
Lachen, handjes schudden
en een enkel klein grapje
Nieuw boek Bill Clinton Oud-president in
Rotterdam voor bliksembezoek Tijd is geld

Ve r a n d e r
de wereld
Achterop het nieuwe boek Geef
en verander de wereld van Bill
Clinton prijkt de leus ‘We all
have the capacity to do great
t h i n g s’. Clinton heeft in zijn boek
allerlei inspirerende inspannin-
gen van organisaties en perso-
nen verzameld. Met het boek wil
hij laten zien wat er al is bedacht
en gebeurd om wereldproble-
men op te lossen. Volgens Uit-
geverij Balans spoort hij ons met
het boek aan te doen wat we
kunnen om mensen aan de an-
dere kant van de wereld te hel-
pen. Of zoals Clinton schrijft:
‘Mijn hoop is dat de mensen en
de verhalen in dit boek anderen
bezielen, harten raken en duide-
lijk maken dat burgeractivisme
een effectieve manier is om de
wereld te veranderen.’

DOOR IVO VAN WOERDEN
R OT T E R DA M
‘Toen ik het Witte Huis verliet, nam ik
mij voor de rest van mijn tijd, geld en
talenten te besteden aan waardevolle
activiteiten,’ aldus Bill Clinton (61) in
de opening van zijn nieuwe boek Geef
en verander de wereld. Een bezoekje
aan boekhandel Selexyz/Donner in
Rotterdam gisteren valt daar blijk-
baar onder. De Amerikaanse ex-presi-
dent zou vanaf 11.00 uur aanwezig
zijn om in twee uur tijd duizend han-
den te schudden en evenveel handte-
keningen te zetten.

De komst van een oud-president
vraagt om strakke planning en veilig-
heidsregels. Zo lijkt niemand te weten
waar Clinton slaapt, eet en verblijft.
Zijn tijd is kostbaar, waardoor er al-
vast wordt medegedeeld dat Clinton
geen vragen zal beantwoorden en
geen persoonlijke boodschappen of
namen in de boeken wil zetten.

Toch liggen de echte fans al vanaf
half zes ’s ochtends voor de deur van
de boekhandel. Eenmaal binnen, ver-
loopt het zo: alvast betalen voor het
boek aan de kassa en dan een pols-
bandje krijgen. Bij de garderobe zegt
een medewerker ‘Alles uit. Alleen het
horloge mag omblijven.’ Gelukkig
mogen truien en broeken met niet al
te grote zakken toch aanblijven. Een-
maal door het metaaldetectorpoortje
wachten drie ‘gorilla’s’ om de fans te
fouilleren. De fan kan vervolgens in
de rij aansluiten, die zich als een slang
door de kelder van de boekhandel
slingert en later zelfs tot de achtste
etage van het gebouw reikt.
‘Ik irriteer me niet aan de beveili-

ging hoor’, zegt Ephraim Patty (25) uit
Amsterdam. ‘Het zal wel nodig zijn.’
Hij is bij zijn Rotterdamse vriendin
blijven slapen om er vroeg bij te zijn
en vindt het meer dan de moeite
waard om een paar uur voor de mini-

ontmoeting in de rij te staan. Patty: ‘Ik
vind hem eigenlijk de laatste échte
president van Amerika.’

Om 11.30 uur gaat er een siddering
door de boekhandel. Er wordt luid ge-
applaudisseerd. ‘Ik zie voeten’, zegt
een mevrouw. Clinton wordt be-
schermd door zes bodyguards. Met
een grote glimlach op zijn gezicht be-
groet hij aan de lopende band de me-
nigte. Hij schudt met rechts en tekent
tegelijk met links. Volwassenen krij-
gen een ‘hi’, ‘hello’, ‘thank you’of ‘God
bless you’ te horen. Kinderen worden
uitbundiger begroet met een langge-
rekte versie van ‘Hello’.

Er mocht ook gelachen worden. ‘Hij
zei: ‘Hoe gaat het met je baby?’, vertelt
de zwangere Amerikaanse Kristina
Mulligan (38). ‘Welke baby’, vroeg ik.
Hij werd rood en toen moesten we la-
chen.’Ook Jopie Hoeijenbos (64) heeft
een mooi verhaal: ‘Hij gaf me een
hand. ‘Ik wil u zoenen’, zei ik. ‘Als dat

goed is, moet u glimlachen.’Dat deed
hij en dus gaf ik hem een zoen. Haha.’

Chris Hottentot (30), lid van de LPF-
fractie in Spijkenisse had een minder
hilarisch treffen. ‘Ik zei dat ik het leuk
vond hem te ontmoeten. Toen gaf hij
me een schouderklopje.’ Niet dat het
hem tegenviel. ‘Clinton is toch een
beetje een inspirator voor me ge-
weest.’

De pers mag op straffe van verwij-
dering geen enkele vraag stellen. Toch
sluit DAG aan in de rij en weet de oud-
president een antwoord te ontlokken
op de vraag ‘Is dit niet dodelijk ver-
moeiend voor u?’ En terwijl Clinton
een goede handdruk geeft en alvast
zijn handtekening zet, zegt hij op ro-
botachtige wijze de woorden: ‘Het
valt wel mee. Ik vind dit erg leuk.’
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