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Verenigde Staten Hillary Clinton schrijft geschiedenis

Wordt deze vrouw
de nieuwe president?

Ze maakt geen hartstocht los, erkent
Hillary Clinton in de belangrijkste speech van
haar leven. Liever praat ze over beleid.
‘Donald Trump biedt nul oplossingen.’
Karlijn van Houwelingen
PHILADELPHIA
De retorische lat lag hoog, voor Hillary Clinton,
na meesterlijke speeches van Michelle Obama,
Joe Biden en Barack Obama op de Democratische conventie in Philadelphia. Te hoog: ze
sleept haar publiek niet mee zoals zij, in het optreden waarmee ze haar kandidatuur oﬃcieel
aanvaardt. Maar dat had eigenlijk ook niemand
verwacht van de vrouw die niet de reputatie
heeft van een groot spreker.
Ze verkoopt zichzelf dan ook niet als orator,
maar als een werkpaard met indrukwekkend cv
dat met de politieke show wat moeite heeft.
“Het is waar,” zegt ze. “Ik adem de details van
beleid. Of we het nou hebben over het loodgehalte in vervuild drinkwater in Flint, Michigan,
het aantal instellingen voor geestelijke gezond-

heidszorg in Iowa of de kosten van medicijnen.
Want dat is niet zomaar een detail, als het om je
kind of je familie gaat. Het is een big deal. En dat
moet het ook zijn voor jouw president.”

Ambtenaren

Ze strooit met beleidsvoorstellen – hogere belastingen voor de rijken – met het gevaar dat ze
overkomt alsof ze ambtenaren toespreekt. Maar
Clinton omarmt haar gewoonte droogjes uit te
weiden. “Donald Trump biedt nul oplossingen.
Geen wonder dat hij niet graag over zijn plannen
praat. Het is jullie misschien opgevallen: ik
houd ervan om over die van mij te praten.”
Met zo’n oproep haar te kiezen om het werk dat
ze gaat verzetten, lost ze haar grootste probleem
niet op: gebrek aan vertrouwen. Ze is volgens de
laatste peilingen vrijwel even impopulair als
Trump, en dat komt doordat kiezers denken dat

ze niet eerlijk is. Ook op de conventie. Enkele
aanhangers van Bernie Sanders proberen de
avond van haar leven te verstoren door opnieuw
protestleuzen te roepen. Een van hen houdt een
bordje omhoog: ‘Houd je aan je beloften’.

Zelfverzekerd

Ze is in een goed humeur, zegt Jenny Backus,
ooit persvoorlichter voor de campagne van Bill
Clinton, die haar deze week nog ontmoette. “Ze
was enthousiast en geraakt door het feit dat ze
eindelijk echt genomineerd wordt. Zelfverzekerd en gelukkig. En dat zie je terug.”
Clinton valt Donald Trump stevig aan. Het is
gevaarlijk dat hij meent dat alleen hij Amerika’s
problemen kan oplossen, en hij heeft te lange tenen om een wereldleider te zijn. “Een man die je
uit de tent kunt lokken met één tweet kunnen
we geen nucleaire wapens toevertrouwen.”
Maar het zijn Clintons woorden over de geschiedenis die ze schrijft die even het enthousiasme brengen waar haar campagne tekort aan
heeft. Hillary Peterson (34) kijkt met waterige
ogen naar de eerste vrouwelijke presidentskandidaat die haar eerste grote verkiezingsspeech
en daarmee de belangrijkste toespraak van haar
leven staat te geven. “Ik ben zó blij,” zegt ze. “Dit
is voor vrouwen een groter moment dan veel
mensen zich realiseren.”
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