberg 
phone: 0049 – 6221 – 79 634 – 0 
email: info@springacademy.de 

Further information: 
katja.wezel@uni-hd.de 
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BENOEMINGEN  
 
Fulbright Chairs in 2005 
 
In het komend academisch jaar 2004-2005 bezetten de volgende Amerikaanse hoogleraren de 
Fulbright Distinguished Lecturing Chairs in American Studies in Utrecht, Groningen en 
Leiden: 
 

•  Dr. Robert Skloot, Walt Whitman Chair, Universiteit Utrecht, home 
University of Wisconsin-Madison,, Lecturer in American Drama and 
Theater 

•  Dr. John Joseph Harrington, Walt Whitman Chair, Rijksuniversiteit 
Groningen, home University of Kansas, Lecturer American Literature and Culture 

•  Dr. Robert Cherney, John Adams Chair, Universiteit Leiden, home San Francisco 
State University, Lecturer American History  

 
Met dank aan: Linda Pietersen, NACEE 

 

NIEUWE PUBLICATIES  
 
 
Frans Verhagen, Bush is dom en 37 andere clichés over Amerika. Amsterdam: Het 
Spectrum, 2004; 200 pp.; ISBN 90 274 9670 6; prijs € 9,95 
 

 
Wie denkt Amerika te kennen? Heeft de gemiddelde 
Nederlander echt zo’n cliché beeld van de Verenigde 
Staten als Frans Verhagen beweert? Dat idee op zich zou 
best een 39ste cliché kunnen zijn. 
 
Verhagen heeft met zijn Bush is dom en 37 andere clichés over 
Amerika een toegankelijk boek geschreven over de 
grootste misverstanden én waarheden omtrent de 
Verenigde Staten. Zo passeren de “bekende” clichés de 
ticker-tape revue (Amerikanen zijn dik, preuts, 
individualistisch, conservatief en oppervlakkig), maar ook 
diepgaandere (waan)beelden worden onder de loep 
genomen. Verhagen baseert zich primair op zijn 
persoonlijke ervaringen en het boek is dan ook, zoals de 
auteur zelf aangeeft, “een uitnodiging om van mening te 
verschillen”. Deze manier om de discussie over Amerika 
op scherp te zetten werkt verfrissend, hoewel een 
aandachtig lezer zich soms wel zal afvragen in hoeverre de 
ene cliché voor een nieuwe wordt ingeruild.    
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Je hoeft het echter niet altijd met Verhagen eens te zijn om te concluderen dat het boek een 
uiterst waardevolle aanwinst is voor eenieder die geïnteresseerd is in Amerika. Door een 
breed scala van sociale fenomenen te behandelen en de discussie levendig te houden, schotelt 
dit boek het lezerspubliek veel meer nuances voor dan de hapklare en ongenuanceerde brei 
die de media soms oplepelen.  
 
Wellicht heeft Verhagen de ultieme vorm voor de polemiek over het onderwerp ontdekt: 
geen poging tot het vinden van uitgerekte, absolute oplossingen voor de verenigde 
vraagstukken van Amerika, maar korte, scherpe stellingen die tot nadenken aansporen. Als je 
als lezer het beter denkt te weten dan —zoals de auteur zelf ook al John Kerry citeert— Bring 
it on! En misschien is aan het einde van de dag Amerika wel te pluriform om erover te 
generaliseren. Of is dat de 40ste cliché? Oordeelt u zelf. Hoe dan ook, Bush is dom en 37 andere 
clichés over Amerika is een aanrader. (voor meer informatie zie ook: www.amerika.nl) 

 
Amerika Vandaag, eenmalige uitgave van de tijdschriften Eutopia, De Helling en TSS 
Voor meer informatie: www.amerikavandaag.nl of Jelle van der Meer 
(jelle.van.der.meer@balie.nl) 
Aan de hand van vijf thema’s: de droom, de migranten, de (lokale) democratie, de religie en 
het zelfbeeld nemen we een kijkje achter de schermen bij de laatst overgebleven wereldmacht. 
Verhalen over Amerika vandaag, gemaakt door een aantal scherpzinnige auteurs en 
fotografen. 
 
  

INTERVIEW  
 
 

 
 
 
 
Marc van Gestel heeft het er maar druk mee. Zijn weblog over de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen trekt wekelijks honderden bezoekers. Of het nu gaat om 
koekjesbakwedstrijden (Republikeinse Oatmeal-Chocolate Chunk Cookies tegen de 
Democratische Pumpkin Spice Cookies), Kerry’s populariteit bij vrouwen, of de laatste 
opiniepeilingen, Van Gestel houdt zijn lezers op de hoogte. Hier volgt een kort interview met 
hem over zijn interesse in de verkiezingen, het weblog, en zijn verwachtingen omtrent de 
belangrijkste dag van dit jaar: 2 november. 
 
* Hoe ontstond deze voorliefde voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen? 
 
De Amerikaanse presidentsverkiezingen volg ik al jaren, tot ene paar jaar geleden op 
eerbiedwaardige afstand. Vanaf president Carter was ik geïnteresseerd in het Witte Huis en 
vanaf Reagan en de eerste Bush begon ik er meer over te lezen. Ik ging geschiedenis studeren 
in Utrecht en daar gaf Maarten van Rossem college, dus dat zal ook wel bijgedragen hebben 
aan mijn aandacht voor de Amerikaanse politiek. Overigens ben ik afgestudeerd op Oliver 
North en het Iran-Contraschandaal en de gevolgen daarvan voor Reagan.  
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Vanaf president Clinton ben ik ook echt stapels boeken gaan lezen over de Amerikaanse 
politiek en ook steeds meer over de verkiezingen. In 1996 wilde ik die wel eens dichterbij zien 
en vertrok naar de Verenigde Staten om een half jaar te studeren, aan American University in 
Washington D.C. Mocht ik niet al om zijn, dan gebeurde dat daar wel. Ik zat er relatief 
bovenop en omdat ik bij Amerikaanse jongeren in huis woonde werd ik er meer bij betrokken 
dan als ik het vanuit Nederland had gevolgd. Ik volgde college bij professor Allan Lichtman, 
een celebrity op AU, omdat hij een boek had geschreven waarin hij een theorie ontvouwde 
waarmee hij de verkiezingen kon voorspellen. Typisch Amerikaans boek, want zoiets 
verschijnt niet voor Nederland. Vanaf 1996 begon ook mijn voorliefde voor 
campagneboeken van de hand van journalisten. Dat zou ik ook nog wel een keer willen, zo'n 
campagne van heel dichtbij meemaken.  
 
* Op welke manier is het weblog tot stand gekomen en wat is voor jou de drijfveer om 
er zoveel tijd in te steken? 
 
Vier jaar geleden schreef ik een paar stukken over de verkiezingen, die ik in en studentblad 
kwijt kon en op mijn website. Weblogs bestonden toen volgens mij nog niet eens. Maar zo'n 
anderhalf jaar geleden dacht ik dat ik mezelf eens goed kon dwingen om de campagne van 
heel dichtbij te volgen als ik er dagelijks op een weblog over zou schrijven. Dus ruim een jaar 
voor de verkiezingen, toen Howard Dean de Democratische voorverkiezingen begon los te 
gooien, besloot ik maar te beginnen. Er was immers bij mijn internetbronnen wel elke dag iets 
nieuws te vertellen en anders kon ik zelf wel wat kwijt.  
 
Het aantal bezoekers begon heel bescheiden met een stuk of 20, vrienden en familie en ook 
andere mensen die mijn weblog al ontdekten. Rond evenementen als Super Tuesday en de 
conventies trekt het aantal bezoekers aan en omdat we nu al op minder dan anderhalve 
maand van de verkiezingen zitten groeit het aantal bezoeken ook weer. Op weekdagen komen 
er meer dan 200 lezers langs. In het weekend (het is een zevendaagse klus) boven de honderd. 
Nu schrijf ik ook omdat ik weet dat ik gelezen wordt. Verschillende media hebben mijn log 
ook ontdekt en dat heeft al twee bezoekjes aan de radiostudio opgeleverd.  
 
* Heb je enig idee wie je tot de achterban kan rekenen? 
 
Mijn bezoekers zijn zeer divers. Uit mailtjes begrijp ik dat ze jong zijn, tussen de 18 en de 40, 
de groep waar ik van nature denk ik voor schrijf. Maar mijn log wordt ook door Nederlanders 
in het buitenland gelezen, van studenten op uitwisseling tot emigranten, die graag het 
Nederlandse perspectief lezen. Die groep had ik niet verwacht, maar ik vind het een aanwinst. 
Vaak krijg ik ook tips voor mijn log. Die zijn altijd welkom. 
  
* wat maakt voor jou de Amerikaanse presidentsverkiezingen de leukste verkiezingen 
ter wereld? 
 
De verkiezingen zijn een lange spannende wedstrijd. Zo wordt het circus ook benaderd, de 
sporttermen vliegen van het scherm, front runner, presidential race, en daar horen ook, hoe 
Amerikaans, hele sloten statistieken bij. Ik wantrouw opiniepeilingen in grote mate - zeker nu, 
met soms verschillen van tien procent in de landelijke peilingen. Maar ik besteed er ruim 
aandacht aan, want de Amerikaanse en ook Nederlandse media smullen van peilingen, en 
vaak hebben ze nieuwsverhalen tot gevolg. Op mijn weblog zijn ze zo terug te vinden onder 
het kopje "peilgeil". Naast het nieuws en de analyses moet er ook ruimte zijn voor wat lucht, 
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dus zoek ik de grappen op die Jay Leno en David Letterman maken over de verkiezingen. 
Verder probeer ik door enige relativering als reality check op te treden, zeker wanneer er in de 
media met misplaatste stelligheid onzin wordt verkocht. Dar zet ik mijn mening dan 
tegenover, voor wat dat waard is natuurlijk. Maar ik gedraag me net als alle andere 
Amerikadeskundigen: ik denk het beter te weten.  
 
En zeg nou zelf: als je moet kiezen tussen het volgen van de Amerikaanse verkiezingen - met 
confetti, ballonnen, overgeproduceerde conventies en debatten, modderballetten, 
schimpscheuten van rechts en treiterpartijen van links - of het volgen van de Nederlandse, 
met een nette discussie in een achterafzaaltje in Noordpolderzijl en maar een keer in de zes 
eeuwen een aanslag op een politicus, dan kies ik voor de zekerheden van de Amerikaanse 
verkiezingen. 
 
* Hoe denk jij dat de verkiezingen dit jaar zullen uitzien? Hoe close zal het worden en 
wie gaat er winnen?  
 
Ook dit jaar gaat het weer spannend worden. Amerika is verdeelder dan lange tijd voor 
mogelijk werd gehouden. Het gaat dus weer ergens om en dat blijkt al uit de felle aanvallen 
die president Bush en John Kerry op elkaar afvuren. Ik vermoed dat Ralph Nader dit keer de 
verkiezingen niet zal beïnvloeden, al is dat risico er natuurlijk wel in staten waar de verschillen 
maar een paar procent zullen zijn.  
 
Ik heb al vrij vroeg toen ik met mijn weblog begon gezegd dat Bush de verkiezingen gaat 
winnen, met twee voorbehouden: er moet voor 2 november niet opnieuw een dip in de 
economie komen, de situatie in Irak moet niet opeens catastrofaal verslechteren. En als er 
vlak voor de verkiezingen een terroristische aanslag wordt gepleegd op Amerikaans 
grondgebied, dan is de uitkomst van de verkiezingen helemaal een raadsel, al neig ik er naar 
om de president dan het voordeel van de twijfel te geven. Maar het kan ook zo zijn dat de 
kiezer Bush bestraft omdat Amerika helemaal niet veiliger blijkt te zijn geworden. Maar ik kan 
wat dat betreft niet in de hoofden van de Amerikanen kijken. Het blijft dus bij een educated 
guess. 
 
* Als je mocht stemmen, gunde je Bush dan "four more years"? 
 
Het doet er niet zoveel toe of ik het Bush gun, want ik vermoed dat hij die vier jaar toch 
krijgt. Er is wel wat voor te zeggen om hem maar de verantwoordelijkheid te laten nemen 
voor wat hij is begonnen in Irak, en voor het enorme overheidstekort vanwege de 
belastingverlagingen. Aan de andere kant: hij heeft vier jaar de tijd gehad om te laten zien wat 
hij er van kon, nu mag iemand anders het wel proberen. Ik kan met beide kandidaten wel 
leven. 
 
Het weblog van Marc van Gestel: http://www.potus2004.blogspot.com/ 
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LEZINGEN  
 
 

 

 
LEIDEN AMERICAN STUDIES LECTURE SERIES 2004 

THE MAKING OF AMERICAN PRESIDENTS 
 
Tuesday Oct. 19  
15:00 Video: Vote for Me: Politics in America, part 1 (110 min.) 
17:00 Speaker and topic to be announced 
  
Tuesday Oct. 26  
15:00 Video: Vote for Me: Politics in America, part 2 (115 min.) 
17:00 The Transformation of American Politics, 1888-1906 

 Robert Cherny (San Diego State University) 
 
Tuesday Nov. 2  
17:00 The Other Presidential Election: Choosing a President and Psychoanalyzing a Nation 
 Godfrey Hodgson (Oxford University) 
 
Tuesday Nov. 9 
17:00 Video: Wag the Dog (93 min.; room 1175/028) 
 
Tuesday Nov. 16 
15:45 Video: Voice of the People and Party Politics (2 x 30 min.) 
17:00 The Making of the New Right: The Conservative Movement in U.S. Politics since the 1960s 
 Lisa McGirr (Harvard University) 
 
Tuesday Nov. 23 
17:00 Back to the Future: Making Up the Balance on the 2004 Presidential Elections 
 Galen Irwin (Leiden University) 
 
Location: 
Lectures: Cleveringaplaats, 1175/028, Videos: 1175/003 (unless specified differently) 
 
Auditors: 
Auditors are welcome to attend the lectures. Auditing is free for registered students, including 
international students. Auditors not enrolled at a Dutch university will have to pay the à la 
carte fee (205 euros). For information and registration as à la carte auditor, contact Ans Joustra, 
phone: 071-527 6486 or e-mail: a.j.joustra@let.leidenuniv.nl 
 
Information and Registration: 
Dr. Joke Kardux, phone: 071-527 2236, j.c.kardux@let.leidenuniv.nl. Or register 
electronically through U-Twist. 
 
Sponsor: The American Studies lecture series was made possible by generous financial 
support from the United States Embassy at The Hague. 
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Russell Shorto 
“New Amsterdam” 

The Island at the Center of the World: 
The Epic Story of Dutch Manhattan, the Forgotten Colony that Shaped America 

 
Monday, 8 November 2004, 8 p.m., West-Indisch Huis, Herenmarkt 99, Amsterdam 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Author of three well-received books, Russell Shorto attacks historical subjects with a 
journalist’s eye for detail and a novelist’s grasp of storytelling. His latest project is a riveting 
account of the founding of New Amsterdam that reveals the crucial role of the Dutch in 
making America what it is today. 
  
The Island at the Center of the World is the epic tale of Manhattan’s early Dutch days, based on 
recently unearthed letters and documents. Shorto makes use of this vital  
material to construct a sweeping narrative of a tolerant, progressive society – in sharp contrast 
to early Puritan colonies – that would shape the city and the young nation. A startling, fresh 
perspective on how America began. 
 
 
Arthur Phillips, The Egyptologist, or Atum is Aroused 
26 oktober 2004, 20.00 uur 
Cristofori, Prinsengracht 581-583, Amsterdam 
Kaarten: € 12,50; CJP. Pas 65, Stadspas en studenten: € 7,50 
Voor meer informatie: www.john-adams.nl, e-mail: info@john-adams.nl 
 
Stephen Greenblatt, Will in the World. How Shakespeare Became Shakespeare 
23 november 2004, tijd nog niet bekend 
Lokatie nog niet bekend 
Kaarten: € 12,50; CJP. Pas 65, Stadspas en studenten: € 7,50 
Voor meer informatie: www.john-adams.nl, e-mail: info@john-adams.nl 
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Martha Nussbaum, Upheavals of thought - The intelligence of emotions 
maart 2005, dag en tijd nog niet bekend 
Lokatie nog niet bekend  
Kaarten: € 12,50; CJP. Pas 65, Stadspas en studenten: € 7,50 
Voor meer informatie: www.john-adams.nl, e-mail: info@john-adams.nl 
  
 

 

 

Bush tegen Kerry voor scholieren 
De website over de verkiezingen is nu on line 

 
 
Vanaf maandag 6 september is de site www.amerika.nl/quincyclub open for business. Deze 
onafhankelijke, uiterst informatieve en interactieve site is specifiek gemaakt om de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen helder over het voetlicht te brengen voor de doelgroep 
middelbare scholieren. Hoe werkt het systeem? Waar draait het om? Wie zijn de kandidaten? 
De partijen? Hoe zit het Amerikaanse politieke systeem in elkaar? Hoe worden presidenten 
historisch beoordeeld en waarom? Bestaat er een ideale president? Wie heeft succes en 
waarom? Maakt het verschil?  
 
Deze site is bedoeld als in leiding en werkmateriaal voor een reeks multimediale lezingen die 
de maker ervan, Frans Verhagen, de eerste helft van oktober op middelbare scholen zal 
geven. Docenten kunnen het materiaal gebruiken om lessen voor te bereiden, scholieren 
kunnen vragen stellen die on line beantwoord worden, ze krijgen opdrachten en vragen 
voorgelegd. De site is natuurlijk ook bruikbaar voor ieder ander die zich over de verkiezingen 
wil informeren.  
 
Deze lezingen en de site zijn een initiatief van The John Adams Institute, met samenwerking 
van het Fulbright Center. Verantwoordelijk voor de inhoud van de site is Frans Verhagen, 
journalist en hoofdredacteur van www.amerika.nl en auteur van verscheidene boeken over de 
Verenigde Staten, onder meer het recent verschenen Bush is dom en 37 andere clichés over 
Amerika. De Quincy Club is een onderdeel van het John Adams Institute en houdt zich bezig 
met het informeren en interesseren van jongeren voor de Amerikaanse cultuur, op een manier 
die hen aanspreekt.  
 
 
Voor meer informatie, interviews of toelichtingen kunt u contact opnemen met:  
The John Adams Institute  
www.john-adams.nl 
E-mail: Quincyclub@john-adams.nl 
Contactpersoon: Lenore Faase, coördinator Quincy Club 020- 6247280 of 020-6200358  
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VERKIEZINGSACTIVITEITEN  

All American Night - Leiden 
 
Op 2 november 2004 zullen de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatshebben. 
Traditiegetrouw organiseert de Leidse Studenten Vereniging Minerva op die avond de “All 
American Night”.  
 
Centraal in de “Night” staan de Amerikaanse verkiezingen. Deze worden besproken, 
toegelicht en bediscussieerd door een forum. Aan het forum zullen prominente sprekers uit 
politiek, bedrijfsleven en wetenschap deelnemen. Na het forum zal een groots feest, geheel 
opgezet in Amerikaanse stijl, worden gehouden. 
 
Voor het eerst georganiseerd in 1968 is de All American Night inmiddels negen keer 
gehouden en uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van het Leidse studentenleven. 
Ondertussen is de tiende All American Night commissie geformeerd en bijzonder enthousiast 
van start gegaan met het ontwikkelen van ambitieuze plannen.  
 
Ook dit jaar zal de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, C.M Sobel, de avond 
openen. Verder hebben P.J. Kalff (voormalig voorzitter Raad van bestuur ABN), P.N Wakkie 
(Chief Corporate Governance Counsel Ahold), F. Verhagen (publicist en 
Amerikadeskundige), M. Huygen (oud-buitenland correspondent in Washington D.C. voor 
het NRC Handelsblad), Prof. Dr. R. De Wijk (defensiespecialist Clingendael) en J.J. van 
Aartsen (VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer; oud-minister van Buitenlandse Zaken) 
al toegezegd. Ook Ruth Oldenziel heeft onder voorbehoud haar medewerking aan het debat 
willen verlenen. Forumleider voor de avond is de Amerikaan en hoogleraar Nieuwste 
Geschiedenis aan de VU James Kennedy. 
 
Met deze sprekers is de All American Night het meest spraakmakende forum over de 
verkiezingen in de Verenigde Staten. Deze Amerika-deskundigen zullen politiek, economie en 
de verkiezingen uitgebreid belichten. 
 
Graag nodigen wij u uit om op twee november verslag te doen van het forum. De nationale 
media, waaronder het NOS-journaal, toonden de afgelopen verkiezingen steevast veel 
belangstelling voor de All American Night. Ook dit jaar zijn er volop mogelijkheden voor 
zowel filmende als schrijvende pers om aanwezig te zijn op deze avond. Wij zullen u de 
komende tijd op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom het debat. Wilt u nu 
alvast meer informatie, kijk dan op www.allamericannight.com of mail naar 
aan@lsvminerva.nl. 
 
Telefoon 
071-5161923 
E-mail 
aan@lsvminerva.nl 
Postadres 
All American Night Commissie 
Breestraat 50 
2311 CS Leiden 
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De Amerikaan die ik nooit geweest ben                   
Chris Keulemans en Rob Smits, Nld., 2004, 60’, DVD 

De documentaire verschijnt half oktober 2004, tegelijk met de gelijknamige roman. Beide 
worden voorafgegaan door een uitgebreide website, www.deamerikaan.nl, en een 
radiodocumentaire. ‘De Amerikaan die ik nooit geweest ben’ wordt zo een multimediale 
onderneming over het opbouwen van het beeld van Amerika via de popcultuur. 

De dvd ‘De Amerikaan die ik nooit geweest ben’ toont de ontdekking van New Jersey, verteld 
door een man die thuiskomt waar hij nooit gewoond heeft. Als de zoon van een Hollandse 
ontwikkelingswerker groeide hij op in verre steden als Bagdad en Jakarta, waar hij op 
Amerikaanse scholen zat. Op zijn elfde was hij een kleine Amerikaanse patriot - maar toen 
moest hij terug naar Amersfoort. 

Nu komt hij eindelijk aan in New Jersey, de staat waar hij in zijn verbeelding eigenlijk vandaan 
kwam. In werkelijkheid blijkt het te bestaan uit non-plaatsen: eindeloze shopping malls, 
industrieel braakland, gifmoerassen, vervallen badplaatsen, labyrintische snelwegen, 
weelderige maar doodse suburbia, de Arabische buurten in Jersey City, het zwarte getto van 
Newark. 

 In een associatieve sequentie van foto’s, soms bewegend beeld en een soundscape van 
reisnotities, interviews, radiofragmenten en muziek proberen verteller Chris Keulemans en 
fotograaf Rob Smits de schoonheid, het thuisgevoel, te ontdekken onder de grauwe 
oppervlakte van New Jersey - een staat die siddert van de paranoia sinds ontdekt werd dat de 
daders van 11 september er maandenlang hadden gebivakkeerd. 

 
Political Advertisement 1954-2004 

Antonio Muntadas,/ Marshall Reese, VS, 1984-2004, video, Eng. gespr., niet ond. 
Voorstelling met inleiding door Prof. Dr. Maarten van Rossem:  

zondag 31 oktober, 20:15 uur in de Balie, entree 6,25, met korting 5,-  
30 oktober - 4 november Nederlands Instituut voor Mediakunst 

Antonio Muntadas en Marshall Reese verzamelen sinds 1984 clips, promo's en advertenties 
die tijdens de Amerikaanse verkiezingstijd voor de presidentskandidaten worden uitgezonden. 
Het archief loopt terug tot 1954, toen de eerste spotjes werden uitgezonden en kan in dit jaar 
worden uitgebreid met de nieuwste boodschappen van 2004. Zonder verder aanpassingen 
selecteren Muntadas en Reese de clips, plaatsten ze in een specifieke volgorde waardoor ze, 
zonder verder commentaar,  zichzelf lijken te becommentariëren. De verborgen tactieken van 
de machtigste man van de wereld worden zondermeer zichtbaar. Zo ging het toen en zo zal 
het altijd gaan..... 
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Antonio Muntadas (Barcelona 1946) behoort tot de bekendste en zeker nog een van de 
actiefste kunstenaars van zijn generatie. Zijn roemruchte carrière begon met het maken van 
alternatieve televisie tijdens de Franco dictatuur. In de jaren tachtig verhuist hij naar de 
Verenigde Staten waar zijn werk zich ontwikkelt van esthetische video-, foto en licht 
installaties tot steeds meer sociaal politiek geladen statements over globalisering, de macht van 
de economie en de demystificatie van de media.   

Marshall Reese is een video editor en heeft meerdere installaties gemaakt en werkt in een 
‘nieuwe documentaire stijl’. In samenwerking met Nora Ligorana ontwikkelde hij video 
performance projecten waarbij de nadruk ligt op het onderzoeken van de betekenis van media 
iconen en media evenementen in sociale, politieke en religieuze context.                                

Het project Political Advertisement wordt in samenwerking met de Nederlands Instituut voor 
Mediakunst Montevideo/Time Based Arts georganiseerd en vindt op meerdere plekken ter 
wereld plaats. Er zal naast de traditionele vertoningen in het Lincoln center New York -  waar 
de voorgaande episodes ook gepresenteerd werden -  globaal contact gezocht worden met 
theaters en organisaties om de video te vertonen en in te laten leiden door een deskundige. 
Deze plekken worden uiteindelijk samen gebracht in een catalogus die Muntadas in het kader 
van de vijftigste verjaardag van de 'versmelting van macht van televisie met democratie' uit zal 
geven. Van 1 november tot en met 4 november (de dag van de verkiezingen) zal Political 
Advertisements op een monitor te zien zijn in het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Zij 
zal aan de voorkant worden geplaatst met het scherm naar buiten gericht en speakers die 
buiten hoorbaar zijn (dwz verstaanbaar voor passanten die dichterbij komen staan). In de 
Balie in Amsterdam is voor een inleiding op het werk de Amerika deskundige prof. dr. 
Maarten van Rossem (Universiteit Utrecht) benaderd. 
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Ieder jaar vertrekken tientallen Amerikanistiekstudenten naar de overzijde van de oceaan voor studie of stage. 
De redactie vroeg een van hen een kort sfeerverslag op te tekenen van het studentenleven aldaar en vooral ook 
een indruk te geven van hoe de presidentsverkiezingen door studenten wordt ervaren. In onze nieuwe rubriek 
PERSPECTIEVEN VAN EEN KAASKOP IN DEN VREEMDE  volgt hieronder de eerste bijdrage van Jur 
Kous, reporting from Saint Peter’s College in Jersey City, New Jersey:  
 

“ROCKING THE VOTE AT SAINT PETER’S” 
 
 
“Register to Vote!” zie ik hier overal op de nabij New 
York gelegen campus in de vorm van ‘banners’ en 
kleine posters hangen. Eigenlijk besef ik nu pas 
hoe makkelijk het in Nederland is om te gaan stemmen; 
men krijgt gewoon vanzelf een oproepkaart in de bus. 
Men hoeft er niets voor te doen, en nog vertikken 
ontzettend veel mensen het. Maar hier in de 
Verenigde Staten staat nu eenmaal niet de gehele 
bevolking geregistreerd; denk maar aan de census die 
ieder decennium wordt gehouden. Niet iedereen 
is dus bekend bij de ‘state government,’ laat staan 
bij de ‘federal government.’ Iedereen die wil gaan 
stemmen moet zich uit eigen beweging aanmelden 
door middel van het invullen van een formulier en het 
verschaffen van een ‘social security number’ of een 
identificatiebewijs. Voorzover ik het nu heb gezien en 
begrepen, meldt men zich zelf aan bij het stadhuis of 
een ‘county office,’ of melden veel studenten, met name die uit een andere county of staat 
afkomstig zijn, zich aan via de universiteit. Daarna duurt het ongeveer een maand voordat de 
aanvraag verwerkt is en dan krijgt men een bevestiging, en dus de uiteindelijke oproep, 
thuisgestuurd. 
 
Er zijn hier op deze relatief kleine stedelijke campus (ongeveer 3.300 studenten) vele 
studenten in touw om hun leeftijdgenoten naar de stembus te krijgen. Ze zitten achter tafels 
met daarop allerlei informatie over de registratieprocedure, de verschillende benodigde 
formulieren, en zijn bereid je alles uit te leggen over zowel John Kerry als George W. Bush. 
Over Ralph Nader en eventuele andere kleinere kandidaten heb ik eigenlijk nog niets gezien 
of gehoord. Afgelopen week was ik bij een bijeenkomst van de Sociology and Urban Studies Club 
van Saint Peter’s College, waar ik ook lid van ben geworden, en een van de activiteiten 
binnenkort is om andere studenten aan het stemmen te krijgen door middel van informeren. 
Ik hoor inderdaad van Amerikaanse vrienden hier dat veel niet weten waar de kandidaten, en 
met name Kerry, nou precies voor staan. Het bestuur van de Sociology and Urban Studies Club 
had als plan om twee grote posters te maken met daarop de foto’s van Kerry en Bush en in 
een aantal korte duidelijke punten uiteen te zetten wat hun hoofdpunten en wapenfeiten zijn. 
Grappig was dat iemand zei dat iedereen Bush en zijn wapenfeiten nu wel kende en 
informatie over Kerry alleen wel voldoende zou zijn. Toen zei een docent dat we niet partijdig 
mochten zijn en dat de studenten over zowel democraten als republikeinen geïnformeerd 
behoren te worden. Toch liet hij doorschemeren dat hij dat ook wel jammer vond, maar dat 
hij als docent geacht wordt objectief en politiek correct op te treden.  
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New Jersey’s voter registration formulier (links) en 
studenten bij een verkiezingsmanifestatie op de 
campus van Saint Peter’s College in Jersey City. 
 

 
Net als in Nederland en de rest van de wereld voel je ook hier in het noordoosten van de VS 
die algehele anti-Bush tendens goed aan. Een maand geleden was ik bij de anti-Bush 
demonstratie op Manhattan (hier maar 20 minuten vandaan), nabij Madison Square Garden 
alwaar de Republikeinse Conventie werd gehouden. Ikzelf heb daar niets echt schokkends 
meegemaakt, ook al hoorde ik via Nederland dat er confrontaties en dergelijke met de politie 
plaatsvonden, met als gevolg vele arrestaties.  
 
Op een van de eerste collegedagen begin september kwam er zelfs een docent niet opdagen 
omdat ze, zoals we later vernamen, was gearresteerd bij de demonstraties en de hele nacht in 
een politiecel had gezeten. Echter, toen ik een paar dagen later bij de demonstraties was, 
waren voor- en tegenstanders op straat rustig met elkaar in discussie, en soms werd er even 
een stem verheven. In die discussies op straat namen veel Bush-fans de anti-Bush’ers kwalijk 
dat ze door het afvallen van de president ‘hun jongens’ in Irak niet steunden, en door het 
demonstreren in New York de politie aldaar ook beledigden. “Support our troops and the 
NYPD” zijn spreuken die ik daar constant voorbij zag komen op zowel spandoeken als T-
shirts. Ik begrijp alleen niet waarom de pro-Bush’ers dat standpunt van de Bush-
tegenstanders zo opvatten. Ook al is men tegen de huidige president, tegen zijn beleid, en 
tegen het feit dat hij een oorlog heeft ontketend in Irak, dan wil dat toch niet zeggen dat men 
ook zijn eigen Amerikaanse soldaten afvalt en geen begrip heeft voor het moeilijke werk dat 
ze in Irak verrichten? Men is het voornamelijk niet eens met de reden waarvoor de soldaten 
daar zijn, maar men wordt er niet minder chauvinistisch door. De demonstranten willen dat 
Bush opstapt, de oorlog in Irak stopt, en dat er niet nog meer jonge Amerikanen naar Irak 
gezonden worden en hen zo eventueel een succesvolle toekomst ontnomen wordt. Deze 
gedachte werd ook op humoristische wijze ondersteund door middel van hilarische acties, 
variërend van borden met opschrift “Dolly Parton for benevolent dictator” tot opblaasbare 
Bush poppen in legeruniform voorzien van Pinokkioneus. De Bush-aanhangers op 
Manhattan konden echter geen enkel begrip opbrengen voor zowel de standpunten als de 
acties van de anti-Bush’ers. 
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Het is jammer dat ik hier verder niet zo 
heel veel over de Amerikaanse 
verkiezingen op televisie zie. Je zou bijna 
verwachten dat in een land met zo’n 
overheersende televsiecultuur, de kamers 
hier standaard zijn voorzien van TV’s met 
ontelbaar veel kanalen. Echter, niets is 
minder waar. Ik heb laatst toch maar een 
TV aangeschaft, maar heb nog geen cable; 
alleen films op dvd. Af en toe zie ik bij 
mijn studiegenoten die wel cable hebben 
fragmenten van het nieuws, of zie de 
slogan “Rock the Vote!” weer eens voorbij komen op MTV, maar meestal zitten ze ‘football,’ 
‘baseball,’ of ‘wrestling’ te kijken. En anders zijn ze wel dezelfde sporten aan het spelen op 
een van hun drie spelcomputers. Het lijkt wel of iedereen hier een Playstation, X-Box, of 
Game Cube heeft. Maar in ieder geval, de meeste studenten hier lijken op dit moment nog 
niet echt geïnteresseerd in de verkiezingen, ook al hebben ze zich wel geregistreerd. Iedereen 
die ik hier in Jersey City en New York heb gesproken wil dat George Bush verdwijnt. Ook al 
weten ze vaak niet veel over John Kerry, ze willen dat Bush de verkiezingen verliest. En of 
dat nu van Kerry is, of dat het van een andere democraat zou zijn, dat maakt ze niet zoveel 
uit. Ik heb zelfs gehoord over republikeinse studenten die nu voor Kerry gaan stemmen 
omdat ze niet willen, in het belang van de VS, dat George Bush hun partij nog langer 
vertegenwoordigt.  
 

Veel studenten hebben hier anti-Bush posters op hun kamer hangen, of 
andere objecten die Bush ridiculiseren. Behalve dat ze zich wel degelijk 
bewust zijn van de aankomende verkiezingen, praten de studenten er nog 
niet constant over. Ook van ‘election parties,’ waarvan ik weet dat ze in 
Nederland gehouden gaan worden, heb ik hier nog niets gehoord. 
Waarschijnlijk gaan we op de avond van de verkiezing met een groep of in 
de kroeg, of in een van de grotere apartementen ‘on campus’ zitten met 
een biertje erbij. Natuurlijk zie ik ook nieuws en achtergronden op internet, 
met name op de websites van CNN, The New York Times, maar ook op de 

Nederlandse website AmerikaKiest.nl. Op die laatste vindt men onder meer links naar 
Netwerk en Nova, en de mogelijkheid deze programma’s online te bekijken. De eerste twee 
afleveringen van Nova New York vond ik uitermate vermakelijk. Ik kwam niet meer bij toen 
Twan Huys er niet in slaagde boven een debatterende Young Democrat en Young Republican 
uit te komen. Overigens heb ik zitten gruwelen van het interview met Ann Coulter. Dat ze 
een uiterst rechtse conservatief en doorgewinterde republikein is, is al erg genoeg, maar dat ze 
ook nog het liefst de hele wereld tot het Christendom wil bekeren gaat mij als overtuigd 
atheïst toch echt te ver. Maar over het algemeen vond ik het hele interessante uitzendingen 
met leuke en boeiende ‘insights’ die ik zelfs hier nog niet had gezien. 

 
Naar wat ik hoor van mijn familie en vrienden thuis, is de verslaggeving in Nederland weer 
overweldigend. Elke dag grote reportages in de diverse journaals en actualiteitenprogramma’s 
van bekende namen zoals Charles Groenhuijsen, Max Westerman, en de eerder genoemde 
Twan Huys. Toevallig zag ik Westerman gisteren op zijn fiets over Fifth Avenue rijden; hij is 
dus een van de weinigen in New York die zich op die manier verplaatst. Ik had dus reeds 
vernomen dat Nova sinds twee weken tot aan de verkiezingen hier vanuit New York uitzendt. 
Wellicht dat ik binnenkort een keer een opname in de studio aan Times Square kan bijwonen. 
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Ondanks de grote media-aandacht hier in de VS, zou je misschien toch kunnen zeggen dat de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen in Nederland, en in de rest van wereld, nu al nog groter 
en belangrijker zijn dan in het land waar ze gehouden gaan worden. Ik denk dat dit veelal te 
wijten valt aan het feit dat George W. Bush eigenlijk alleen in de VS zelf nog echte aanhangers 
heeft, die er alle vertrouwen in hebben dat hun president zal worden herkozen. In de rest van 
de wereld is vrijwel iedereen tegen Bush, en hoopt men dat Kerry wint. Misschien beter 
gezegd: men hoopt dat Bush niet wint. Ik zag in Nova New York dat een aantal Nederlandse 
politici pretendeerden geen voorkeur te hebben met betrekking tot de twee 
presidentskandidaten. Officieel mogen ze natuurlijk ook geen voorkeur uitspreken, maar je 
zag het ze denken; schitterend was dat! Je kunt wel merken dat veel mensen hier in de 
grotendeels liberale ‘New York metropolitan area’ vrezen, maar wel vermoeden, dat George 
Bush zal worden herkozen. Simpelweg omdat veel mensen gewoon niet voldoende weten 
over John Kerry. En uit veel van wat ze wel over hem weten kunnen opmaken dat hij een 
‘flipflop’ is; een ‘draaikont,’ zoals hij in Nova New York werd omschreven. Ook dreigt de 
herkiezing van Bush omdat hij, met name in het veelal conservatieve zuiden van de VS, nog 
steeds ontzettend veel support geniet. Toch kan waarschijnlijk meer dan de helft van de VS, 
en het overgrote deel van de rest van de wereld, niet wachten tot George Bush uit het Witte 
Huis verdreven is door John Kerry, en blijft daarvan dan ook graag uitgebreid op de hoogte. 
 
Jur Kous (Universiteit van Amsterdam) volgt sinds augustus een jaar modules American Studies en Urban 
Studies aan Saint Peter’s College in Jersey City, New Jersey. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anti-Bush demonstratie, New York City, september 2004. 
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KALENDER 
 
2004 
 

 

22 oktober De Amerikaan die ik nooit geweest ben (de Balie, Amsterdam) 
26 oktober  Arthur Phillips, The Egyptologist, or Atum is Aroused (Cristofori, Amsterdam) 
26 oktober Eutopia Live: ‘Why so many people hate America’ (de Balie, Amsterdam) 
28 oktober Opening tentoonstelling First Ladies: Trendsetters en Trendvolgers? 

Universiteitsmuseum Groningen 
31 oktober The War Room (de Balie, Amsterdam) 
31 oktober Political Advertisement 1954-2004 (de Balie, Amsterdam) 
2 november All American Night in Leiden 
3 november Election Breakfast, Radboud Universiteit Nijmegen 
9 november  Russell Shorto, New Amsterdam - The Island at the Center of the World (West 

Indisch Huis, Amsterdam) 
23 november Stephen Greenblatt, Will in the World. How Shakespeare Became Shakespeare 
15 oktober Opening tentoonstelling Zbigniew Kosc, New York 1993, black & white 

photographs. Six Images Foto Gallery, Amsterdam  
1 december Deadline Proposal NASA Conference 2005 
1 december Deadline Proposal AADAS Biennial Meeting 
1 december Deadline indienen doctoraalscripties voor TRAHA Awards 2005 
 
2005 

 
 

 
15-17 juni 

 
NASA Conferentie 2005, Middelburg 

 
 


