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Vorige dinsdag maakte Barack Obama in zijn eerste
State of the Union zijn reputatie van briljant redenaar
helemaal waar. Ruim een maand eerder had de wereld
gezien hoe tijdens zijn inaugurale rede in Washington
DC een menigte van 1,8 miljoen mensen aan zijn lippen
hing. Nog eerder had hij tijdens zijn overwinningstoe-
spraak in Chicago vele tienduizenden tot tranen toe be-
wogen. Iedereen weet inmiddels dat zijn verkiezings-
succes deels terug te voeren is op zijn retorische talen-
ten en die van zijn legertje speech writers onder leiding
van de 27-jarige Jon Favreau. Wat is het geheim van hun
briljante prediking van verandering en hoop? Eeuwen-
oude retorische technieken.

Ann Nixon Cooper

Chicago, 4 november 2008. Op de avond van zijn ver-
kiezing geeft Obama in Grant Park zijn overwinnings-
speech voor een uitzinnige menigte van meer dan hon-
derdduizend mensen. Het slot van deze speech is een
zelden gezien pareltje van retorisch vakmanschap dat
nu reeds zijn plaats heeft veroverd in de geschiedenis
van de welsprekendheid. Obama hangt er in enkele zin-
nen de recente geschiedenis van de VS (en de wereld)
op aan het leven van de 106-jarige Ann Nixon Cooper,
die die dag in Atlanta haar stem heeft uitgebracht. Hij
vermeldt grote ankermomenten van de voorbije eeuw,
sommige expliciet, andere impliciet: van de donkerste
uren tot de grootste triomfen, van de Grote Depressie
en Pearl Harbour tot de maanlanding en de val van de
Berlijnse muur. Op nauwelijks anderhalve minuut
plaatst hij zijn verkiezingsoverwinning in het exclusie-
ve rijtje van beslissende historische momenten. Het
vertrouwen in verandering en vooruitgang, dat het
centrale thema van zijn verkiezingscampagne is ge-
weest en waarvoor het leven van Cooper nu symbool
komt te staan, onderstreept hij door het perfect afge-
meten gebruik van wat retorici een epifoor noemen: el-
ke paragraaf van zijn historisch overzichtje sluit hij
keurig af met de woorden ‘Yes we can’. Het effect van
deze techniek herinnert iedereen zich levendig: het pu-

bliek neemt deze woorden over, eerst fluisterend maar
na enkele keren weergalmt een wervelende woorden-
storm uit de mond van een haast in trance gebrachte
menigte: ‘Yes we can!’. Op dat ene moment heeft Oba-
ma heel even tienduizenden in de palm van zijn hand –
de macht van het woord zoals ze zelden wordt gede-
monstreerd. Wellicht was dát wat Plato zo onkies vond
aan retoriek: als Obama op dat moment een moreel on-
aanvaardbaar of misdadig standpunt had verkondigd
en afgesloten met ‘yes we can’, dan had zijn publiek dat
vermoedelijk met luide stem beaamd. 
Het gebruik van een tot de verbeelding sprekend voor-
beeld of exemplum, zoals Ann Nixon Cooper, wordt
reeds in antieke traktaten aangeprezen als een efficiënt

overtuigingsmiddel en
is een geliefde techniek
van Obama. Niet voor
niets is één van de
krachtigste momenten
van zijn State of the Uni-
on het verhaal van Ty’S-
heoma Bethea, een
schoolmeisje uit South
Carolina dat in een brief
aan het congres hulp
heeft gevraagd voor
haar achtergestelde
schooltje. Haar woor-
den ‘We are not quitters’
worden door Obama
met veel nadruk geci-

teerd en komen in de slotzin van zijn speech symbool te
staan voor ‘that enduring spirit of an America that does
not quit’. 

Twee en drie

Naast de epifoor en het exemplum is ook de anafoor
een beproefde techniek in alle redevoeringen van Oba-
ma. Hier begin je opeenvolgende zinnen met dezelfde
woorden. Het is deze techniek die de memorabele ope-

ningszinnen van zijn overwinningsspeech in de aller-
eerste voorverkiezing, de Iowa Caucus (Des Moines, 3
januari 2008), zo briljant maakt:
‘Ze zeiden dat deze dag nooit zou komen. Ze zeiden dat
we te hoog mikten. Ze zeiden dat dit land te verdeeld
was, te gedesillusioneerd om ooit samen naar één ge-
meenschappelijk doel te streven. Maar op deze janu-
ariavond, op dit keerpunt in de geschiedenis, hebben
jullie gedaan wat jullie volgens de cynici niet konden
doen; hebben jullie gedaan wat New Hampshire bin-
nen vijf dagen kan doen; hebben jullie gedaan wat
Amerika in dit nieuwe jaar kan doen.’
Met een dubbele anafoor contrasteert hij de kritikas-
ters (‘ze’ in de eerste drie zinnen) met de burgers van
Iowa die voor hem hebben gestemd (‘jullie’ in de laatste
drie). Bovendien plaatst hij deze burgers op één lijn
met de burgers van New Hampshire, die enkele dagen
later hun primaries zullen houden, en vervolgens met
de ganse bevolking van de Verenigde Staten. In één
adem presenteert hij zo zijn overwinning in deze ene
staat als de voorafspiegeling van de uiteindelijke over-
winning in het ganse land. 
In de zinsbouw van al Obama’s speeches spelen de ge-
tallen twee en drie een cruciale rol. Twee- en driedelin-
gen creëren een ritme dat herkenbaarheid en voorspel-
baarheid in de hand werkt, zodat het publiek spontaan
beseft wanneer de spreker een punt heeft gemaakt. Het
is dan ook een uiterst efficiënte ‘applaus-trigger’. In
zijn inaugurale redevoering in Washington bijvoor-
beeld richt Obama zich rechtstreeks tot ‘de terroris-
ten’: ‘Wij zeggen jullie dat onze spirit sterker is en niet
gebroken kan worden. Jullie kunnen ons niet overleven
en wij zullen jullie verslaan.’ Twee korte zinnen die elk
uit twee nevengeschikte delen bestaan. Niet enkel de
zinsbouw draagt bij tot het applaus dat onmiddellijk
erna losbarst, maar ook de apostrofe of het aanspreken
van een denkbeeldige aanwezige (hier: ‘de terroristen’)
verhoogt de levendigheid en wekt emotie op. Boven-
dien zijn beide zinnetjes opgebouwd rond het scherpe
contrast tussen ‘jullie’ en ‘wij’, steeds bijzonder effici-
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Als Obama een im-
moreel of misdadig
standpunt had ver-
kondigd en afgeslo-
ten met ‘yes we
can’, dan had zijn
publiek dat wel-
licht met luide
stem beaamd

Nog geen jaar geleden waren de berichten optimis-
tisch. Ondernemers keken met vertrouwen naar de
toekomst. Momenteel wordt echter het ene na het an-
dere massaontslag aangekondigd. 
Waarom is het tempo waarin de recessie zich ontrolt zo
ongekend hoog? Allereerst is de directe oorzaak van de
huidige rampspoed ongewoon: het in elkaar storten
van het mondiale financiële kaartenhuis dat door de
banken was opgericht. Dat bouwwerk werkt in goede
tijden als een ballon die de rest van de economie op-
stuwt. In slechte tijden klapt de ballon met een harde
knal. Omdat de waarde van de moderne financiële eco-
nomie een veelvoud is van de reële economie – althans
op papier – komt zo’n klap dubbel hard aan. De finan-
ciële sector is nauw verweven met de gehele economie;
iedereen wordt min of meer gelijktijdig getroffen door
dezelfde financiële schok. Ondanks honderden miljar-
den aan kapitaalinjecties in, en staatsgaranties aan het
bankwezen komt de kredietverlening niet of nauwe-
lijks op gang. Dat hakt erin bij alles en iedereen, direct
of indirect. De aandelenkoersen storten in, huizenprij-
zen zakken weg, nieuwe kredieten worden niet ver-
strekt, pensioenen gaan omlaag, investeringen worden
uitgesteld – en dat in alle belangrijke economieën van
de wereld tegelijkertijd. 
Op een fundamenteler niveau zijn er nog twee belang-
rijkere veranderingen opgetreden die verklaren waar-
om deze crisis sneller en harder toeslaat dan wij ge-
wend waren. 
De eerste is de dereguleringsrevolutie uit de jaren
tachtig van de vorige eeuw, die aan het begin van de
21ste eeuw haar voorlopige voltooiing heeft bereikt. De
privatisering van energievoorziening, de zorg, de
spoorwegen, ziekenhuizen, telefonie, post en nog veel
meer hebben traditioneel vaste arbeidsrelaties losser

gemaakt. Dat geldt ook voor de verdere vrijmaking van
allerlei private markten, met de financiële wereld als
koploper. De tucht van de markt dwingt flexibiliteit af.
Prestaties op het terrein van de zorg worden bijvoor-
beeld gemeten in vrijemarkttermen – patiënten per
uur, luiers per minuut, douchebeurten per week, et ce-
tera – en veel minder in termen van de kwaliteit van de
zorg zelf. De efficiëntie neemt wellicht toe (meer han-
delingen per werknemer), maar de kwaliteit van zorg

kan eronder leiden (on-
tevreden ‘zorgklanten’).
In het verlengde hier-
van hebben tijdelijke
arbeidscontracten een
hoge vlucht genomen.
Grote delen van de ar-
beidsmarkt worden ge-

vuld met werknemers met tijdelijke contracten, die
zonder veel omhaal van woorden niet verlengd wor-
den. In economisch mindere tijden werkt deze flexibi-
liteit onmiddellijk door. 
Het tweede element is dat in ruwweg hetzelfde tijdvak
moderne informatie- en communicatietechnologieën
(ICT) hun intrede hebben gedaan in het productiepro-
ces. In eerste instantie kwam deze ontwikkeling wat
aarzelend op gang. De zogenaamde ICT-revolutie was
overal zichtbaar, behalve in de statistieken. De ar-
beidsproductiviteit is echter stapsgewijs opgelopen.
Deze ICT-revolutie heeft als gevolg dat de informatie
over alle schakels van het gehele productieproces vrij-
wel direct beschikbaar is. Oplopende voorraden wor-
den meteen gesignaleerd; orderportefeuilles zijn van
minuut tot minuut te volgen. 
Op zichzelf is de efficiëntie van de economie hiermee
gediend, maar het betekent ook dat dempende vertra-

gingen in de informatievoorziening verdwenen zijn.
Op basis van actuele informatie wordt direct ingegre-
pen. Orders worden per ommegaande geannuleerd of
uitgesteld. De economie lijkt steeds meer op een strak
gespannen snaar, waardoor een kleine verandering di-
rect wordt doorgegeven tot aan het andere einde van
de snaar. In tijden van recessie is een snelle cascade
van neerwaartse aanpassingen het gevolg. 
Tien jaar geleden werd in economengoeroeland driftig
gefantaseerd over het einde van de conjunctuur. De
hype van die tijd werd aangeduid als ‘De Nieuwe Eco-
nomie’. ICT zou leiden tot een radicale verbouwing van
de economie, zodat eeuwige groei zou wachten. 
Deze crisis maakt duidelijk dat eerder het omgekeerde
het geval is: ICT is een zelfstandige bron van heftige
volatiliteit, omhoog maar ook omlaag. Recentelijk is
voor de economie van de Verenigde Staten het bewijs
geleverd voor de stelling dat vertragingen inderdaad
verdwenen zijn. Wat goed is, komt snel – maar wat
slecht is ook. 
Deze fundamentele kanteling van de economische
structuur heeft verregaande consequenties voor de
economie van voorspellen en de politiek van beleid.
Voorspellingen blijken voortdurend te moeten worden
aangepast, omdat de werkelijke veranderingen zich
sneller voltrekken dan werd verwacht. Het beleid
blijkt achterhaald te zijn voordat de uitvoering is afge-
rond. Het is zaak om de voorspellingen aan te passen
aan de nieuwe realiteit. Dat betekent dat voorspellin-
gen met grotere beweeglijkheid rekening moeten hou-
den, en dat het economisch beleid sneller grotere stap-
pen moet zetten. Deze nieuwe realiteit lijkt nog niet in
bestuurskringen te zijn doorgedrongen.

Steven Brakman is hoogleraar internationale economie aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Arjen van Witteloostuijn is
hoogleraar economie aan de Universiteit Antwerpen en
Universiteit Utrecht. 
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Iedereen wordt min
of meer gelijktijdig
getroffen

ent en berekend op onmiddellijk effect. Niet toevallig
gebruikt Obama in zijn State of the Union zo’n scherp
contrast om de alles behalve populaire overheidssteun
aan banken te rechtvaardigen: ‘It’s not about helping
banks – it’s about helping people.’ De techniek is suc-
cesvol: luid applaus barst los in het ganse congres – een
heikel punt is vakkundig ontmijnd. 

Eigen American dream

Tot slot is er de subtiele profilering van de eigen per-
soonlijkheid. Aristoteles noemt dit aspect ‘êthos’, het
‘karakter’ van de spreker. Hoewel het inhoudelijk niets
ter zake doet, vermeldt Obama tijdens zijn inaugurale
rede en passant ‘het kleine dorpje waar mijn vader ge-
boren is’. Zoals in eerdere toespraken positioneert hij
zich hier als de incarnatie van de American Dream
maar identificeert hij zich tegelijkertijd doelbewust
met de 1,8 miljoen ‘gewone’ mensen die hij op dat mo-
ment toespreekt. In het begin van zijn redevoering

heeft hij het dan ook over ‘wij, het volk’, een onmisken-
bare echo van de beroemde openingswoorden van de
Amerikaanse grondwet waarmee de Founding Fathers
de Amerikaanse onafhankelijkheid inluidden in 1778.
En dit brengt ons terug bij de legendarische slotwoor-
den van zijn overwinningstoespraak in Chicago. Door
de evocatie van belangrijke historische momenten
plaatst hij zijn boodschap van hoop in een historisch
perspectief van vooruitgang, ontwikkeling en vertrou-
wen in de menselijke creativiteit en goedheid. Tijdens
de voorverkiezingen nam Hillary Clinton deze retoriek
op de korrel: ‘Je campagne is poëzie, maar je bestuur is
proza’. De retorische kwaliteiten van Obama’s ‘poëti-
sche’ campagne zijn alvast meesterlijk gebleken; of zijn
bestuur poëtisch dan wel prozaïsch wordt, valt af te
wachten.

Koen De Temmerman, Kristoffel Demoen en Danny Praet
doceren Antieke retoriek aan de Universiteit Gent.

Barack Obama en speechschrijver Jon Favreau kennen duidelijk hun klassiekers. © ap
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Zo’n 2,6 miljoen werkende Vlamingen die wonen in
Vlaanderen kregen of krijgen een dezer dagen in prin-
cipe 250 euro of 300 euro meer op hun loonbriefje. On-
getwijfeld een extraatje dat goed is voor de koopkracht
en waar reeds heel wat Vlamingen ongeduldig op zaten
te wachten. Maar er is een keerzijde aan dit verhaal.
Uiteindelijk krijgen slechts 2,6 miljoen mensen op een
totaal van 4,4 miljoen werkende Belgische werkne-
mers een korting. Een heel vervelende zaak voor heel
wat werkgevers, voornamelijk in Brussel. Zij mogen
aan hun personeelsleden uitleggen waarom de ene
werknemer recht heeft op de jobkorting en de andere
niet, ook al heeft deze laatste dezelfde functie als zijn
collega maar heeft hij de pech om in Brussel of Wallo-
nië te wonen. Is deze jobkorting bedoeld om Brusse-
laars aan te moedigen om in de Vlaamse rand te wo-
nen? En op de koop toe moeten — door een federaal
besluit — niet alleen de Vlaamse werkgevers gevestigd
in Vlaanderen maar ook deze in Brussel of Wallonië de
jobkorting verrekenen met de bedrijfsvoorheffing van
de maand februari als ze werknemers hebben die in
Vlaanderen wonen. 
In de aanloop van de verkiezingen wilden de Vlaamse
excellenties blijkbaar koste wat het kost scoren bij de
werkende bevolking van Vlaanderen. Ze hebben deze
maatregel breed uitgesmeerd op radio en tv en in de
kranten. ‘Werkende mensen zijn broodnodig’, luidde
de slogan. Althans toch de werknemers die in Vlaande-
ren wonen, want werknemers uit Wallonië of Brussel,
kunnen niet genieten van dit eenmalig voordeel. 
Hoe hebben de Vlaamse Brusselse politici dit zomaar
hebben laten gebeuren? Waarom hebben zij hun
Vlaamse collega’s niet gewezen op de kwalijke gevol-
gen van deze maatregel? Ook Vlaamse Brusselaars luis-
teren naar de radio en lezen Nederlandstalige kranten!

Ook zij hebben door de crisis koopkrachtproblemen.
Dit is heus niet enkel een probleem op het Vlaamse
grondgebied. De jobkorting geeft in elk geval aan met
welke problemen we te kampen zullen krijgen als meer
bevoegdheden zullen worden geregionaliseerd. 
En dan zijn er nog de tijdelijke werklozen en de
900.000 zelfstandigen. Het zal je maar overkomen dat
jouw bedrijf je net nu tijdelijk werkloos heeft gezet,
iets wat helaas voor heel wat bedrijven gezien de crisis
een noodzakelijke beslissing is. Dan heb je niet vol-
doende bedrijfsvoorheffing om de jobkorting in min-
dering te laten brengen en kan het zijn dat je net zoals
de zelfstandigen twee jaar moet wachten vooraleer je
de jobkorting verrekend ziet in je belastingen. Zou het
niet verstandiger zijn geweest om alle Belgen te laten
genieten van een jobkorting via de belastingbrief, zon-
der enige discriminatie tussen de werkenden? Dit zou
niet alleen eerlijker zijn geweest voor de werkende be-
volking maar het zou vooral ook eenvoudiger zijn ge-
weest voor de werkgevers/zelfstandigen. De zelfstandi-
gen worden tweemaal gestraft. Zij moeten niet alleen
aan hun personeel uitleggen waarom iemand wel een
jobkorting krijgt en een andere niet, maar zij mogen
tevens ook uitleggen waarom de tijdelijke werklozen
de jobkorting twee jaar later zullen krijgen. Bovendien
moet de zelfstandige zelf twee jaar wachten op zijn
centen. 
De ministers vergissen zich als ze hopen zo stemmen te
kunnen ronselen. Heel wat werknemers zijn veel soli-
dairder dan men denkt. Diegenen die in de prijzen val-
len hebben een wrange nasmaak bij de discussies die ze
hierover hebben met hun collega’s.

Christine Mattheeuws is voorzitter van het Neutraal Syndi-
caat voor Zelfstandigen.
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