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Circusartieste versus godenzoon
OBama is een man voor wie succes vanzelfsprekend is Met Super
Tuesday in de Verenigde Staten achter de rug lijkt de strijd bij de
Democraten nog niet beslist. Hillary Clintons race tegen
partijgenoot Barack Obama blijkt zwaarder te zijn dan menigeen
verwachtte.
Marlies Brenters
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De strijd tussen Hillary Clinton en Barack Obama om de
Democratische presidentskandidatuur in de Verenigde Staten is
vele malen spannender dan was verwacht en de uitslag lijkt met
geen mogelijkheid te voorspellen. Temeer omdat Amerikaanse
kiezers vooral met hun hart stemmen en minder met hun hoofd.
Laten we hun beider kansen eens nader bezien.
Obama is een godenzoon, een man voor wie succes een
vanzelfsprekendheid is. Hij is de verpersoonlijking van de
American Dream. Als kind van een blanke moeder en zwarte vader
toont hij aan dat in de Amerikaanse samenleving alles mogelijk is
voor wie grootse dromen durft te hebben.
Daarnaast is hij vriendelijk en benaderbaar en heeft hij het ideale
gezinnetje en hij spreekt velen aan. Traditionele vrouwen, die
zichzelf betitelen als stay-at-home moms, zien in hem de ideale
schoonzoon die de traditionele Amerikaanse (familie)waarden en
normen hoog houdt en met wie je in elk gezelschap voor de dag
kunt komen. Jongere vrouwen zien in hem de ideale partner, een
loyale echtgenoot en een vader op wie je kunt bouwen.
Voor vaders is hij de gedroomde zoon die doet waarover zijzelf
slechts konden dromen. Voor de jongere garde is hij iemand die
hen aanspreekt omdat hij qua leeftijd het dichtst bij hen staat, en
vanzelfsprekend kunnen alle minderheidsgroepen, van jong tot
oud, zich met hem identificeren. Als Obama zijn Kennedyimago
trouw blijft en cultiveert, roept hij bij niemand weerstand op en
kan hij in alle bevolkingsgroepen kiezers aan zich binden, niet
zozeer door wat hij vindt, maar door wie hij is.
Was het maar zo simpel voor Hillary. Het is om te beginnen zeker
niet zo dat zij alle vrouwen achter zich krijgt. Van zusterlijke
solidariteit is geen sprake. De Pro-lifebeweging bijvoorbeeld
verkettert haar omdat ze voor abortus is en veel huismoeders
wijzen haar af omdat die niets moeten hebben van
carrièrevrouwen die prioriteit geven aan hun eigen ontwikkeling en
het huishouden uitbesteden.
Hillary heeft vooral aanhang onder de beter opgeleide, werkende
vrouwen. Logisch, want die zien in Hillary's keiharde strijd om haar
mannelijke opponenten te verslaan het strategische spel dat zij
zelf in organisaties moeten spelen om de top te halen.
En hoe zit het met de mannelijke kiezer? Traditionele mannen die
een vrouw liever achter het aanrecht zien, zullen niets moeten
hebben van Hillary. Die vinden haar in het gunstigste geval
overambitieus en in het ongunstige geval een bitch.
Geëmancipeerde mannen, die uitgaan van de gelijkwaardigheid
van man en vrouw, zullen niet a priori tegen haar zijn, maar ook
niet per se vóór haar. Voor hen is Obama ook heel aanvaardbaar,
misschien wel aansprekender omdat hij niet, zoals Hillary, eerst
heeft gefunctioneerd in een onduidelijke machtspositie achter de
troon en geen aantijgingen tegen zich heeft gehad waarin hij is
beschuldigd van persoonlijke verrijking, zoals Hillary is overkomen.
Obama is onbevlekt en daarbij ook nog eens echt sociaal bewogen.
Hillary is natuurlijk ook sociaal bewogen, getuige haar
inspanningen in de afgelopen jaren om de gezondheidszorg te
hervormen. Maar het is anders of je dat doet vanuit een
goedbetaalde comfortabele overheidsbaan, of dat je dat, zoals
Obama, doet te midden van drugsverslaafden en daklozen midden
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in een arme wijk in Chicago waar je woont en werkt.
Ze zal ook twintigers en dertigers minder aanspreken dan Obama,
omdat ze voor hen vertegenwoordiger is van de oude politieke
elite. Het is daarom maar de vraag of de nadrukkelijke
aanwezigheid van echtgenoot Bill in haar campagne haar
uiteindelijk stemmen oplevert of juist kost.
Objectief bezien zijn Barack Obama en Hillary Clinton
gelijkwaardige kandidaten met vergelijkbare kwalificaties. Ze zijn
beiden intelligent en ambitieus en hebben er blijk van gegeven hun
persoonlijke idealen om te kunnen zetten in haalbare doelen.
Toch zal het voor Hillary misschien wel moeilijker zijn om de
Democratische nominatie voor het presidentschap binnen te slepen
dan voor Obama. Om hem te verslaan moet ze opereren volgens
de spelregels die gelden in een politieke cultuur die door mannen
wordt gedomineerd. Ze moet niet alleen slim, maar ook geslepen
zijn. Ze moet tactisch en strategisch kunnen opereren en
doortastend en wilskrachtig zijn. Ze moet niet alleen ambitieus
maar ook hard zijn.
Maar daarmee komt ze er niet, want door zo te opereren roept ze
ook weerstand op bij veel mensen en vervreemdt ze grote groepen
kiezers van zich.
Hillary moet zich dus als 'een man' gedragen om serieus genomen
te worden als potentiële leider van de machtigste natie ter wereld,
maar wanneer ze dat doet, keren tegelijkertijd grote groepen in de
Amerikaanse samenleving zich van haar af.
De Griekse mythologie illustreert hoe dit principe werkt. De godin
Pallas Athene was de enige die zich als evenbeeld van Zeus en
daarom ook als zijn favoriete dochter kon handhaven aan de top
van de hiërarchie op de Olympus. Athene kon weliswaar een potje
breken bij Zeus en een paar andere goden die even intelligent
waren als zijzelf, maar ze lag slecht bij eigenlijk alle andere
godinnen. Die vonden dat ze zich te veel conformeerde aan de
regels van het spel om de macht of wezen haar af omdat ze te
weinig empathisch en te calculerend was.
Zie hier de moeilijke opdracht die Hillary, als hedendaagse
representant van Athene, te vervullen heeft. Om een breed
electoraat aan te spreken moet ze alle paradoxen in zich verenigen
en 'all things to all people' zijn.
Waar Obama's imago van slimme ambitieuze man met frisse
ideeën hem helpt het vertrouwen van kiezers uit alle lagen van de
samenleving te winnen, volstaat het voor Hillary niet om zijn even
slimme, ambitieuze tegenstrever te zijn die vergelijkbare
koerswijzigingen voorstaat. Zij moet ook laten zien dat ze
emotioneel en invoelend kan zijn en behalve politicus ook een
goede echtgenote, lieve moeder en hartelijke vriendin is. Ze moet
zich kunnen handhaven in de keiharde wereld van de
internationale politiek, maar ook ontvankelijk zijn voor het leed in
de wereld en zich daar betrokken bij tonen.
Ze moet zich staande houden in een mannenwereld en de
bestaande machtsverhoudingen respecteren, maar zich ook
inzetten voor de emancipatie van minderheidsgroeperingen. Ze
moet hard maar ook zacht zijn, rationeel maar niet koel en
afstandelijk, maar toch ook kwetsbaar en benaderbaar, en zo
proberen mannen en vrouwen uit allerlei lagen van de bevolking
voor zich te winnen.
Als een ware circusartiest moet Hillary ervoor zorgen dat ze alle
borden tegelijk draaiend houdt en er op tijd er een zwiep aan
geven zodat geen enkel bord in stukken op de grond valt. Hillary
moet als een 'man' functioneren maar tegelijkertijd ook helemaal
'vrouw' blijven. Ga er maar aan staan.
Marlies Brenters is auteur van het boek 'Een vrouw heeft zeven
gezichten', geënt op de godinnen uit de Griekse mythologie.
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