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‘De Mohammed Ali van de 
Amerikaanse politiek’

Herverkiezing 2020 al begonnen?
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Met evenveel argumenten kun je verdedigen dat hij 2020 niet haalt. Het overtreden van alle wetten van politieke correctheid en 

fatsoen, moet een keer afgerekend worden. Zijn arrogantie is van buitenaardse proporties. Dat maakt je kwetsbaar in de politieke 

slangenkuil van Washington, waar niet alleen linkse Democraten, maar ook veel rechtse Republikeinen (partijgenoten dus!)  z’n bloed 

wel kunnen drinken. Intussen geniet hij à la Trump van alle aandacht en opwinding. Er verschijnen al krantenkoppen over 2020. ‘De 

campagne voor zijn herverkiezing is begonnen’.  Gaat dat écht gebeuren?  Of alleen in de parallelle werkelijkheid van ‘The Donald’?

C OLUMN

Charles Groenhuijsen

Donald Trump: Hoogste tijd dat we hem serieus gaan nemen. Hij is de komende vier jaar de president van Amerika. 

We kunnen niet volstaan met: Ach, wat een geblondeerde lawaaipapegaai, bombastische opschepper en ongeneeslijke 

leugenaar. Daarom 10 tips om Trump beter te snappen.  Voor liefhebbers én haters van Donald Trump.

•  Overdrijven: Donald Trump overdrijft altijd en overal: Over zijn 

prestaties als zakenman, zijn overwinning op Hillary Clinton en 

zijn eigen populariteit: ‘Iedereen houdt van mij’.

•  Beledigen: Trump geniet van het beledigen van grote bevolkings-

groepen: vrouwen, immigranten, moslims en politieke tegenstan-

ders. Geen schaamte. En hij komt ermee weg.

•  Politieke incorrectheid:  Hij schept er zichtbaar genoegen in bui-

ten de lijntjes van politieke correctheid te kleuren. Elke dag weer.

•  Gevecht: Donald Trump is altijd in gevecht met anderen. En zon-

der uitzondering komt hij daar (volgens hemzelf) als jubelende 

overwinnaar uit. ‘My life is about winning’. In het imperium van 

de Donald Trump bestaat geen twijfel. Zijn vader gaf hem als le-

vensmotto mee: ‘Kill, kill, kill’. Dat zegt veel. Wat een contrast met 

‘gentleman’ Barack Obama!

•  Excuus: Het is hem vaak gevraagd: ‘Waarom 

bied je nooit je excuses aan?’ Trump heeft het 

in de afgelopen maanden één keer gedaan. 

Naar aanleiding van de onthulling over zijn 

neerbuigende opmerkingen over vrouwen 

(‘Grab them by the pussy’). Maar dat excuus 

klonk niet erg gemeend. Want hij voegde er in 

één adem aan toe dat Bill Clinton waarschijn-

lijk veel erger was qua vrouwen.

•  Publiciteit: Zorg ervoor dat je morgenoch-

tend op de voorpagina‘s van de kranten staat 

en ‘Breaking News’ bent op televisie en in-

ternet. Als jij veel publiciteit krijgt, krijgt je 

tegenstander dat niet: Vraag maar aan Hil-

lary. Oh, en vergeet niet: ‘There is no such 

thing as bad news’.

•  Bluf. Stel idiote eisen. Daag je tegenstander uit. Gooi geen steen in de 

vijver maar een rotsblok. En ren hard weg zodat je niet nat spettert. 

Voorbeeld: Het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. 

‘Schandelijk dat Boeing voor twee exemplaren drie tot vier miljard 

dollar rekent’. Boeing schrok zich een hoedje. Overal groot nieuws. 

Reken maar dat Boeing de prijs verlaagt. Of Carrier, fabrikant van 

airconditioning: Trump wil ze verbieden banen naar Mexico over te 

brengen. Dat lukt maar ten dele. Maar intussen zijn andere onder-

nemers (die wél allergisch zijn voor publiciteit) gewaarschuwd: Met 

Trump valt niet te spotten. En hij is niet bang. Nooit.

•  Flipflops. Trump grossiert in onhaalbare ideeën. Het bouwen van 

een muur tussen de VS en Mexico, het deporteren van 11 miljoen 

illegalen en het buiten houden van alle moslims. Hij heeft het met 

veel verve verdedigd, maar weet natuurlijk: Dit 

gaat nooit gebeuren. Er is al een hele lijst met 

‘flipflops’: Hij verandert voortdurend van stand-

punt maar ontkent ‘t als hem er naar wordt ge-

vraagd. 

•  Bangmakerij. De vrouwen die hem beschul-

digen van seksueel wangedrag ging hij voor de 

rechter slepen. Nog iets vernomen van dat drei-

gement? Voorlopig loze bangmakerij. Lege cam-

pagneslogan dus.

•  Negeer akelig nieuws. Elke presidentskan-

didaat publiceert belastingaanslagen. Hoeveel 

heeft hij verdiend, belegd, fiscaal afgetrokken, 

slim weggesluisd? Interessant! Vooral bij mil-

jardair Donald Trump. Maar hij weigert met 

flauwe smoezen en zwijgt er verder over. Het is 

de aanpak van ‘dit waait wel weer over’. 

ENJOY THE SHOW!

Amerika-kenner Charles Groenhuijsen is schrijver, columnist, programmamaker, consultant en spreker en een veelgevraagd moderator en 

dagvoorzitter. Hij is sinds 1974 actief in de journalistiek, waarvan 23 jaar bij de publieke omroep. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, 

waaronder het boek over Donald Trump (Uitgeverij Balans, ISBN 9789460030987). charlesgroenhuijsen@speakersacademy.nl
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