DE NIEUWE PRESIDENT
TE MIDDEN VAN BOZE BURGERS
Het wonder van de Verenigde Staten is dat het één land is. Een kleurrijk
mozaïek van burgers afkomstig uit de hele wereld. In de twintigste eeuw
leek de Amerikaanse Droom steeds meer in vervulling te gaan. Uncle Sam
regeerde op welhaast alle fronten. ‘Eeuwige’ vijand de Sovjet-Unie was verslagen. Nog in de jaren negentig en de eerste jaren van deze eeuw groeiden
de bomen tot in de hemel dankzij de nieuwe, onbegrensde internet economie.
‘The sky is the limit’ was altijd zo’n typisch Amerikaanse metafoor.
Maar in 2017 treft de nieuwe president een land aan dat volop worstelt met
zichzelf. Populisten ter linker- en rechterzijde roepen boze burgers op tot
een revolte tegen het gehate establishment. Die onvrede woedt al als een
prairievuur sinds de jaren tachtig toen president Ronald Reagan voortdurend
fulmineerde tegen het gedrocht Washington: een voor de gewone Amerikaan
ondoordringbaar labyrint van politici, ambtenaren en lobbyisten.
Dat vuur smeulde al eerder in de jaren zestig, zo tonen de schrijvers overtuigend aan. In ons tijdsgewricht neemt die onvrede onheilspellende
vormen aan. Amerikakenners Willem Post en Hans Veldman laten u de
barsten in de spiegel van Amerika zien. Zij beantwoorden de vraag hoe
het nu verder moet met het land van Donald Trump,
Bernie Sanders en Hillary Clinton. Hoe komt er weer
meer consensus onder de Amerikanen?
En zij nemen afscheid van president Obama.
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Drs. Willem Post is als Amerikadeskundige verbonden aan Instituut Clingendael. Hij geeft regelmatig
commentaar voor vele media, zoals de NPO, AVROTROS en de Vlaamse VRT. Hij heeft vele boeken en
artikelen geschreven over Amerikaanse presidenten
en hun campagnes. Van hem verschenen eerder
boeken als John F. Kennedy. De Mythe, de ontluistering – Dollars, Macht
en Idealen – Het Witte Huis – Obamawereld.
Dr. Hans Veldman is als associate professor Strategie
verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en
werkzaam als docent internationaliseren aan de
Haagse Hogeschool. Regelmatig verhaalt hij over de
Amerikaanse geschiedenis bij het radioprogramma
OVT. Zijn bekendste boeken zijn De Strijd om het
Witte Huis en Het Einde van Strategie.
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