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R�E�P�O�RTAG�E�DEMOCRATISCHE�CONVENTIE

Het moest een show van eenheid worden. Maar de eerste
Democratische conventiedag liep uit op een verbaal gevecht tussen
aanhangers van Bernie Sanders en fans van Hillary Clinton. Totdat
Michelle Obama sprak.

Door�onze�correspondent
Guus�Valk

PHILADELPHIA.�Laura Sabransky
noemt zichzelf een ‘krijger ’. De Demo-
cratische gedelegeerde uit de staat Illi-
nois is naar Philadelphia gekomen om
te vechten voor haar held, Bernie San-
ders. De kleine vrouw staat een meter
of tien van het podium in het Wells
Fargo Center. Iedere spreker op de De-
mocratische Conventie die de naam
‘Hillary Clinton’ laat vallen, jouwt ze
uit, net als een aanzienlijk deel van de
aanwezigen. „Ik doe alles wat ik kan om
deze reclamespot voor Hillary te ver-
s to re n”, zegt ze, tussen het boegeroep
door. „Clinton en de partijelite hebben
ons weggepest. Bernie Sanders had ge-
lijk: het systeem is corrupt.”

De eerste conventiedag van de De-
mocratische Partij is niet de show van
eenheid die de partij zo graag wilde la-
ten zien. De laatste paar dagen is er te
veel gebeurd om de rust te bewaren. De
onthullingen van WikiLeaks over de rol
van de partijtop in de voorverkiezingen
en het vertrek van voorzitter Debbie
Wasserman Schultz hebben de woede
van het Sanders-kamp opnieuw aange-
w a k ke rd .

Vrijdag lekte WikiLeaks een groot
aantal interne e-mails uit de top van de
partij. De mails tonen aan dat de partij-
top vanaf het begin een duidelijke
voorkeur had voor Clinton. Medewer-
kers dachten actief mee over manieren
om Bernie Sanders dwars te zitten. De
mails bevestigden het belangrijkste
punt van Sanders’ campagne: het poli-
tieke systeem wordt gemanipuleerd.

Vi l t st i f t e n
De eerste uren van de conventie gaan op
in chaos. Een groot deel van de circa
1.900 Sanders-gedelegeerden scandeert
luid de naam van de senator, en ver-
stoort toespraken met leuzen tegen Clin-
ton, of tegen vrijhandelsakkoord TPP. Er
gaan viltstiften rond, waarmee pro-Hil-
lary-borden worden herschreven. ‘I’m
with her’ krijgt het woordje ‘not’ erbij.
Buiten worden demonstraties tegen
Clinton gehouden. Het is ‘Bernie or
Bust’, zegt Laura Sabranksy. „Ze zeggen:
‘Wil je dan Donald Trump in het Witte
Hu i s? ’ Nou, als dat de prijs is om een cor-
rupt systeem te ontmantelen: graag!”

Het luidruchtigst is de delegatie uit
Californië, links van het podium. De 551
gedelegeerden zijn bijna precies ver-
deeld in een pro-Clinton- en een pro-
Sanders-kamp. Chris Kantrowitz, pro-
Sanders, probeert in een schreeuwpartij
zijn buurman (pro-Clinton) te overtref-
fen. Beiden zijn na een uur schor. „Kijk,
ze proberen te sussen”, zegt hij, wij-
zend op medewerkers van Clinton, die
gedelegeerden verplaatsen en pro-Clin-
ton-bordjes uitdelen. „Ze zetten Hil-
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lary-fans tussen Bernie-aanhangers in,
zodat we minder luidruchtig worden.
Dat is typisch weer zo’n propaganda-
truc waar we tegen in opstand komen.”

De hele dag gaat verder op aan pogin-
gen om het Democratische kamp weer
te lijmen. Maar het gaat moeizaam. Paul
Simon zingt ‘Bridge over Troubled Wa-
ter ’. Komiek Sarah Silverman, Sanders-
aanhanger, zegt: „Ik wil even zeggen te-
gen alle ‘Bernie or Bust’-mensen: jullie
gedragen je belachelijk.” Die opmerking
valt helemaal verkeerd in de zaal, waar-
door het nog langer rumoerig blijft.

Het is uiteindelijk First Lady Michelle
Obama die de avond redt. Ze houdt een
emotioneel, persoonlijk betoog waarin
ze krachtig voor Hillary Clinton pleit.
Voor het eerst wordt een spreker niet
we g ge j o u wd .

De Obama’s en de Clintons hebben
een bijna mythische rivaliteit, maar ze
hebben elkaar nu op cruciale momen-
ten geholpen. Bill Clinton hield de
beste toespraak op de conventie van
2012, toen Barack Obama worstelde
met een kritische achterban. Nu beta-
len de Obama’s die hulp terug. Dat Ber-
nie Sanders als laatste spreker zelf ook
nog hartstochtelijk voor Clinton pleit, is
bijna een voetnoot.

Door de interventie van de First Lady
kan de partijtop opgelucht ademhalen.
Het Verhaal, zeggen ze, is nu goed, want
alle nieuwszenders concentreren zich
op de heldenrol van Michelle Obama.
Maar dat is alleen maar de uiterlijke
kant van het probleem. Clintons kandi-
datuur ligt moeilijk onder progressieve
kiezers. Een groot deel van de aanhang
van Bernie Sanders voelt zich niet thuis
in de Democratische Partij, die zij zien
als een machtsmachine die de belangen
van de gevestigde orde dient: de ban-
ken, de politieke elite, grote bedrijven.

Coalitie staat op barsten
Het broeit al jaren in progressief Ame-
rika, en de opkomst van Bernie Sanders
is daar alleen maar een uiting van. Het
Occupy Wall Street van 2016. Progres-
sieve kiezers keren zich af van de poli-
tiek, want ze hebben door het tweepar-
tijenstelsel maar weinig alternatieven.
De traditioneel brede Democratische
coalitie staat op barsten.

Ook de Sanders-aanhangers in de con-
ventiezaal voelen nauwelijks meer loya-
liteit. „De Democraten staan nu voor de
Derde Weg”, zegt gedelegeerde Ariana
Flores Gordon, Sanders-aanhanger. „Ze
zijn voor vrijhandel, voor militaire inter-
venties, en doen nauwelijks iets aan de
groeiende ongelijkheid. Zij zijn de Repu-
blikeinen van vroeger geworden.”

Na afloop zegt ze dat ze de partij nog
een laatste kans geeft. „Ik ga de ko-
mende dagen goed luisteren. Ik hoop
dat Hillary een paar goede argumenten
h e e f t .”
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When they go low,
we go high...

OPINIE S�P�E�EC�H

Fragment 1:
Dit was háár verhaal

Cruciale les voor iedereen die weleens voor
een groep staat: je zult een publiek pas echt
raken als jij de enige bent die dit verhaal kan
vertellen. Daar gaat het in Nederland vaak
mis, als de speech van de burgemeester zo
wordt opgesteld dat elke wethouder het pro-
bleemloos kan overnemen. Of waar de stan-
daardpresentatie bewust zo in elkaar zit dat
alle medewerkers ’m moeiteloos kunnen ge-
ven. Wat deze speech van Michelle Obama
zo uniek maakt, is dat de boodschap zeld-
zaam mooi samenvalt met de boodschapper.
Het is háár verhaal.

Daarom is dit verhaal ook zo veel beter
dan haar conventiespeech acht jaar geleden.
Daar was de retoriek beslist fraai, maar kon-
den die woorden net zo goed door iemand
anders worden uitgesproken. Nu betrekt Mi-
chelle ons aan het begin van de speech bij
een kwetsbaar moment uit haar eigen leven
en vertelt dat zo beeldend dat iedereen zich
er direct wat bij kan voorstellen. We horen
hoe haar kinderen de eerste dag naar school
gingen in een gepantserde auto met zwaar-
bewapende beveiligers, en wat zij toen
d a c ht .

Fragment 2:
Zo val je Trump subtiel aan
Michelle Obama laat in deze speech zien dat
het mogelijk is Donald Trump en alles waar
hij voor staat aan te vallen, zonder hem
daarbij ook maar één keer bij naam te noe-
men. Sterker nog: ze viel hem aan met een
positieve boodschap. Het was direct een ver-
frissend geluid in de discussie waarbij Repu-
blikeinen roepen dat Hillary een corrupte
crimineel is, en Democraten beweren dat
Trump een incompetente narcist is en een
gevaar voor het land.

Dat Michelle Obama het hier specifiek
over Trump heeft, lijdt geen twijfel. Ze ver-
telt hoe zij en haar man hun kinderen pro-
beerden te beschermen, terwijl de nationali-
teit en het geloof van hun vader elke dag in
twijfel werden getrokken. Door Trump dus,
die de ‘birthe r- b e we g i ng ’ leidde en Obama
regelmatig een moslim noemde. Dat begrijpt
iedereen, maar Michelle laat het bewust
weg. Ze sluit dit deel af met een positief
motto dat ook veel werd herhaald in de
nieuwsuitzendingen: „When they go low, we
go high.”

Fragment 3:
Het gaat om onze kinderen
Waar draaide de speech van Michelle Obama
uiteindelijk om? Ondanks alle persoonlijke
voorbeelden ging de toespraak namelijk niet
om haarzelf. Het ging ook niet om Sasha en
Malia, haar eigen kinderen. Nee, deze toe-
spraak ging om onze kinderen. Met deze ver-
kiezingen, zo gaf ze aan, hebben we de
kracht om te kiezen hoe de komende vier tot
acht jaar eruitzien voor onze kinderen. We
kunnen zelf beïnvloeden wie zij als rolmodel
zullen zien. Dát maakte de boodschap van
de speech inspirerend: ondanks alle doem-
s c e n a r i o’s hebben we zelf de mogelijkheid
om de toekomst voor onze kinderen te bepa-
len.

Het kan Amerikanen ook aan het denken
zetten. Want toen Trump zijn Republikeinse
tegenstanders en journalisten hard aanviel,

vonden veel mensen dat eigenlijk best mooi.
Moeten ze tegen kunnen. En nu hij Hillary
aanvalt, hebben ze er ook niet zo’n proble-
men mee, ze vinden Hillary toch niet zo
sympathiek. Maar onze kinderen kijken óók.
Willen we echt dat zij Trump als rolmodel
gaan zien? Clinton gebruikt het beeld al lan-
ger in een reclamespotje. Maar de bood-
schap past perfect bij Michelle, die zich al ja-
ren inzet voor de gezondheid van Ameri-
kaanse kinderen.

Fragment 4:
Hillary is the one
De drie fragmenten hierboven vormen de
basis van een inspirerende speech. Maar
daarmee is Michelle Obama er nog niet: het
gaat er nu juist om dat iedereen Hillary zal
zien als het beste alternatief voor Trump.
Die stap zet ze in dit fragment door te bena-
drukken dat Hillary degene is die het land
moet leiden, niet alleen omdat Clinton haar
eigen dochter zo goed heeft opgevoed, maar
omdat ze zich al haar hele leven voor kinde-
ren heeft ingezet. Ze vertelt hoe Clinton zich
als jonge advocaat al inzette voor kinderen
met een beperking, hoe ze als First Lady
heeft gestreden voor gezondheidszorg voor
kinderen en hoe ze daarmee doorging in de
Senaat. Ze verweeft zo prachtig het persoon-
lijke verhaal van Hillary Clinton met haar ei-
gen boodschap.

Aan het einde van het fragment heeft ze
nog een boodschap voor alle Sanders-stem-
mers, net zo subtiel als haar eerdere aanval-
len op Trump: toen Clinton acht jaar geleden
niet de nominatie won, werd ze niet boos en
toonde ze zich niet gedesillusioneerd. Ofte-
wel: ‘Kom op, mensen, Steun Hillary nu!’

Fragment 5:
Dit is de ultieme climax
Dit is de retorische climax van de toespraak.
Waar Michelle zich tot nu toe tot haar pu-
bliek richtte met vrij eenvoudige spreektaal,
zie je nu het werk van ervaren speech-
writers. In het Engels leest de tekst als ware
poëzie, vol woordparen met alliteratie:

„Leaders like Hillary Clinton, who has the
guts and the grace to keep coming back and
putting those cracks in that highest and har-
dest glass ceiling until she finally breaks
through, lifting all of us along with her.”

Let ook op de drieslagen, de beeldende en
beladen taal, de alliteratie en de ongelofe-
lijke climax aan het einde:

„That is the story of this country, the story
that has brought me to this stage tonight, the
story of generations of people who felt the lash
of bondage, the shame of servitude, the sting
of segregation, but who kept on striving and
hoping and doing what needed to be done so
that today I wake up every morning in a house
that was built by slaves.”

In een huis dat door slaven was gebouwd:
de climax in deze zin dendert nog wel even
na. An inconvenient truth. Dit is het fragment
waarvan ze wisten dat het nieuwsuitzendin-
gen zou halen. Merk op hoe de climax in
deze langste zin uit de hele speech nog
krachtiger is door de prachtige en lange aan-
loop, en hoe hij harder nadreunt omdat het
krachtigste woord (slave s) is bewaard tot he-
lemaal aan het slot. Bewust. Het lijkt wel
alsof de passage is geschreven door niemand
minder dan Martin Luther King. Hij zou er in
elk geval trots op zijn.

Vertaalde fragmenten
uit de speech
Fragment 1
Ik�heb�u�ook�over�onze�dochters�verteld,�dat�wij�hen�in�het
diepst�van�ons�hart�hebben�en�dat�ze�het�middelpunt�van
onze�wereld�zijn.�En�tot�onze�vreugde�hebben�we�hen�in
onze�tijd�in�het�Witte�Huis�zien�opgroeien�van�sprankelen-
de�meisjes�tot�evenwichtige�jonge�vrouwen,�een�reis�die�al
gauw�na�onze�komst�in�Washington�begon.
Ik�zal�nooit�de�eerste�dag�vergeten�dat�ze�op�weg�naar�hun
nieuwe�school�gingen.�Onze�meisjes,�7�en�10�jaar�nog
maar,�die�op�een�winterochtend�in�die�zwarte�terreinwa-
gens�stapten,�omringd�door�al�die�grote�mannen�met�ge-
weren.�En�toen�ik�hun�gezichtjes�tegen�het�raam�gedrukt
zag,�kon�ik�alleen�maar�denken:�wat�hebben�we�gedaan?

Fragment 2
Daaraan�denken�Barack�en�ik�elke�dag�als�we�onze�meisjes
onder�de�beproevingen�van�dit�ongewone�leven�in�de
schijnwerpers�proberen�te�begeleiden�en�te�beschermen,
en�hen�aansporen�geen�aandacht�te�besteden�aan�men-
sen�die�twijfel�zaaien�over�het�staatsburgerschap�of�het�ge-
loof�van�hun�vader.�En�ook�als�we�hun�voorhouden�dat�de
haatdragende�taal�die�ze�van�publieke�figuren�op�tv�horen
niet�de�ware�geest�van�dit�land�vertegenwoordigt.�En�als
we�hun�uitleggen�dat�ze�zich�niet�tot�het�niveau�moeten
verlagen�van�iemand�die�gemeen�is.�Nee,�ons�motto�is:
juist�als�zij�het�vuil�spelen,�houden�wij�het�netjes.

Fragment 3
Bij�elk�woord�dat�we�uitspreken,�bij�elke�daad�die�we�ver-
richten,�weten�we�dat�onze�kinderen�naar�ons�kijken.�Wij�zijn
als�ouders�hun�belangrijkste�rolmodel.�En�laat�ik�u�ook�zeg-
gen�dat�Barack�en�ik�ons�werk�als�president�en�First�Lady�op
deze�manier�benaderen�omdat�we�weten�dat�onze�woorden
en�daden�van�belang�zijn,�niet�alleen�voor�onze�meisjes,
maar�ook�voor�de�kinderen�in�dit�hele�land.�(...)
Kinderen�als�dat�zwarte�jongetje�dat�met�grote,�hoopvolle
ogen�naar�mijn�man�opkeek�en�zich�afvroeg�of�zijn�haar�net
als�dat�van�hem�was.
En�vergis�u�niet,�als�we�in�november�stemmen,�zullen�we
daarover�beslissen,�niet�over�Democratisch�of�Republi-
keins,�niet�over�links�of�rechts.�Nee,�zoals�bij�alle�verkiezin-
gen�gaat�het�ook�bij�deze�verkiezingen�over�de�vraag�wie�er
de�komende�vier�of�acht�jaar�van�hun�leven�de�macht�zal
hebben�om�onze�kinderen�te�vormen.

Fragment 4
Kijk,�ik�vertrouw�Hillary�de�leiding�over�dit�land�toe�omdat
ik�haar�levenslange�toewijding�aan�de�kinderen�van�ons
land�heb�gezien,�niet�alleen�aan�haar�eigen�dochter�die�ze
zo�volmaakt�heeft�grootgebracht�maar�aan�elk�kind�dat
een�voorvechter�nodig�heeft,�kinderen�die�met�een�om-
weg�naar�school�gaan�om�de�bendes�te�ontlopen,�kinde-
ren�die�zich�afvragen�hoe�ze�ooit�een�studie�moeten�beta-
len,�kinderen�wier�ouders�geen�woord�Engels�spreken,
maar�die�dromen�van�een�beter�leven,�kinderen�die�op�ons
rekenen�om�te�bepalen�wie�en�wat�ze�kunnen�worden.
Hillary�heeft�tientallen�jaren�de�ondankbare�taak�vervuld
om�een�verschil�in�hun�leven�te�maken.�Ze�kwam�als�jonge
advocaat�al�op�voor�kinderen�met�een�handicap,�streed�als
First�Lady�voor�de�gezondheidszorg�voor�kinderen�en�als
senator�voor�de�kwaliteit�van�kinderopvang.�En�toen�ze
acht�jaar�geleden�niet�de�nominatie�behaalde,�is�ze�niet
boos�of�gedesillusioneerd�geworden.

Fragment 5
Leiders�als�Hillary�Clinton,�die�het�lef�en�de�klasse�heeft�om�te-
rug�te�blijven�komen�en�de�barsten�in�dat�hoogste�en�hardste
glazen�plafond�te�slaan�totdat�ze�er�eindelijk�doorheen�breekt
en�ons�allemaal�naar�een�hoger�plan�tilt.
Dat�is�het�verhaal�van�dit�land,�het�verhaal�dat�mij�hier�van-
avond�op�dit�podium�heeft�gebracht,�het�verhaal�van�de�ge-
neraties�mensen�die�de�zweep�van�de�slavernij,�de�schande
van�de�onderworpenheid,�het�venijn�van�de�rassenscheiding
hebben�gevoeld,�maar�die�bleven�strijden�en�hopen�en�doen
wat�er�gedaan�moest�worden,�zodat�ik�nu�elke�ochtend�wak-
ker�word�in�een�huis�dat�is�gebouwd�door�slaven�– en�ik�mijn
dochters,�twee�mooie,�intelligente,�zwarte�jonge�vrouwen
met�hun�honden�op�het�gras�van�het�Witte�Huis�zie�spelen.
En�dankzij�Hillary�Clinton�vinden�mijn�dochters�en�al�onze
zoons�en�dochters�het�nu�vanzelfsprekend�dat�een�vrouw
president�van�de�Verenigde�Staten�kan�worden.

Wat maakte de speech van Michelle Obama zo goed?
Lars Duursma, directeur van Debatrix, analyseerde hem.
Hij coacht leiders in politiek en bedrijfsleven voor presentaties.
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