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Nooit was Amerika zwakker
dan deze vierde juli
Verkiezingen Trumps inktzwarte toekomstbeeld lijkt nu al
uitgekomen met een totaal gespleten en verarmde
samenleving. Toch is het zeker geen gewonnen race voor de
Democraten, waarschuwt Frans Verhagen.

S tephen Miller heeft de touwtjes in handen genomen. De woorden die
Donald Trump in zijn twee Fourth of July-toespraken oplas van zijn
teleprompters, waren de woorden van een overtuigde racist uitgesproken

door een opportunistische racist. Miller is de meest invloedrijke adviseur van
Trump, de kwade genius achter diens roepen om een muur, xenofobe
grenssluitingen en het kwalificeren van uiterst rechtse radicalen als „goed volk”.
Terwijl van Trumps aanvankelijke loopjongens de een na de ander verdween, is
Miller erin geslaagd om Trump tot zíjn loopjongen te maken.

De echo van zijn inaugurele rede, de
donkere toon van het „Amerikaanse
bloedbad”, onderstreepte op een manier
die Trump zelf ontgaat de mislukking van
zijn presidentschap. Als je vier jaar na
„Make America Great Again” terug moet
vallen op een intens negatieve analyse van
wat Amerika in 2020 Amerika maakt, dan
is dat een impliciete erkenning van je
nederlaag.

Aanstaande verkiezingen
Miller en Trump en, mag je
veronderstellen, schoonzoon Kushner die
na zijn overname van het coronabeleid nu
ook de campagne mag leiden, zetten de toon voor november. De aanstaande
verkiezingen gaan over identiteit, over cultuuroorlogen, over verdeeldheid. Trump
maakt duidelijker dan ooit dat hij niet de president is van alle Amerikanen maar
alleen van blanke burgers en, onuitgesproken maar even duidelijk, van de
gevestigde belangen zoals de Republikeinse partij die vertegenwoordigt.

Onderschat hen niet. Op het oog is het een boodschap waarmee Trump niet de
verkiezingen kan winnen. Zijn aanhang, de Amerikanen die nog bereid zijn te
denken dat dit een „great America” is, met dank aan het stabiele genie, is niet
groot genoeg om zelfs in het kapotte kiesstelsel van ’s werelds belangrijkste
democratie te kunnen winnen.

Maar vanwege het kolossale falen van de president in de coronacrisis, de
economische depressie en de toondoofheid in het racismedebat, is verdeeldheid
zaaien en die uitbuiten inmiddels zijn enige optie.

Trump leunt nu volledig op bangmakerij. Voordat we concluderen dat hij daarmee
zijn politieke doodvonnis tekent, is het relevant te kijken waar Miller en Trumps
gutfeeling mogelijk tractie hebben, wat ze willen bereiken.

Excessen
Ze hopen op excessen van hun opponenten. In Baltimore werd dit weekend het
standbeeld van Columbus in de haven gegooid. Jefferson, Washington en zelfs
Lincoln liggen onder vuur. Daarmee wordt de boodschap van George Floyds wrede
dood cruciaal ondermijnd en als de standbeeldenonrust deze zomer doorgaat kan
de sfeer wel degelijk omslaan.

De kiezers die nog niet beslist hebben konden zich dan wel eens keren tegen de
Democraten die nog steeds verstrikt zitten in hun eigen identiteitsgevangenis.

Want van dit laatste getuigt de zoektocht van de Democratische
presidentskandidaat Joe Biden naar een vicepresidentskandidaat. De ironie is dat
het beperken van de keuze tot een zwarte vrouw Trump in de kaart speelt. Een
misstap van Biden, bijvoorbeeld door het kiezen van een te weinig gekwalificeerde
kandidaat enkel omdat die zwart is, zal hij eindeloos uitbuiten.

Black Lives Matter mag op steun kunnen rekenen, een partij ogenschijnlijk in de
houdgreep van de zwarte kiezers, kan dat niet. Het risico voor de Democraten is
niet het racisme van mogelijke kiezers maar het beeld dat de partij te veel de oren
laat hangen naar identiteitsgroepen.

Dystopisch
Deze Fourth of July was de meest dystopische, de meest agressief vijandige aan
alles waar Amerika voor staat, in de geschiedenis.

Dit is de onaangename conclusie van een onheilspellend feestweekend: Trump
heeft gelijk. Er is sprake van een Amerikaans bloedbad, van een oorlog van een
deel van de Amerikanen tegen een ander deel. Dagelijks sterven honderden,
binnenkort duizenden Amerikanen aan een virus dat in beschaafdere landen in elk
geval marginaal onder controle werd gebracht. De werkloosheid zal hoog blijven,
de rijen bij de voedselbanken zijn eindeloos, de dreiging dat Republikeinen de
ziektekostenverzekering van de armste Amerikanen zullen afpakken, is blijvend.

Het is begrijpelijk dat Amerikanen nu helemaal naar binnen zijn gekeerd. Ze geven
even niets om Trumps corruptie, de Republikeinse lamlendigheid, de
ongelijkheid, het misbruik van grote ondernemingen van de overheid. Buitenland
is al helemaal bijzaak. China mag een gemakkelijk doelwit zijn voor Trump, weinig
mensen geven erom of accepteren zijn stelling dat alle kwaad daarvandaan komt.

Ze hebben het te druk met overleven. Evenmin liggen ze wakker van dingen die
hen echt zouden moeten benauwen: het verlies aan gezag onder bondgenoten, de
superieure manier waarop Vladimir Poetin Trump bespeelt, of de Israëlische
premier Nethanyahu zijn gang gaat.

De grote uitdaging voor de Democraten in dit Danteske spektakel is om een brede
boodschap te vinden. Om uit te stijgen boven de vaststelling dat er structureel
racisme is en vooral de structurele ongelijkheid van de meeste Amerikanen te
benadrukken. Duidelijk te maken dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten,
zwart, bruin, blank of geel. Om voorstellen te doen die een brede coalitie van
misbruikte en achtergestelde Amerikanen aanspreken en een beter leven beloven.

In het vocabulair van Miller en Trump ontbreekt een cruciaal woord dat
Democraten moeten gebruiken: solidariteit. Het had een mooie boodschap
kunnen zijn die de Fourth of July betekenis zou geven: we ondergaan dit allemaal
samen en we kunnen het alleen samen oplossen. Nooit zag Amerika er zwakker en
kwetsbaarder uit dan op 4 juli 2020.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 juli 2020

Het is niet meer mogelijk om op dit artikel te reageren.
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In Mei 2017 deed Noam Chomsky de uitspraak: ‘Republican Party is the most
dangerous organisation on earth'. En daarmee doelde hij op de facilitatie van de
GOP t.b.v. Trump. Inderdaad is Steven Miller de kwade genius op de
achtergrond die alle zuiveringen in het witte huis heeft overleefd. Maar ook hij,
net als alle anderen in de kring rond Trump, kunnen hun werk van destructie
slechts voortzetten met de zegening van de senaat (Mitch McConnell). Echter,
zodra de polls de ineenstorting van de GOP aankondigen, en daar is nu al
enigszins sprake van, zullen veel Republikeinen eieren voor hun geld kiezen. En
slaat het de basis onder Trump weg.

Het 110 pagina ‘Unity Task Force’ plan van Biden en Sanders moet de
progressieve vleugel binnen de democraten overhalen om een 2016 debacle te
voorkomen. Maar dat is niet genoeg. In navolging op de Lincoln Project ads zal
de democratische partij veel feller moeten inhakken op de desastreuze gevolgen
van 4 jaar Trump. Volgens 538 polls leidt Biden met 9.6% zonder dat hij er zelf
veel voor hoeft te doen. Het zelfdestructie mechanisme in de GOP is al in
werking gezet en misschien maken we in november wel een landverschuiving
mee. Een bizar verkiezingsjaar.
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Veel commentaar hier en in andere media de laatste tijd, maken de ene na de
andere hint, niet geheel onterecht, dat Trump maar zó de allereerste
Amerikaanse dictator zou kunnen zijn (in wording), die al bij voorbaat
verkiezingen diskwalificeert, opteert voor een derde en/of vierde termijn, zich
beroept op een para-militaire achterban inclu. (zwaar)bewapende bikers, die
mateloos ontzag heeft voor collega potentaten als Putin Erdogan Kim Jong Un
Duerte Bolsenaro Xi en Orban en veelal geleid wordt door onderbuik-sentiment
lees rancune , haat, woede, walging, disrespect en onverhuld racisme. Dat ene
ingrediënt gecombineerd met negatieve invloeden, waaronder de toch al
stagnerende financiële, industriele, bancaire crises en explosieve politieke dan
wel maatschappelijke ontwrichting kan in kortste keren leiden tot een kruidvat
dat zijn gelijke niet kent, anders dan een kleine eeuw geleden. Je hoeft op
Wikipedia maar twee pagina's aandachtig door te lezen met de nodige ruime
blik en verbeeldingskracht en je weet wat ons de komende tien hooguit vijftien
jaar te wachten staat: Lees: De Weimar-republiek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weimarrepubliek

Lees: De Grote Depressie (Great Depression)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis_van_de_jaren_1930

Voor iemand met enig voorstellingsvermogen héél verhelderend.
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Jammer, dat de auteur en de meeste commentaren meegaan in het
hypergepolariseerde politieke klimaat van de VS. Ook al is de toon vaak
afschuw, door er in mee te gaan wordt het alleen maar erger. Gelukkig is het in
Nederland nog niet zo erg als in de VS, we gaan al wel een beetje die kant op. Dat
zal het samenleven niet makkelijker maken.

C C_Joosse
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Hypergepolariseerd? Me dunkt. Er is geen andere reactie mogelijk dan
ongeloof en walging op zoveel fraude, leugens, hypocrisie en nepotisme.
Dat kun je de Democraten moeilijk verwijten. Als je terug wilt naar normale
tijden zul je deze toch moeten veroordelen. 

L L_Peters_26145
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Van een kalmerende en corrigerende invloed van de Republikeinen in Huis van
Afgevaardigden en Senaat op de rabiate misdragingen van Trump is geen
sprake. Zij doen mij denken aan wat Ciano, minister van Buitenlandse Zaken
onder Mussolini ooit zei over maarschalk Cavallero, chef van de generale staf:
“Cavallero zou voor de openbare urinoirs buigen als hij daardoor carrière zou
kunnen maken.” Dat lijkt wel grappig, maar zulk ruggengraatloos en amoreel
gedrag, zoals wij dat nu ook bij veel gewetenloze Republikeinen aantreffen, is
alarmerend. “Wanneer we”, aldus schreef Jeane J. Kirkpatrick in 1982, “de
eigenzinnigheid in het menselijk gedrag, de complexiteit van door mensen
gecreëerde instituten, en de grote kans op onvoorziene gevolgen vergeten of
bewust verkiezen te negeren, doen we dat met groot gevaar en vaak tegen een
immense prijs.” (Dictatorships and Double Standards: Rationalism and Reason
in Politics)

Ik houd mijn hart vast.

F F_Meeder
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/08/is-free-speech-
under-threat-cancel-culture-writers-respond

Is een opinie “wrong” of alleen maar “bad”? Die Harper’s opinie danst om de
hete brei heen. Fact-free geleuter, dat is het.

M MPJ_van_Staveren_82867

Deel Rapporteer

11 maanden geleden

Drie decennia van ongebreideld ultrakapitalisme komen nu met een knal tot
een einde. De vraag is of de chaos nog groter gaat worden tot Trumps dood, of
dat we het met het gebrek aan echte visie van Biden moeten gaan doen.

De VS lijkt zich in apocalyptische tijden te bevinden; de contacten die ik er heb
lijken de radeloosheid nabij. Intussen wentelt de EU zich in besluiteloosheid en
is nationalisme de rem op de toekomst.

Al met al geen vrolijke tijden.

J J_Weijers
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Gaan we na de implosie van het communisme in 1990 nu ook de explosie
van het kapitalisme meemaken? Een saaie tijd kun je dit niet noemen,
ondanks alle saaiheid door de corona-maatregelen.

L LTA_Rutges
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Een huiveringwekkende analyse. Temeer omdat niet alleen de toekomst van de
USA op het spel staat, maar ook de toekomst van de Westerse wereld in de
geopolitieke strijd met autocratische regimes.

P PC_Bouwman
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Des te meer reden om een sterk Europa te bouwen dat in zichzelf gelooft en
waar we wel solidariteit kennen.

E E_van_Aalsburg
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Ik kan me maar moeilijk aan de indruk onttrekken dat er groepen mensen zijn
die graag willen dat iets wat tamelijk mooi is, kapot gemaakt moet worden.
Tamelijk mooi, want ja, er is altijd ruimte voor verbetering. Maar ik vraag me af
of al de klagende mensen wel eens verder kijken dan hun eigen land en beseffen
hoeveel kansen ze hebben om zichzelf te ontplooien. In de VS en Nederland heb
je de mogelijkheid om via je democratische recht inspraak te hebben op het
overheidsbeleid en daarmee samenhangend je toekomst. Maak daar gebruik
van. En terwijl je in het stemhokje staat, denk dan eens aan al die mensen die
niet de kans hebben om zich te ontplooien. Door volledig corrupte regimes in
Afrika bijvoorbeeld, of repressieve regimes in het verre Oosten, of religieus
dogmatische regimes in het Midden Oosten. Besef eens dat daar de echte
problemen zijn en dat we hier eigenlijk alleen wat puntjes op de i moeten zetten
om een nog mooiere toekomst tegemoet te gaan. Wat we nodig hebben is
verbinding en samenwerking, geen revolutie en oproep tot anarchie. Koester de
vrijheden en de welvaart die je hebt, die zijn zwaar bevochten. En ja, we zullen
niet ontkennen dat dat soms gepaard ging met minder fraaie omgangsvormen.
Maar nu plukt hier in het Westen wel vrijwel iedereen de vruchten ervan. 

R RJ_van_Delden_81779
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Dus omdat het in andere landen nog erger is moeten we over Trumps
wanbeleid maar niet zo moeilijk doen? De republikeinen zijn volledig de
weg kwijt en staan Trump toe het land in een burgeroorlog te storten. Dat
vindt u niet verontrustend?

L L_Peters_26145
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Dank voor deze heldere analyse. Een goede column geeft de burger weer moed! 

M M_Oskam
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De VS is een geplunderd land , dat is al een tijdje aan de gang maar Trumpisme
duwt t richting afgrond.

En hij blijft, de verkiezingsuitslag is fake news en voor die tijd heeft Barr wat
noodwetten opgeduikeld die m in t Witte Huis houden. Putin is z'n goede
voorbeeld dienaangaande. 

J JP_Rebel
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Uw angst dat hij de verkiezingsuitslag, indien hij verliest, niet accepteert is,
denk ik, helaas mogelijk. Hij accepteerde namelijk de verkiezingsuitslag in
2016 ook niet, hij blijft, tot de dag van vandaag, beweren dat hij ook de
"popular vote" heeft gewonnen, terwijl dat aantoonbaar niet waar is.

De republikeinen hebben een lange historie als het gaat om verkiezing
manipulatie, door het herinrichten van kiesdistricten en het stopzetten van
de hertelling van stemmen tijdens de verkiezing in 2000. 

L LMF_Nijst
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Wat ik niet ter sprake zie komen maar wel van belang is bij het
beantwoorden van de vraag of Trump een voor hem ongunstige
verkiezingsuitslag zal accepteren: Wacht een verslagen Trump een lange
gevangenisstraf?

S SJ_Weehuizen
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Daar vrees ik ook voor. En dan is het vrije westen nog verder van huis dan
het nu al is.

J J_Weijers

(2) Deel Rapporteer
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