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‘Nieuwkomer Elizabeth Warren
kan Amerika weer een vorm
van samenleven geven’
Verkiezingen VS Democraten moeten meer willen dan
alleen Trump verslaan. Volgens Frans Verhagen zal Elizabeth
Warren daarom een betere kandidaat blijken dan de huidige
frontrunner Joe Biden.

I s de voormalige Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden (76) de beste
kandidaat om namens de Democraten tegen Donald Trump in het strijdperk te
treden? Misschien, maar het belang van de verkiezingen in 2020 reikt verder.

Want wat heb je eraan om Trump te verslaan als je de kans laat lopen grote
groepen kiezers te mobiliseren om Amerika op een ander spoor te zetten? Als je
Trump wegstuurt maar in zijn plaats een andere man op leeftijd kiest, een
bewezen politieke brekebeen, en zonder een precieze agenda – iemand die vooral
terug wil naar een eerdere tijd?

De verkiezingen van 2020 worden hoe dan
ook een waterscheiding tussen twee
tijdperken. Dat gebeurt grofweg elke
veertig jaar, voor het laatst in 1980 met het
aantreden van president Ronald Reagan.

Als Donald Trump komend jaar wint,
zullen we de breuklijn in 2016 leggen, het
jaar waarin de Amerikanen na Barack
Obama kozen voor een president die de
confrontatie zoekt, en voor de
opportunistische agenda van de
Republikeinen. Wordt dat na vier jaar
Trump bevestigd, dan was het een keuze
voor de lange termijn.

Maar het is ook mogelijk dat de
Democraten in 2020 een solide overwinning halen onder een interessante
nieuwkomer – niet Joe Biden – die Amerika weer een vorm van samenleven kan
geven.

Een man met meer verleden dan toekomst
Amerikanen zijn veel progressiever dan het lijkt, bijvoorbeeld op het gebied van
ziektekosten, onderwijs, vrouwenrechten, vuurwapenwetten, klimaat en
immigratie.

Als de Democraten met Trump in het Witte Huis en deze Republikeinen in het
Congres, kiezers niet kunnen overhalen om hun stem door zulke onderwerpen te
laten bepalen, dan zal het voorlopig ook niet meer gebeuren. En het lukt alleen, als
dat volgend jaar inderdaad de keuze is.

En daarmee zijn we bij het probleem van Biden: hij is een man met meer verleden
dan toekomst. Hij voert weliswaar de opiniepeilingen aan onder Democraten,
maar dat kan niet verhullen hoe sceptisch de kiezer is: als je in dit stadium, met
deze naamsbekendheid, globaal nog steeds maar tussen de twintig en dertig
procent scoort, is er iets ernstigs aan de hand. Kiezers zeggen „respect” en
„sympathie” voor hem te voelen, maar enthousiasme ontbreekt.

Bidens echtgenote Jill riep kortgeleden op om niet naar verkiezingsprogramma’s te
kijken, maar alleen naar wie Trump zou kunnen verslaan. Haar Joe zou de enige
met „electability” zijn. Wat er daarna moet gebeuren is minder duidelijk, want
afgezien van het verslaan van Trump heeft Biden weinig plannen.

Bernie Sanders stagneert
Gelukkig is Joe Biden niet de enige Democraat. Tot nu toe lijkt de meest serieuze
onder de progressieve kandidaten de sterkste campagne te voeren: Elizabeth
Warren, senator van Massachusetts. Hoewel ze in de peilingen nog gelijkstaat met
Bernie Sanders kunnen we de uitdager van 2016 dit keer negeren. Sanders’
aanhang, een stabiele twintig procent, heeft dit jaar geen ruimte voor groei, en
anderen, inclusief Warren, annexeren zijn agenda. Dat maakt Sanders de facto
overbodig.

Warren voert effectief campagne. Ze weet hoe ze groepen moet bezighouden, ze is
een goede spreker, enthousiasmeert en, belangrijker, ze heeft plannen. Als ze zegt:
„I have a plan for that”, dan wordt ze niet weggelachen, maar legt ze een serieus,
inventief en begrijpelijk initiatief voor. Ze trekt veel toehoorders, veel meer dan
Biden of andere kandidaten.

Warren weet waar ze het over heeft. Ze is arm geweest, heeft zichzelf door de
universiteit gewerkt, werd hoogleraar aan Harvard (gespecialiseerd in wetgeving
rond faillissementen), ze deed werkbare voorstellen om Wall Street in te tomen na
de crisis en om consumenten te beschermen, en behield het respect van Wall
Street.

De financiële wereld zit niet te wachten op een progressieve Democraat, maar
weet dat Warren geen gekke streken uit gaat halen, ze heeft kennis van zaken.

Op weg naar de Democratische conventie kun je over de drie zeggen: Joe Biden
heeft het niet, krijgt het niet en wordt het niet – ondanks zijn koppositie in de
peilingen. Bernie Sanders wordt veroordeeld tot een bijrol.

Elizabeth Warren lijkt de progressieven van Sanders te kunnen overnemen en zal
profiteren van de onttakeling die Joe Biden staat te wachten. Als Amerika in 2020
Democratisch stemt, is het waarschijnlijk omdat het in Warren een president ziet
die het land nodig heeft om te herstellen van de crisis die het zelf veroorzaakt
heeft, zoals het dat ook deed bij eerdere politieke waterscheidingen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 september 2019
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Het is niet meer mogelijk om op dit artikel te reageren.
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Beste lezer,

Meneer Verhagen argument niet (“Amerikanen zijn zijn veel progressiever
dan...”) of heel zwak omdat hij geen concrete beschrijvingen geeft van de
beleidsvoorstellen van de genoemde kandidaten.

Daarentegen staan er veel beweringen in zoals: “hij is een man met meer
verleden dan toekomst”. Nietszeggend.

Een uiterst zwak stuk waar je goed beschouwd niets aan hebt, niet informatief
genoeg. Analyseer Biden en Warren concreet op wat ze voorstaan.

De waterscheidingsthese wordt al helemaal niet beargumenteerd. Ook dat
zwenken tussen waarschijnlijk en zeker. En die orakelachtige voorspellingen.
“Als Amerika in 2020 stemt, is het waarschijnlijk...” “ zoals bij eerdere politieke
waterscheidingen”. Welke, en om de 40 jaar?

Wat moet je met zo’n stukje vol met meningen? Ik ga gauw weer een artikel in
The New York Review of Books of The New York Times lezen.

Een hartelijke groet, Pieter van Hoek.
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(5) Deel Rapporteer
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Het hele idee van opiniestukken is toch juist dat er meningen in zitten?

W W_de_Jong_72067

(4) Deel Rapporteer

1 jaar geleden

Waarom wordt er vooral gekeken naar Jo Biden en Bernie Sanders. In de jongere
generatie lijken Pete Buttigieg en Kamela Harris zeer aantrekkelijke kandidaten.
Als de Democraten voor Biden of Sanders kiezen, dan wordt het niks bij de
verkiezingen. Het wordt tijd voor een nieuw geluid. Buttigieg en Harris samen
lijkt me fantastisch, maar Elizabeth Warren is zeker ook een interessante
kandidaat. Ik hoop dat de Democraten toch kiezen voor een jongere generatie!
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Deel Rapporteer
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De afkeer jegens Trump is zo groot dat we openlijk verlangen naar een redelijke
Presidentskandidaat. Warren is redelijk in de zin van rationeel. De kiezer echter
is niet rationeel, maar luistert vooral naar beloften van marktkooplieden die
hun theatrale kunstjes vertonen. Hoe harder het applaus hoe dichter wij de
afgrond naderen, want de beloften zijn niet van de lucht: nog meer geld erbij!,
lagere belastingen! nog meer vrijheid om zich als individu te 'ontplooien'.
Democratie verdient respect omdat het bij gebrek aan beter is. Haalt Warren de
V.S. uit een crisis. Ik denk het niet. De crisis is het gedroomde perspectief van
het westelijk halfrond: ieder jaar nog meer, ieder jaar nog mooier, met een
schuldenberg die men liever niet ziet, waar men zich niet druk om maakt. Nog
niet.
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(2) Deel Rapporteer
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De auteur heeft een gebrekkig begrip van Amerikaanse verkiezingen. Elizabeth
Warren is een 'hard sell' voor de middengroepen.

Ik snap dat dit is wat Nederlanders willen lezen, maar het is onze gebreke de
nuances van het Amerikaanse spel niet te begrijpen.

Aan NRC het verzoek om opinies over complexe materie te beperken tot alleen
experts.BVD
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Geinig. Wie had u als betere expert in gedachten? 
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Fivethirtyeight is de meest toegankelijke. Hieronder de meest recente
analyse van de blokken (3 sept). Voor een nadere analyse kan ik u, indien
gewenst, verwijzen naar aanvullend materiaal.

https://fivethirtyeight.com/features/democrats-most-plugged-in-voting-
bloc-seems-to-be-coalescing-behind-warren/ 
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Dank voor de feiten en argumenten die deze duidelijke stellingname
onderbouwen. Zeer overtuigend.

M M_Kloek
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Ook nog de BVD erbij halen?
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Leest u gerust zelf eens bronnen als politico, fivethirtyeight, the bulwark,
gallup en uiteraard de reguliere post/times/journal. 
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Leest u gerust zelf eens bronnen als politico, fivethirtyeight, the bulwark,
gallup en uiteraard de reguliere post/times/journal. 
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Gebrekkig idee? Heeft u de laatste weken de Amerikaanse kranten wel
bijgehouden? Biden krijgt namelijk steeds minder krediet, vanwege een
ongeinspireerde campagne, zelfs binnen.de mainstream van de
democratische partij en Warren is bezig aan een gestage opmars, juist ook
binnen de Amerikasnse middengroepen. Warren heeft succesvol contact
gemaakt met traditioneel gematigde leiders van de democratische partij. 
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Leest u gerust zelf eens bronnen als politico, fivethirtyeight, the bulwark,
gallup en uiteraard de reguliere post/times/journal. 
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U valt in de herhaling.

F F_van_Zomeren_53239
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Prima stuk van Verhagen.

Ik hoop zo voor de VS en de rest van de wereld dat Elizabeth Warren de eerste
vrouwelijke president zou mogen worden.

Zij moet de democratische kandidaat worden want Biden is een brokkenpiloot
en komt inhoudelijk te kort. Sanders is voor te veel Amerikanen een socialist en
hij is te oud.

Warren kan Trump aan. Niet als straatvechtster maar als inhoudsdeskundige die
hem met feiten om de oren zal slaan, die dicht bij de mensen staat en met een
goed verhaal mensen kan overtuigen.

Warren for president!

L L_Bus
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1 jaar geleden

Een meerderheid van stemmen is in de Verenigde Staten niet genoeg om te
winnen. Inderdaad, het electoraat in de VS is proportioneel gezien progressiever
dan de huididge politiek. Echter, geaggregeerd ingekleurd conform de
kiesdistricten valt de uitslag altijd conservatiever uit. 
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Ik ben het eens met Frans Verhagen dat Joe Biden het niet gaat worden in de
komende campagne. En hoewel Bernie Sanders mijn eerste voorkeur is, denk ik
ook dat Elizabeth Warren een hele beste kandidaat zou zijn voor de
Democraten. Ik mis in het stuk van Verhagen echter één belangrijk element en
dat is het probleem dat wordt gevormd door het bestuursestablishment van de
Democratische Partij. Gezien de sterke voorkeur daar voor een centristische
Clintonkloon zullen het Democratic National Committee en de gevestigde orde
in de hogere partijechelons zich waarschijnlijk tot het uiterste verzetten voordat
ze een echt progressieve kandidaat de oh-zo belangrijke stemmen van (een
grote meerderheid van) de 'superdelegates' laten verwerven. De Democratische
Partij mag dan in beweging zijn in de richting van een meer links-progressieve
oriëntering, het Beltway establishment van die partij is daar nog lang niet aan
toe. Kijk maar hoe krampachtig afwijzend de houding van Nancy Pelosi is
tegenover de nieuwe jonge congresleden Ocasio-Cortez, Omar, Tlaib en
Pressley! Progressieve kandidaten voor de Democratische Partij hebben - ik heb
het al eerder geroepen - een dubbele strijd voor de boeg: voordat ze het
überhaupt tegen Trump op kunnen nemen zullen ze de tegenwerking van de
behoudende Democraten moeten overwinnen. 

K K_Slooten_19524
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De gematigde kern van de DNC is sinds kort in gesprek geraakt met
Elisabeth Warren, zie o.a. de verslaggeving over de recente bijeenkomst in
San Francisco. Sindsdien schrijven zowel NYT als Washington Post die
daarvoor Joe Biden omarmden, veel positiever over Warren. 
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Dank RWJ_Kager. Las vanmorgen een verslag over die DNC Summer Meeting
in The Atlantic. Dat lijkt inderdaad wel wat op 'dooi'. Afwachten of die
doorzet, maar hoop doet leven zullen we maar zeggen. 
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Er is een groter wordende groep Republikeinen die Trump zat zijn of zat
worden.

Onderzoek wat zij (wel) willen en ga daar de boer mee op als Democraten.

J JH_van_der_Schaaf
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Die kandidaat moet eerst door de democraten gekozen worden. Sanders had
het van Trump kunnen winnen (er was voor velen een afkeer tegen Hillary
persoonlijk), maar kwam niet door de voorverkiezingen heen. 
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De levensduur van een ideologie is gemiddeld zo’n 40 jaar. Een ideologie zoals
het neoliberalisme of facisme berust op aannames en afspraken : “We gaan iets
zo en zo doen.” Meestal of altijd is het een reactie op een voorgaand systeem
van aannames en afspraken dat aan vervanging toe was. Het neoliberalisme van
nu is uitgewerkt. Het zal vervangen gaan worden. De afbrokkeling is al goed
merkbaar. De Brexit, Donald Trump als president van Amerika, de problemen
van de Chinese dictatuur met zijn Hongkong-Chinezen. Het China van Xi
Jinping dankt zijn grootheidswaan aan het neoliberalisme. Shanghai is een rijke
enclave midden in de Steentijd. Die zand in de ogen moet strooien, van kijk
eens hoe geweldig ons systeem functioneert. De Europese Unie is een mislukt
project. Dat moge een ieder nu wel duidelijk zijn. ‘Brussel’ met zijn parlement
van dankbare veelverdieners, strooien ons voor eigen gewin ons zand in de
ogen. China de economische moloch die dankzij het neoliberalisme is kunnen
worden wat het is in de wereld, gaat problemen geven bij de omschakeling naar
de nieuwe komende wereldideologie, die in de plaats komt van het
neoliberalisme. De handelsoorlog tussen Amerika en China is een feit. Het
afgeven op Donald Trump is dan ook misplaatst omdat hij gewoon een logisch
gevolg is van de verandering in de tijd. Zoals alles verandert in de tijd. Het einde
van het neoliberalisme, en dat is maar goed ook, zou als het niet zou stoppen
een gevaar voor de mensheid zelf gaan worden.
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Welke Republikein zou Verhagen's voorkeur hebben, of is dat iets dat te
vreselijk is om over na te denken?

R RHJM_Nuijten
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Bekijk Meer Reacties

Frans Verhagen is journalist. Zijn

nieuwe boek De Roosevelts.
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De Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren tijdens een campagnebijeenkomst
in Los Angeles op 21 augustus.

Foto Lucy Nicholson/Reuters 

Podcasts Digitale krantMenu Mijn nieuws F

https://www.nrc.nl/
https://www.nrc.nl/rss/
https://twitter.com/nrc
https://www.facebook.com/NRC
https://www.instagram.com/nrcnl/
https://www.linkedin.com/company/nrc-nl/
https://edition.cnn.com/2019/08/19/politics/jill-biden-joe-biden-beat-donald-trump/index.html
https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/democratic_nomination_polls/
https://www.nrc.nl/handelsblad/2019/09/04/#118
https://www.nrc.nl/
https://www.nrc.nl/index/podcast/
https://www.nrc.nl/de/

