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FIRST LADY &
MELANIA TRUMP / Sloveens fotomodel wil

traditionele presidentsvrouw zijn.
Annemieke Ruggenberg

van haar meest besproken foto’s is
die waarin zij in bikini op een
ereserveerd, beleefd en berenvel ligt in het privévliegtuig
stabiel. Zo beschrij
- van Donald Trump. Nu heeft Meven vrienden Melania lania een succesvolle sieraden- en
Knauss-
Trump (46) in horlogelijn en een (minder suceen interview met het cesvolle) cosmeticalijn.
Amerikaanse mannenblad GQ. ‘Ze
is een traditioneel familiemens,’ Trump
zegt een van hen. Als haar man De Sloveense leerde Trump kenDonald Trump president wordt, nen tijdens de New York Fashion
zal Melania de tweede first lady Week in 1998. Melania was toen 28
zijn die buiten de Verenigde Sta- en Donald 52. Donald was daar
ten is geboren. Louisa Adams, de met een minnares. ‘Daarom gaf ik
vrouw van zesde president John hem mijn nummer niet. Ik zei dat
Quincy Adams, kwam uit Londen. hij mij zijn nummer maar moest
geven,’ vertelde ze weekblad PeoEinzelgänger
ple. De rest is geschiedenis. In
Melania is geboren in het plaatsje 2005 werd ze zijn derde vrouw en
Sevnica in Slovenië, destijds deel een jaar later werd hun zoon Barvan Joegoslavië. Volgens oud- ron geboren.
klasgenoten komt ze uit een tradiTijdens Trumps campagne als
tioneel gezin. ‘Haar vader lijkt op Republikeins kandidaat laat MeTrump,’ aldus een jeugdvriend in lania zich nauwelijks zien. Een beGQ. ‘Een dominante zakenman wuste keuze. ‘Dit is de baan van
die de lachers op zijn hand heeft. mijn man,’ zegt ze in Harper’s BaHaar moeder was degene die zich zaar. ‘Privé geef ik wel mijn memet het huishouden en de kinde- ning. Ik weet precies waar Donald
ren bezighield.’
mee bezig is.’ Als first lady zou ze
Op haar zestiende wordt Mela- naar eigen zeggen traditioneel
nia fotomodel. Volgens Stane zijn. ‘Zoals Jackie Kennedy.’ MelaJerko, de fotograaf die haar ont- nia heeft een chef-kok en een asdekte, had zij eerst geen interesse sistent, maar geen nanny. ‘Ik vind
in modellenwerk. ‘Ze was serieus het belangrijk om zo veel mogelijk
met school bezig,’ vertelt hij GQ. bij mijn kind te zijn,’ zei ze tegen
Jerko omschrijft Melania als een People. Barron noemt ze ‘kleine
einzelgänger. ‘Ze hield je op af- Donald’.
stand en ging na een fotoshoot
Gevraagd naar het geheim achmeteen naar huis.’
ter hun relatie zegt Melania. ‘Ik
Melania wilde ontwerper wor- wil hem niet veranderen en hij mij
den, net als haar zus Ines. Beiden niet.’ Volgens het model houden
volgden een architectuuroplei- de twee elkaar scherp. ‘Ik geef
ding aan de universiteit van Ljub- mijn mening en soms doet hij
ljana. Een baan in de architectuur daar wat mee en soms niet. Of ik
kwam er nooit van, want op haar het altijd met hem eens ben? Nee.
achttiende vertrok Melania voor En ik denk dat dat goed is voor
modellenwerk naar Milaan. Eén onze relatie.’

John Lamparski/Getty Images
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Melania blijft tijdens de
campagne van haar man
bewust buiten beeld
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FIRST DUDE
BILL CLINTON/ Voormalig president

hoopt terug te keren in het Witte Huis.

Ambitieus
Nog voordat Bill werd geboren in
het plaatsje Hope in Arkansas,
overleed zijn vader bij een autoongeluk. William Jefferson Blythe
III (zijn geboortenaam) werd door
zijn grootouders opgevoed terwijl
zijn moeder haar zorgopleiding in
New Orleans afmaakte. Nadat zijn
moeder de zorg voor Bill weer op
zich had genomen, trouwde ze
met autodealer Roger Clinton, een
alcoholist die haar mishandelde.
Bill kwam meerdere keren tussenbeide als zijn vader zijn moeder
sloeg. Zijn reputatie als ‘vredestichter’ had hij al jong.
Ondanks de mishandelingen
hield Bill contact met zijn stief
vader. Al op de lagere school viel
Bill op door zijn ambitie en intelligentie. Zijn moeder vertelde hem
dat hij later president van de Verenigde Staten zou worden. Dat
leek hem wel wat. Toen hij op zijn
zeventiende de hand schudde van
zijn grote voorbeeld, president
John F. Kennedy, nam zijn droom
om president van het land te worden meer vorm aan.
Op de middelbare school kreeg
hij een beurs om in Washington,
DC internationale betrekkingen te

gaan studeren. Daarna studeerde
hij twee jaar aan Oxford. Bill en
Hillary leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan Yale. Na hun
afstuderen trouwden Bill en de
ambitieuze advocaat. Vijf jaar
daarna werd hun enige kind,
dochter Chelsea, geboren. Bill begon zijn politieke carrière op zijn
32ste als gouverneur van Arkansas.

Ontrouw
Tijdens zijn achtjarige presidentschap was hij zeer geliefd. Hij was
bekend om zijn betoverende speeches. Zelfs na de ophef rond zijn
affaire met stagiair Monica Lewinksy bleef het merendeel van
de Amerikanen positief over Clinton. Zijn ontrouw en Hillary’s coulante reactie daarop worden vaak
aangehaald tijdens Hillary’s campagne. Maar dat werkt niet in haar
voordeel. Critici zeggen dat Hillary niet kan opkomen voor vrouwenrechten omdat ze de ontrouw
van haar echtgenoot accepteerde.
Als Hillary president wordt, zal
Bill zich bezighouden met het herstel van de economie. Als hij tijd
over heeft, is de kans groot dat hij
zich aan één van zijn hobby’s
wijdt: saxofoon spelen of kruiswoordpuzzels oplossen. Tijdens
een campagnebijeenkomst vertelde Hillary hoe ze haar man van
plan is te noemen als ze president
wordt. ‘First mate’ of ‘first dude’
leek haar een goede titel. Mocht
Bill ‘first mate’ worden, dan zijn er
een paar traditionele taken die
zijn vrouw graag van hem overneemt. ‘Ik zoek dan zelf weer de
bloemen en het servies uit voor
staatsbezoeken,’ zei Hillary in een
E
interview.

Dennis Van Tine/HH

A

ls Hillary Clinton als
kandidaat van de Democraten de verkiezingen wint, betekent dat
twee noviteiten: de
eerste vrouwelijke president en de
eerste ‘first sir’ in de Amerikaanse
geschiedenis. Dat haar man, oudpresident Bill Clinton (69), bekendstaat als ‘vredestichter’ en
politiek natuurtalent, zal Hillary’s
presidentschap – als dat ervan
komt – geen kwaad doen.

Ondanks zijn overspel
was Bill Clinton een
populaire president

15 JUNI: VERKIEZINGSAVOND
Op woensdag 15 juni, de dag na de laatste voorverkiezingen, organiseert
Elsevier een verkiezingsavond in De Rode Hoed in Amsterdam. Onder leiding van Martijn de Greve zullen aansprekende gasten discussiëren over
de aanstaande race tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Amerikanist
Koen Petersen blikt vooruit op de partijconventies. Columnist Derk Jan
Eppink gaat in op de vraag wat een Trump-presidentschap zou betekenen
voor Europa. De avond wordt afgesloten door de Amerikaanse komiek
Greg Shapiro. Kaarten via www.elsevier.nl/VS2016.

