
NIEUWS 9

NL

Vanuit Marokko in een

verpauperde wijk in Den

Haag gaan wonen en on-
verstoorbaar huiswerk
maken, terwijl leeftijds-
genoten in zijn klas aan
het dealen slaan. Zich
omhoog weten te werken
tot een mondiaal geres-
pecteerde burgemeester.
Dat succesverhaal spreekt
tot de verbeelding: vanuit
het letterlijke niets een
geliefde autoriteit wor-
den. Eerst ging Rotterdam
van Aboutaleb houden,
daarna zou Nederland
hem volgens onderzoek
graag als premier willen.

De rest van de wereld

ontdekte Aboutaleb na
de aanslagen in Parijs, vo-
rig jaar november. Net als
bij de aanslag op Charlie
Hebdo eerder dat jaar en
na de moord op Theo van

Gogh in 2004, kiest hij
woorden die de massa ra-
ken. Zoals dat degenen
die de Nederlandse be-
schaving niet accepteren,
moeten ‘oprotten’. ,,Ik
ben niet alleen burge-
meester, maar ook mos-
lim. Dat geeft me mis-
schien het extra gezag om
zoiets te zeggen.’’ De
Amerikaanse president
Barack Obama nodigde
Aboutaleb daarop uit om
met andere burgemees-
ters over de aanpak van
radicalisering te spreken.

Hoe verklaart professor

Henk te Velde, die een
boek schreef over de stij-
len van leiderschap, de
grote populariteit van
Aboutaleb onder kiezers?
Het is niet het burge-
meesterschap of zijn ma-
nier van debatteren, vindt

Te Velde. ,,Het zit hem in
het thema. Aboutaleb laat
een duidelijk geluid ho-
ren over islam en integra-
tie. Door zijn achtergrond
versterkt dat zijn gezag.’’

Lida van Doorn, cha-

risma-coach, zegt:

,,Aboutaleb straalt echt-
heid uit. Hij is ontspan-
nen, zichzelf en komt heel
authentiek over. Mark
Rutte komt nogal eens
gekunsteld over als hij
lacht. Als Aboutaleb
geïrriteerd is, is hij geïrri-
teerd. Als hij lacht, dan
lacht hij. Hij heeft de
juiste emotie op het juiste
moment. Beeld en bood-
schap zijn met elkaar in
evenwicht. Hij gebruikt,
net als Obama, zijn ach-
tergrond. Je weet met
hem waar je aan toe
bent.’’

Het succesverhaal dat tot
ieders verbeelding spreekt

zaterdag 14mei 2016

Aboutalebwintvan iedereen...
Aan de kiezers werd gevraagd: stel dat de verkiezingscampagne uit gaat lopen

op een tweestrijd, en u kunt kiezen tussen Aboutaleb en een andere lijsttrekker,

wie kiest u dan? De uitkomst: Aboutaleb wint van iedereen.
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