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“Biden is na Kennedy de tweede 
katholieke president van Amerika. 
Het geloof betekent veel voor hem; 
hij gaat elke week naar de mis en 
draagt een rozenkrans bij zich, van 
zijn overleden zoon Beau. Maar 
belangrijker is dat Biden staat voor 
verzoening, dat hij samenwerking 
zoekt en dat hij zich druk maakt om 
het klimaat, onze aarde. Biden heeft 
een katholieke achtergrond, die 
zit in hem. Hij vond sterkte in zijn 
geloof na het verlies van zijn eerste 
vrouw en kindje in 1972 bij een auto-
ongeluk. Hij is een grote fan van paus 
Franciscus. Ieder mens is in zijn ogen 
een kind van God.

In zijn overwinningsspeech citeerde 
hij een bekende hymne in de 
katholieke kerk ‘On Eagle’s Wings”, 
zoals je in Nederland een van de 
bekendste liederen van Huub 
Oosterhuis aanhaalt. Het is lied 
met een hoopvolle en verbindende 
boodschap! 
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Joe Biden
de nieuwe president in de VS

DOOR 
TIM SCHILLING

Tim Schilling is een Utrechtse Amerikaan hij woont al bijna twintig jaar in de stad, is katholiek, 

theoloog en getrouwd met Janke. Wat hoopt en verwacht hij van ‘zijn’ nieuwe president? 

En heeft het katholieke geloof naar zijn idee betekenis voor Joe Biden?

‘And He will raise you up on eagle’s wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun

And hold you in the palm of His hand’

‘Ik moet je zeggen dat ik van te voren 
niet in de overwinning van Biden 
geloofde. 
Pas toen hij zijn redevoering hield 
drong het tot me door en was ik echt 
even ontroerd. Toen pas besefte ik 
eigenlijk hoe erg ik het vind dat mijn 
land zo verdeeld is, zo gepolariseerd. 
Ik hoop en verwacht dat het met zijn 
komst rustiger zal worden, al zijn 
veel Amerikanen niet blij met zijn 
overwinning. Het is fi jn dat er een 
president zit die niet steeds de boel 
opstookt met tweets. Daarnaast heeft 
hij een enorme ervaring. Ik denk dat 
hij zijn overwinning te danken heeft 
aan zijn bekendheid als politicus. 
Amerikanen vertrouwen hem, ook 
mensen uit de staten waar de oude 
industrie was en velen vrezen voor 
hun baan, zoals Pennsylvania en 

Michigan. Biden sloot jarenlang 
compromissen als senator en was 
acht jaar lang vice-president onder 
Obama, hij kent het Witte Huis.

Tegenstellingen waren er in vroeger 
tijden ook. Begin jaren 70 won 
Nixon, omstreden republikein van 
democraat mcGovern. Mijn ouders 
stemden mcGovern maar mijn 
oma die eerder op de katholieke 
democraat Kennedy had gestemd 
koos nu voor Nixon; hij won. 
In onrustige tijden stemmen 
veel kiezers op de law-and-
orderkandidaat. Zo ook nu rond 
Black Lives Matter. Daarom had ik 
verwacht dat Trump nu zou winnen. 
Maar vlak het niet uit; Biden wekt 
met zijn ervaring ook vertrouwen, in 
ieder geval bij meer dan de helft van 
de kiezers.
Soms komt er iemand langs die toch 
hoopvol stemt. Dat had ik bij Obama 
en nu weer. Ik hoop dat hij zorgt voor 
heling van de verdeeldheid.”
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