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Ervaren Biden maakt handig
gebruik van coronacrisis
24 maart 2021
Leestijd 3 minuten

Verenigde Staten Het is tijd om de scepsis over Joe Biden
opzij te zetten. Hij is zestig dagen bezig maar toont zich nu al
de president die Amerika fundamenteel kan veranderen,
meent Frans Verhagen.
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iet de vaak genoemde Franklin Roosevelt is het voorbeeld voor president
Biden, maar president Lyndon Johnson. Toen Johnson in 1963 na de

REPORTAGE

moord op Kennedy het presidentschap in de schoot viel, voerde hij in

‘Toen zag ik dat het
Peter R. de Vries was’

hoog tempo verregaande veranderingen door. Hij schafte de Amerikaanse
apartheid af en startte grootschalige sociale programma’s, de Great Society en de
War on Poverty. Adviseurs riepen dat hij te snel ging, te ambitieus was. Johnsons
reactie, geparafraseerd: ik ben niet voor niets president geworden, nu wil ik er ook
wat mee doen.
De geest van Johnson heeft Joe Biden bevangen. Nu hij eindelijk president is, na
drie pogingen en op 78-jarige leeftijd, wil Biden een erfenis achterlaten. Hij is net
zestig dagen bezig maar toont zich nu al een president die Amerika fundamenteel
gaat veranderen.
Het American Rescue Plan van 1.900
miljard dollar (1.600 miljard euro) dat
eerder deze maand werd aangenomen
pompt eenmalig 1.400 dollar per persoon
in de economie, biedt
werkloosheidsbijstand van 300 dollar per
week tot begin september, geld voor de
distributie van coronavaccins en hulp voor
staten, steden, scholen en kleine
bedrijven. Er zitten subsidies in voor
kinderzorg, bredere beschikbaarheid van
Obamacare en meer voedselbonnen en

Frans Verhagen is journalist en

huurbijstand. De verwachting is dat het

Amerikakenner.

plan de armoede in Amerika met een
derde zou terugdringen en de armoede
onder kinderen met de helft.

Amerikanen die achterlopen
Voor het eerst sinds de jaren zestig zien we een overheid die zich actief ten doel
stelt een beter leven te scheppen voor de Amerikanen die achterlopen, die
bungelen aan de randen van het rijkste land van de wereld. Arme Amerikanen,
kinderen, mensen zonder ziektekostenverzekering, zonder werk, bedreigd door
huur- of hypotheekachterstand: ze proﬁteren van deze omnibuswet. En niet alleen
zij, Biden heeft ook aan de beknelde middenklasse gedacht met zijn eenmalige
uitkering.
Het moet gezegd: wat Biden tot nu toe een succes maakt, is precies wat hem
aanvankelijk minder aantrekkelijk deed schijnen. We zagen een oude man, gepokt
en gemazeld in het Washingtonse, iemand die haast vanzelfsprekend het midden
opzocht, kleurloos en zonder visie. Wat nu cruciaal blijkt is precies dat: Bidens
ervaring. Als dat visionair beleid oplevert, des te beter.
Lees ook:

Joe Biden: een
beschaafde politicus
van het midden die
consensus zoekt

Ervaring telt. Als vicepresident zag Biden in 2009 hoe de Republikeinen Obama’s
crisisprogramma uitholden en hoe de toenmalige president werd gedwarsboomd
in zijn oprechte poging tweepartijensteun te verwerven. Het leverde een
programma op dat te klein was, de economische groei was minder dan mogelijk.
De les voor Biden: go big, en als het nodig is, go alone. Een van Obama’s assistenten
zei toentertijd: je moet een goede crisis niet verspillen. Met andere woorden,
gebruik een crisis om de dingen die je toch al wilde erdoor te jassen. Biden doet
het.
Het was een Johnson-achtig staaltje politiek vrij worstelen. Biden slaagde erin de
Democraten op de rails te houden, ook al konden sommige idealen niet
verwezenlijkt worden. Het federale minimumloon van 15 dollar werd eruit
gehaald, maar veel steden hanteren dit bedrag al en ooit zal ook de federale
overheid zover komen. De werkloosheidsuitkering werd 300 dollar in plaats van
400 dollar en de termijnen verschoven wat. De essentie bleef overeind.

Biden hield de Democraten op de rails, ook al werden
sommige idealen niet verwezenlijkt
De gedachte dat er tweepartijenbeleid mogelijk was in Washington was altijd een
illusie. Zeker, Biden riep op tot eenheid, maar de tegenvoorstellen van de
Republikeinen (een programma van 600 miljard dollar) openden nooit deuren
voor serieuze onderhandelingen. Zo gezien moeten we Donald Trump dankbaar
zijn voor zijn recalcitrante dwarsigheid die de Democraten de twee senaatszetels
van Georgia opleverde, waardoor de wetgeving zonder Republikeinen kon worden
aangenomen.

Claim successen
Een andere les die Biden heeft geleerd, deels van zijn voorganger: claim je
successen. Biden, vicepresident Kamala Harris en anderen zullen de komende
weken luidkeels laten weten aan wie de Amerikanen deze verbetering van hun
leefomstandigheden hebben te danken. Bidens plan geniet brede steun in het
Lees ook:
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land, de Republikeinen lijken zich te realiseren dat ze een inschattingsfout hebben
gemaakt. Ze zien dat Biden de Trumpkiezer helpt; in 2022 wordt er afgerekend, bij
de tussentijdse verkiezingen. De Democraten kunnen hopen.
Gaat de economie zo hard groeien dat de inﬂatie wordt aangejaagd? De meningen
zijn verdeeld. Komt tijd komt raad. Eerst maar die werkloosheid wegwerken en de
armoede structureel verminderen. Niet dat het nu gemakkelijker wordt. De alles
dodende ﬁlibuster, die een minderheid in de senaat toestaat beleid te verlammen,
moet weg.
Er moet een infrastructuurplan komen om bruggen en wegen te repareren. De
belastingen voor rijken, vermogenden en ondernemingen moeten omhoog.
Democraten verkeren altijd in het nadeel omdat ze de overheid nodig hebben voor
beleid, terwijl Republikeinen door simpelweg obstructie te plegen hun doelen al
kunnen bereiken.
Voorlopig is die Republikeinen dat niet gelukt, een ban lijkt gebroken. Biden weet
waar voorgangers succes hadden, waar ze faalden. Hij heeft de haast van een 78jarige die weet dat het één ding is om het presidentschap te bereiken en heel wat
anders om er wat mee te doen. Hij is niet voor niets president geworden. Tijd om
alle scepsis opzij te zetten en Bidens succes op zijn merites te waarderen.
Correctie: in een eerdere versie van dit stuk stond dat Biden 1.400 dollar per gezin in
de economie pompt. Dat moest 1.400 dollar per persoon zijn.
Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 maart 2021

Het is niet meer mogelijk om op dit artikel te reageren.
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FJ_Teunissen

F

3 maanden geleden

Er is een overeenkomst tussen Biden en Johnson. Net als Biden, misschien nog
wel meer, was Johnson gepokt en gemazeld in Washington. Hij wist precies hoe
de hazen liepen. Bovendien was hij een ﬁxer en een armtwister. Daarvoor was
hij ook door Kennedy binnengehaald als vice-president. Johnson en Kennedy
lagen elkaar absoluut niet, maar Kennedy had Johnson nodig om dingen door
het Congres te krijgen. Johnson’s tactiek was om weigerachtige leden van het
Huis of van de Senaat op te bellen, ze onder zware druk te zetten en net zolang
te blijven zeuren, dreigen, verleiden, schipperen tot ze ja zeiden. Als president
ging hij daar gewoon mee door. Wat Biden precies doet weet ik niet. Hij is een
stuk charmanter dan Johnson, maar dat is ook niet echt moeilijk.
Ik vermoed overigens ook dat Biden geleerd heeft van Obama’s presidentschap
dat hij de grote dingen er in de eerste 2 jaar door moet drukken terwijl een
meerderheid in het Congres heeft. Als de Republikeinen bij de tussentijdse
verkiezingen volgend jaar een van de twee huizen terugveroveren, dan kan hij
het vergeten om er nog iets door te krijgen, dus nu moet het gebeuren.
(11)
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Rapporteer

G_Henstra

G

3 maanden geleden

Dat Biden het leuk blijkt te doen is mooi meegenomen.
Hij zit er omdat genoeg Amerikanen vooral tégen Trump gestemd hebben.
(Zo bezien heeft Trump op een vreemde manier een punt als hij zegt dat de
verkiezingen gestolen zijn ;-)
(3)
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JJCJ_Corbey

J

3 maanden geleden

Het is verheugend te zien dat er direct na de regeringswissel in de VS nieuw
beleid is en actie wordt ondernomen. Hoe anders in ons polderland, waar we de
demissionaire premier voor de verkiezingen nog hoorden pleiten voor snelheid
en eenheid in het belang van het land, maar die, nu hij de zieltjes gewonnen
heeft, direct na de verkiezingen alweer begonnen is met zijn favoriete
machtsspelletjes om anderen tegen elkaar uit te spelen.....In Nederland vindt de
ﬁlibuster tijdens de formatie plaats.
(21)
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HE_Pagnier

H

3 maanden geleden

Dat is waarom er ouderen zijn
Die heel veel ervaring hebben
die hun vak Beheersen Niet alle,ouderen zijn goed
het gaat om een heel land een wereld deel bijna Men kan die grote armoede niet
meer toestaan en die heel rijken niet met al hun geld er vandoor laten gaan
Wat doen ze er in godsnaam mee ??die rijken ,op eilandjes zitten en dure boten
kopen en jonge mensen aan de haak slaan en de rest laten verkommeren De
rijken in mijm huis zijn killers en vernietigers stelen mijn werk en kopen
iedereen om tot en met de politie Een minachting dat ik heb voor zulke mensen
lea Helene Emma Irene leonie Pagnier
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JJW_de_Vries

J

3 maanden geleden

Zoals altijd toont Fons Verhagen zich weer een scherpe duider van politieke
ontwikkelingen in de US. Ik mis alleen een opmerking over het risico dat de
immigratie-crisis de Republikeinen in de tussentijdse senaatsverkiezingen in
het zadel zou kunnen helpen, wellicht iets voor een volgende bijdrage.
(17)
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JM_Huijerman

J

3 maanden geleden (Gewijzigd)

Zonder mij na de verkiezing van Biden agv een overdosis nog al te veel in het
Amerikaans politieke wel en wee te hebben verdiept, en ook zonder de
columnist af te willen vallen, ontkom ik na het lezen van zijn bijdrage niet aan
een gevoel van 'wishfull thinking'. In het tijdens de witte broodsdagen
doordrukken van een progressieve agenda zie ik een overeenkomst met de
verkiezing van Rutte: corona. Daarom denk ik dat je pas nadat het virus
beheersbaar is geworden en/of na Bidens/Dem's witte broodsweken -zeg na een
jaar- een conclusie kunt trekken welke kant het uitgaat met de agenda van
Biden. Het scherpe contrast met het vorige presidentschap ligt voor de hand,
dus dat is geen nieuws. Élk enigzins weldenkend mens zou daarmee een
contrast vormen. Maar dat Biden oud is en gechargeerd gezegd niets te
verliezen heeft wil nog niet zeggen dat opeens ie de duivels heeft uitgedreven
van bijvoorbeeld de kapitaalkrachtige lobbys en Wall Street en hun
corrumperende invloed, en het opportunisme en gesaboteer van de
trumpistische e.a. conservatieve verkozenen. Maar ik help het hopen.
(3)
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RP_van_Iddekinge

R

3 maanden geleden (Gewijzigd)

@Huijerman, misschien wishful (met één l?) thinking, dat gevoel krijg ik
ook een beetje. Op zich toch ook wel hoopgevend en dus wel ﬁjn in deze
barre tijden, nietwaar?
En schrijver Verhagen beseft (niet met 'zich' erbij!) dat ook, getuige het
'komt tijd, komt raad' (jammer van die ontbrekende komma in het stuk,
daar is het zout weer voor op de slakken, haha) en de opmerking in de
laatste zin, om het beleid van Biden op haar merites te beoordelen?
(6)
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S_Berkenbosch

S

3 maanden geleden (Gewijzigd)

Eén van Obama's assistenten?! Volgens mij was het nog altijd Winston Churchill
die zei: "Never waste a good crisis." Dat is wel even wat meer dan 'één van
Obama's assistenten'.
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HJ_van_Vliet
3 maanden geleden

Ja, een reactionaire koloniale racist, die #Churchill

JMM_Beaumont

J

3 maanden geleden

En een beslissende rol in de overwinning van de geallieerden op de Nazi’s
en daarmee de bevrijding van Europa. Maar vooral wat u zegt......
(2)
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JAN_Beets

J

3 maanden geleden

Wat jullie allebei zeggen.

Xander_Niks

X

3 maanden geleden

Joe Biden weet de helft van de dag niet wat hij op de andere helft van die dag
deed of zei. Hij struikelt zijn vliegtuig in na staatsbezoek aan concurrent China.
Nee, van deze man hoeven we weinig te verwachten. Hij is hoogstens een
puppet, neergezet door een concoctie van Wall Street, Big Tech, Big Corporate
die bij elkaar wordt gehouden door een cultuurmarxistische agenda.
(2)
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LMF_Nijst

L

3 maanden geleden

Staatsbezoek aan China? Dat is wel het grootste nieuws dat u hier hebt te
melden.
(31)
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Xander_Niks
3 maanden geleden

Nijst, u heeft gelijk. Ik verwarde de ontmoeting tussen de VS en China van
deze week met de val van Biden terwijl hij zijn vliegtuig inloopt. Dit zijn
twee losse incidenten; ik ging er van uit dat het om één gebeurtenis ging.
Dus bij deze gecorrigeerd.
Deel

Rapporteer

Deel

Rapporteer

JH_van_der_Schaaf

J

3 maanden geleden

Kulnixisme !
(38)

RG_Vermeer

R

3 maanden geleden

NIKS u bent ongenuanceerd afbrekend in uw commentaar. Kop op meneer
of mevrouw, het is niet 'niks' om positief te willen zijn...
(7)
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Xander_Niks
3 maanden geleden

Vermeer, ik zie enkel een seniele bejaarde die midden in zijn zinnen de
draad kwijtraakt en stilvalt en van trappen afkukelt vanwege aftakelende
motoriek. Dit is bepaald geen president-materiaal. Wat de vraag doet rijzen
"Wie zit er dan achter deze puppet?"
(3)
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PJM_Veldt

P

3 maanden geleden

Xander 'Tucker Carlson' Niks?

A

AA_Koeman
3 maanden geleden

Grappig hoe waarneming kan verschillen, als ik Biden hoor spreken zie een
uitgekookte politicus. Oud weliswaar, wel wel iemand die weet wat hij doet.
Maar onthul ons aub wie de duistere machten zijn die uw 'gebrekkige
puppet' bewegen, Xander.
En verder vind ik dat die voor de hand liggende naamgrapjes het
verwijderen waard zijn.
(13)
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JM_Huijerman

J

3 maanden geleden (Gewijzigd)

@Xander Niks: Dan móet u wel een groot fan van Obama zijn. Eloquent,
heldere geest en atletisch cq prima motoriek [zie 'm eens basketballen].
(8)

Deel

Rapporteer

Toon Meer Reacties

Toon Meer Reacties

B_Goedegebure

B

3 maanden geleden

Democraten staan voor waar de meest rechtse VVDer in Nederland ook voor is.
Republikeinen zijn gewoon racistische superfacisten.
Ik hoop wel dat Biden twee periodes kan uitdienen.
(31)
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JW_Schoots

J

3 maanden geleden

Biden heeft mede gewonnen omdat hij niet vond dat Republikeinen gewoon
racistische superfascisten zijn.
(3)
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MPJ_van_Staveren_82867
3 maanden geleden

Overigens heeft links het bij de laatste verkiezing hier niet goed gedaan. De
vraag hoe dat komt is interessanter dan iedereen voor fascist uitmaken.
(11)
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O_Branbergen
3 maanden geleden (Gewijzigd)

SP en GroenLinks hebben 11 zetels verloren. D66, Volt, Bij1 en PvdD hebben
10 gewonnen. De resterende zetel is misschien van de SP naar Forum
gegaan. Niet echt een aardverschuiving van links naar rechts dus.

M
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MPJ_van_Staveren_82867
3 maanden geleden

U wilt toch niet zeggen dat D66 op de SP lijkt?

R_KlaassenVerweerd

R

3 maanden geleden (Gewijzigd)

@MPJ_van_Staveren: Het gaat er niet om of partijen op elkaar lijken. Het
gaat er om hoe een partij zich positioneert t.o.v. de grootste partij die gaat
regeren. Dat lijkt heden (nog) de Mark Ruttepartij (ook wel bekend als VVD)
te worden. En zo bezien staan D'66 en SP links van hem en PVV en Ja21
rechts.
(2)
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O

O_Branbergen
3 maanden geleden (Gewijzigd)

Wie beweert dat de republikeinen nog een normale partij zijn, heeft niet
goed opgelet de laatste 10 jaar. Overigens denk ik ook niet dat Biden daarom
gewonnen heeft. Hij deed het aanvankelijk slecht in de voorverkiezingen,
totdat hij één staat won waarin hij om speciﬁeke redenen populair was. Hij
momentum voor Super Tuesday, Obama vroeg andere kandidaten te
stoppen en daardoor won hij uiteindelijk toch vrij makkelijk, natuurlijk ook
vooral ook vanwege zijn enorme naamsbekendheid.
(3)
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JW_Schoots
3 maanden geleden

Biden heeft op vier weken na de hele periode vanaf voorjaar 2019 tot het
einde ruim bovenaan gestaan bij de Democratische voorverkiezingen. Dat
hij de eerste twee staten (Iowa, New Hampshire) niet zou winnen, was niet
verrassend, dat stond vanaf het begin vrijwel vast. De derde staat Nevada
was een tegenvaller, meer niet.
(2)
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JW_Schoots
3 maanden geleden

Er zit nog wel iets tussen 'racistische superfascisten'en 'een normale partij'.
De helft van de samenleving wegzetten als superfascisten is een van de
redenen voor de huidige polarisatie in de VS. Net als de scheldpartijen in
omgekeerde richting uiteraard.
(8)
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JH_vd_Berg
3 maanden geleden

Ik begrijp u niet, Schoots. U denkt dat de republikeinen geen
'superfascisten' zijn? Okay, ze mogen van mij anders heten, maar het is tuig.
Nog heel ander tuig dan waarover onze nationale nitwit het had. Ik heb het
overigens over de bobo's van die club.
En dan nog de democraten verwijten dat ze de polarisatie hebben
veroorzaakt? Ik hoop dat ik het niet goed lees...
(3)
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B

B_Goedegebure
3 maanden geleden

Hij vindt ze wel als uit zijn persconferentie van donderdag blijkt "sick" en
"unamerican". Komt aardig in de buurt vind U niet?
Deel

T
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TA_Seubers
3 maanden geleden (Gewijzigd)

Je kunt federale Amerikaanse poltieke partijen niet generaliseren naar één
Nederlandse partij. Daar is het land te groot voor.
Democraten in NY, NJ en Californië zijn Groenlinks-links, of SP-links. In
Iowa of South-Dakota zijn ze rechtser.
Ze moeten mensen als Joe Manchin uit West Virginia in het zadel houden,
waardoor federaal beleid soms afgestemd moet worden op het meest
rechtse einde van het spectrum.
Toch doet Biden zeer progressieve dingen, zoals deze stimulus checks of
klimaat serieus nemen, je kunt hem dus totaal niet vergelijken met de VVD
(13)
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JH_vd_Berg
3 maanden geleden

Bullshit, Goedegebuure. Ook dit moet worden bekeken vanuit de context
van de Amerikaanse samenleving. En dan nog, waar onze premier niets lijkt
te hebben begrepen van het klimaatprobleem, om maar een ding te
noemen, lijkt het besef dat we ons moeten haasten bij Biden wel degelijk
aanwezig te zijn.
Gemiddeld is dit een reactie die vooral leeft bij conservatieve geesten, ik
heb het al vaak gehoord: ja, oké, maar ze, de democraten, zijn toch nog even
of erger rechts dan onze VVD. Die VVD is een club die voornamelijk speelt
op onderbuikgevoel. Niet op verstand en empathie met gewone mensen.
Dat lijkt bij Biden toch wat beter.
Deel
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A_Mason_13795
3 maanden geleden

Excellent. Ik ben Amerikaan dus volg ik het Amerikaanse nieuws op de voet.
Jouw artikel afgespiegeld precies wat er gebeurt onder Biden. Eindelijk gaat de
VS vooruit, stapje voor stapje, na de doodsspiraal onder Trump.
Ik heet Jim Mason en ik lees dagelijks de NRC via de abonnement van mijn
vrouw Annet.
(123)
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