
Se4y nieuwkomer
Met winst in 16 van de 18 voorverkiezingen is John Kerry goed op weg om de nominatie
als presidentskandidaat van de Democratische partij binnen te halen. De enige die hem
nog een stok tussen de benen kan gooien, is John Edwards. Wie is die ambulancejager
uit South-Carolina, die miljonair'die niet vergeten is waar hij vandaan komt'?

tl toorwerpen in de achteruitkijkspie-
U gel lijken vaak kleiner dan ze in

werkelij kheid zijn', gr apte Democratisch
presidentskandidaat John Edwards op
het podium in Wisconsin. De waarschu-
wing was aan het adres van koploper
John Kerry. Soms gaat campagnevoeren
niet om winnen, maar om het verslaan
van verwachtingen. Edwards was tijdens
de voorverkiezing in Wisconsin met ver-
rassend sterke cijfers als tweede uit de
bus gerold.Was Bill Clinton ooit niet on-
verwachts als tweede se€indisd in New
Hampshire om vervolfen s al{de 'come-

back kid' de race om hetWitte Huis naar
zijn hand te zetten?

Met Howard Dean uit de striid. en Al
Sharpton en Dennis Kucinich ih de zij-
lijn, heeft John Edwards nu eindelijk het
lang verlangde 66n-tegen-66ngevecht
met John Kerry. Moet Kerry vrezen wat
hij in zijn achteruitkijkspiegel ziet?
Vooralsnog heeft Edwards maar 66n
staat weten te winnen, zijn thuishonk
Zuid-Carolina. Kerry heeft zestien van
de achttien staten binnensehaald. De
volgende verkiezingsronde lijkt ook wei-
nig perspectief voor Edwards te bieden.
Op 2 maart wacht SuperTuesdaywaarop
de kiesmannen worden verdeeld van
tien oostelijke en westelijke staten, ver
verwijderd van de achtertuin van de lie-
velingszoon van het Zuiden.Moeten we
John Edwards dan maar afschrijven? Als
hlj Super Tuesday zonder ernstige kleer-
scheuren doorkomt, lonkt zijn laatste
kans: op 9 maart zijn Texas, Florida,
Louisiana en Mississippi aan de beurt,
zuidelijke staten waar hij op steun kan
rekenen.

Maar het is niet alleen zijn tweede
plaats inWisconsin dieEdwards aan Clin-
ton in zijn beste dagen doet denken. John
Edwards oogt jong, is energiek en is een
briljant en charismatisch spreker. Hij is
theatraal, gebruikt zijn gehele lichaam
om zijn verhaal te vertellen.Wie hem tij-
dens zijn campagne gadeslaat, begrijpt
waarom Edwards ooit een gevreesd ad-
vocaat in de rechtszaal was. Hij betreedt
elke zaal met een brede glimlach en kijkt
iedereen die hii de hand schudt recht in
de ogen. Zijn toespraken kent hij uit het

hoofd, waardoor hij zijn aandacht volle-
dig op het publiek kan richten. Met zijn
lijzige zuidelijke accent weet hij gecom-
pliceerde onderwerpen in toegankelijke
woorden te vertalen - dit keer voor een
jury van miljoenen kiezers.

Hij betreedt elk podium onder de
schallende klanken van John Cougar
Mellencamps I was born in a small town.
Boodschap aan de kiezer: John Edwards
is niet vergeten waar hij vandaan komt:
zoon van een fabrieksarbeider; de eerste
in het gezin die de universiteit bezocht;
de jongen die vrachtwagens laadde om
zijn schoolgeld te betalen. 'Dit is een
land waar de zoon van een fabrieksar-
beider de striid kan aansaan met de
zoon van een president'I verwijst hij
schertsend naar de bevoorrechte positie
van George W Bush. Hij eindigt zijn toe-
spraken veelal met de boodschap dat hij
'gelooft in een Amerika waar je eindbe-
stemming onafhankelijk is van waar je
geboren bent'. Want John Edwards is
ook de arme jongen die vervolgens als
ambulance chaser, advocaat gespeciali-
seerd in medische nalatigheid, een for-
tuin heeft vergaard in de rechtszaal.Vol-
gens de North Carolina LawyersWeekly
heeft Edwards gedurende zijn carribre
175 miljoen dollar voor zijn clidnten bin-
nengesleept. Hij zou daar een geschat
persoonlijk fortuin van 38 miljoen dollar
aan over hebben gehouden. Hoe lang
kan een veelvoudig miljonair fabrieksar-
beiders toevertrouwen dat hij 'een van
hen is'? Lang, dat heeft GeorgeW Bush
wel bewezen.

TWEE AMERIKA'S
Het is moeilijk voor te stellen dat de

jongensachtige Edwards net de vijftig is
gepasseerd en nog maar vijf jaar in de
politiek zit. In 1998 spendeerde hij zes
miljoen dollar uit eigen zak om de zitten-
de senator uit South-Carolina uit het Ca-
pitool in Washington te verdrijven. Het
jaar daarvoor had Edwards zijn zestien-
jarige zoon Wade verloren. Onderweg
naar het strand was ziin auto door een
rukwind van de snelwbg geblazen. Een
persoonlijk drama dat er bij de Ameri-
kaanse kiezer soed in zou saan. Edwards

en zijn vrouw Elizabeth weigeren erover
uit te weiden.

Nieuw in de Washingtonse politiek
wordt Edwards algauw een van de pers-
lievelingen. Het tijdschrlft Time om-
schreef hem in 2001 als de' Golden Boy'.
People Magazine verkoos hem tot de
meest sexy politicus in het land.'Daar
komt de ambulancejager', ontviel toen-
malig Witte Huiswoordvoerder Ari Flei-
scher, toen de Golden Boy zijn kandida-
tuur voor het presidentschap bekend-
maakte. Het kan nooit kwaad de toe-
komstige kiezer er even aan te herinne-
ren dat de advocatuur een van Ameri-
ka's minst geliefde beroepsgroepen is.

EDWARDS'ZONNIGE
TOEKOMSTBEELD EN
ZIJN WEIGERING OM MET
MODDER TE GOOIEN,
WORDEN DOOR DE KIEZERS
BELOOND.

Terw{l het Democratische veld tijdens
de openingsdebatten de vloer aanveegde
met president Bush probeerde Edwards
de kijker te warmen voor zijn'werkelijke
oplossingen voor Amerika'. Onverstoord,
terend op ontelbare diet cokes, toerde Ed-
wards door Amerika in zijn zwarte bus die
was omgedoopt in de'Real Solutions Ex-
press'. HIj had een wijze Amerikaanse
campagneles in zijn oren geknoopl een
optimistische visie voor de toekomst van
Amerika verslaat uiteindelijk elke anti-
campagne. Howard Dean zou dat niet
veel later aan den lijve ondervinden. Ed-
wards' zonnige toekomstbeeld en zijn
weigering om met modder te gooien,wor-
den tijdens de eerste verkiezingsronde in
Iowa door de kiezers beloond met een
tweede plaats.Twee maanden en vele ge-
desillusioneerde kandidaten later duel-
leert hij met John.Kerry voor de Demo-
cratische nominatie.

Onder het terugkerende thema van
de'Two Americas' hekelt Edwards de
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t*'eedeling die onder het bewind van
president Bush is ontstaan:'Een Ameri-
ka voor families die alles hebben wat
hun hartje begeert en een ander Ameri-
ka roor diegene die overblijven.' Ed-
\\ rr,.ls preekt in de beste zuideiijke tradi-
ti."lk rvil dat deze presiderit uit legt
\\.tlr()m een rentenierende miljonair
urn Jc rand van ziin zwembad in een la-
rrr l---lastingtariei zit dan een secreta-
r.\\'. ccn brandweerman of een onder-
srrze r. Dit is niet onsAmerika.'Edwards
zeli lrtkt met 66n been in beide versies
r an .\mcrika te staan. Hij is de miljonair
mct Jc s oede van een arbeider; de advo-
r-3rt rn ccn Brionipak die een plastic hor-
l()gc cn aieetrapte schoenen draagt: de
tc 'zr t tcr  ran v ier  huizen met  een inwo-
ncnJc hahrsitter die zijn trouwdag viert
rn \\cnJr's. de fastfoodketen waar hii
z t jn  r r . tus ( \ ) l l  lccrdL 'kennen.

\\l l  EdrrarJs de Democrarische kie-
zer z.ijn kamp binnenloodsen. dan zal hij
hem een reden mrxten seven. De twee
Johns rerschil len roorallsnog meer in
sti j l . toon en en'arinq dan in hun polit ie-
ke asenda. Ze r.ronen zelfs bij elkaar in
de siraat. grapten de kranten metafo-
risch. Beiden verbliiven in Washinston in
het chique Georgeiown. Kerry reiideert
in een koloniaal huis met drie€ntwintis
kamers. t ien slaapkamers. zes badkameri
en zeven open haarden. Edwards huist
een straat verderoo en moet het doen
met dertien kamels, zes slaapkamers
met bad en maar 66n open haard. Beiden
hebben overeenkomstige ideeen over
helastinehervormingen, onderwijs en
gezondheidszorg. Net als Kerry onder-
stcunde Edwards de resolutie die presi-
Jent Bush toestemming gaf om lrai< bin-
ncn te vallen. Vervolgens weigerden ze
allebei in te stemmen met het verzoek
ran Bush voor een'blanco cheque'van
.-< miljard dollar ter ondersteuning van
Jc lroeDen.

'.{,ls ioon van een fabrieksarbeider be-
enip ik de middenklasse beter', probeert
F-iirards zich van de salondemocraat
Kcrn te onderscheiden. Recent hamert
hrr op de verschillen van opvatting over
rntcrnationale handel. Toevallis hebben
Jc staten waar momenteel clmpagne
uordt gevoerd veel banen over de grens
zien verdwijnen. Edwards had. naar eigen
/cgqen, tegen de North American Free
Trade Agreemenl (NAFTA) gestemd, als
hij toentertijd senator was geweest.Waar-
om hij president Bush tijdens zijn termijn
de vrije hand gaf om verregaande han-
delsovereenkomsten af te sluiten. waar-
onder met China. bliift wazis.

Een andere zors in het team van Ed-
rvards is geld, de aiurstof voor elke presi-

JOHN EDWARDS. Verschil in stijl, toon en ervaring met Kerry is groter
dan verschil in politieke agenda.

JOHN EDWARDS

mijnen in de Senaat heeft achtergelaten.
Zi.jn stemgedrag over al die jaren7al veel
Republikeinse vragen oproepen. En-
thousiast wijzen zij op de laatste Gallup-
peiling waaruit blijkt dat Edwards presi-
dent Bush met 10 punten verschil zou
verslaan. Jammer genoeg blijkt uit die-
zelfde peiling dat John Kerry nog beter
uit de bus zou komen.

Amerika lijkt vooralsnog te schuchter
om uit de schaduw van'11 september' te
treden. De kiezer twijfelt <if Edwards
wel rijp is voor het Witte Huis, in deze
tijd van oorlog en een haperende econo-
mie. Dit is niet de tiid voor'on the iob
training,' laat Vietnim-veteraan Kerry
het Amerikaans publiek dagelijks we-
ten. De race is echter nog niet gelopen.
Hoe vaker kiezers Edwards persoonlijk
horen spreken, hoe meer ze warm lopen
voor hem. De Golden Boy verliet Wis-
consin dan ook on zelfuerzekerde toon:
'Ik ben de man dib George W. Bush zijn
baan gaat afpakken.'r

Jenoen Scnurreru

dentiele campagne. De komende slag om
New York en Californie, de duurste ad-
vertentiemarkten van Amerika, zuigen
de campagnekas in hoog tempo leeg. In
januari sprokkelde Kerry negen miljoen
dollar biieen. Edwards haalde twee mil-
joen op i:n kreeg bijna 3,5 miljoen dollar
aan publieke fondsen op zijn campagne-
rekening bijgeschreven. Februari was
echter een dure maand. Edwards heeft
nog vijfhonderdduizend dollar op de
bank staan, maar heeft ook vierhonderd-
duizend dollar aan schulden opgebouwd.
Beide kandidaten lonken nu natuurlijk
naar de honderdduizenden vrijgevallen
en vrijgevige aanhangers van Dean.

Terwijl Kerry en Edwards het uit-
vochten, spekte president Bush zijn cam-
pagnekas bijna achteloos met 13 miljoen
dollar tot 104 miljoen dollar. Toch ver-
moeden veel Democraten dat de sympa-
thieke Edwards het best seschikt is voor
de strijd tegen de inneme-nde Texaan.Zij
maken zich zorgen over 'het papieren
spoor' dat Kerry met zijn vier ambtster-
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