
De vuurdoop van Joe Biden 

Amerika: het volgende hoofdstuk - Laila Frank 

 

Laila Frank nam ons mee in de recente geschiedenis en politieke actualiteit van de Verenigde Staten 

en nodigde ons hiermee uit om gefundeerd vooruit te kijken naar de nabije toekomst van deze 

grootse, jonge democratie onder leiding van een nieuwe president. Het gaat volgens Frank niet 

zozeer om wat de net verkozen Biden en Harris willen bereiken in hun termijn. Veel centraler staan 

de context en het momentum van het land dat zij erven van hun politieke voorgangers. Deze schetst 

ze met een groeiend ongenoegen, getekend door economisch, maatschappelijk en politiek 

ongenoegen. Belangrijk onderdeel van dit politiek ongenoegen zijn de leugens, aangevoerd door de 

leugen van de gestolen verkiezingen, en het wantrouwen in de politiek en in andere instituties zoals 

de media en onderwijsinstellingen. 

 

Dit vertaalt zich in twee dingen: het uitbrengen van veel proteststemmen en een hoge 

verkiezingsopkomst. Beide staan symbool voor het verlangen naar verandering in de samenleving op 

economisch, maatschappelijk en politiek gebied. Maar dit werd echter bij de verkiezingen 

overschaduwd door een nog groter ongenoegen, het ongenoegen over het functioneren van 

president Trump.  

 

Wat betekent dit alles voor de haalbaarheid van de agenda van Biden en Harris? Daarvoor kijkt Frank 

naar de eerste daden van Biden als president: de presidentiele decreten en het ‘Build Back Better-

plan’ met steunmaatregelen om de VS uit de coronacrisis te loodsen. Om met de decreten te 

beginnen, hiermee draait hij het beleid van zijn voorganger grotendeels terug. Om zo te laten zien 

dat er een new sherrif in town is. Voorbeelden van zijn eerste decreten zijn: het opnieuw ratificeren 

van het klimaatakkoord van Parijs, het stoppen van de bouw van ‘de muur’, het invoeren van een 
mondkapjesplicht en het stilleggen van de bouw van een nieuwe oliepijplijn. Daarnaast beloofde 

Biden om te onderzoeken of er een pad naar burgerschap is voor migranten. Het ‘Build Back Better-

plan’ speelt slim in op het ongenoegen dat leeft; het ondersteunt de economie, helpt zwaar 

getroffen gemeenschappen en scholen, en belooft meer politiek eenheid. Politiek gaat het nog een 

uitdaging worden om dit steunpakket - dat symbool staat voor een grote overheid - met steun van 

beide partijen erdoorheen te krijgen. Biden vindt zichzelf meteen te midden van een enorm politiek 

schaakspel, waar de gemiddelde Amerikaan graag snel resultaat ziet. Gaat het Biden lukken om de 

ideologische kloof te dichten, al het ongenoegen weg te nemen en resultaten te leveren?  

 


