
Beschouwing 

Donald Trump: typisch Amerikaans? 

Rob Kroes 

Hoe typisch Amerikaans is Donald Trump? Welke associaties roept de president op? Dit 
artikel plaatst het fenomeen Trump in de Amerikaanse culturele geschiedenis.  

Fran Lebowitz, een geestige New Yorkse dame, heeft droogjes en snijdend Donald Trump 
neergezet als “every poor man’s idea of a rich man”, pralend in een toren die zijn naam 
draagt, omgeven door klatergoud, in een schone schijn die nauwelijks van echt te 
onderscheiden is. Trumps wereld is een namaakwereld, met veel bluf en kunst en vliegwerk 
overeind gehouden. Hij is een typische “nouveau riche” die verstoken is niet van geld, maar 
van het symbolische kapitaal — de ontwikkeling, de omgangsvormen, de esprit — dat 
mensen op zijn maatschappelijke hoogte als van nature aan de dag leggen.  

De ontmaskering als buitenstaander ligt voortdurend op de loer en is soms pijnlijk zichtbaar. 
Er zijn de voor Trump ontluisterende televisiebeelden van het jaarlijkse diner van Witte 
Huiscorrespondenten, een gelegenheid voor snedig steekspel van spot en zelfspot. Het ging 
Obama moeiteloos en stijlvol af. Trump zat er bij als de spreekwoordelijke boer met kiespijn, 
een vreemde in deze wereld van spirituele finesse waar hij niet aan reiken kon. Je zag de 
machteloze woede kolken in zijn lijf, je voelde de aandrift tot revanche. Hoe moeten deze 
woorden van Philip Roth, de Amerikaanse romanschrijver, hem gestoken hebben:  

“I was born in 1933, the year that F.D.R. was inaugurated. He was president until I 
was 12-years-old. I’ve been a Roosevelt Democrat ever since. I found much that was 
alarming about being a citizen during the tenures of Richard Nixon and George W. 
Bush. But, whatever I may have seen as their limitations of character or intellect, 
neither was anything like as humanly impoverished as Trump is: ignorant of 
government, of history, of science, of philosophy, of art, incapable of expressing or 
recognizing subtlety or nuance, destitute of all decency, and wielding a vocabulary of 
seventy-seven words that is better called Jerkish than English.”  

Dit was meer dan een elitaire sneer aan het adres van Trump. Het waren woorden uit de 
mond van een auteur die in de late jaren ’90 een misschien wel profetisch boek had 
geschreven — The Plot Against America — over een fascistische machtsovername in de 
Verenigde Staten. Het boek is geplaatst in de late jaren dertig en fantaseert over de vraag 
wat er gebeurd zou zijn als de “America First’-beweging van Charles Lindbergh — een 
beweging met duidelijke pro-nazisympathieën — de verkiezingen van Roosevelt zou hebben 
gewonnen. En de keuze van Trump om onder het banier van “America First” de 
Amerikaanse verkiezingen in te gaan en te winnen geeft te denken. Zijn soort populisme 
heeft veel weg van de anti-democratische retoriek van Mussolini in zijn beginjaren of van de 
Hitler-beweging ten tijde van de machtsovername in Duitsland. Het vindt kracht in de 
ondermijning en delegitimering van democratische vormen en gebruiken, daarbij gesteund 
door wat je niet anders kan noemen dan een zelfontmanteling van het partijstelsel in het 
Congres. Al jarenlang is het politieke spel daar bepaald door de wens van met name de 
Republikeinse Partij de Democraten de voet dwars te zetten en tegelijkertijd de daaruit 



voortvloeiende stagnatie te wijten aan het feit dat “the system is rigged”. Van het 
aantreden af van de regering-Obama zag de Republikeinse Partij het als zijn centrale 
opdracht elk initiatief en programma van de Democraten te blokkeren. De Republikeinse 
voorman in de Senaat, Mitch McConnell, heeft dat in eigen kring met zoveel woorden 
gezegd. En tekenend genoeg moest het paradepaard van Obama’s bewindsperiode, de 
“Affordable Care Act”, het bij zijn aanvaarding zonder ook maar één Republikeinse stem 
stellen. Nooit tevoren was het ideaal van het Congres als een “deliberative assembly” zo ver 
van de realiteit. Niet eerder had een grensverleggend stuk wetgeving het moeten stellen 
zonder steun en overleg over partijgrenzen heen. De Republikeinen schrokken zelfs niet 
terug voor het plegen van een staatkundige coup door te weigeren kandidaten voor een 
vrijgekomen zetel in het Hooggerechtshof in overweging te nemen zolang Obama aan de 
macht was.  

Als het vertrouwen in de politiek en politici in Amerika sterk is afgenomen is dat zeker niet 
het werk van Trump alleen. Maar hij heeft daar behendig op ingespeeld; hij heeft het 
wantrouwen van de kiezers verder versterkt en zichzelf als de redder in de nood 
gepresenteerd, in een personalisering van de politiek die doet denken aan het fascistische 
leiderschapsprincipe.1 Zoals gebeurde in nazi-Duitsland, zet ook Trump de pers opzij als 
leugenpers, doet hij rechters af als “so-called judges” wanneer ze zijn wilde plannen in strijd 
met de grondwet achten, dreigt hij tijdens de verkiezingscampagne zijn opponent na de 
verkiezingen op te sluiten, en verstaat hij zich als ware autocraat in quasi-mythische 
communie direct met zijn gehoor, via zijn Twitter-account, zonder bemiddelende instanties 
als een eigen politieke partij.   

‘There is a sucker born every minute’ 

Er zijn vele andere manieren om naar Trump te kijken en hem zinvol te plaatsen in een 
vergelijkingskader. Kunnen we hem bijvoorbeeld, met een variatie op Fran Lebowitz’ 
aforisme, ook beschouwen als “every non-American’s idea of an American”? Hoe typisch 
Amerikaans is Trump? Hij is wel vergeleken met bekende types uit de Amerikaanse 
schelmengalerij, zoals de “hustler”, de “snake oil vendor”, een “wizard of Oz”, met kunst en 
vliegwerk bezig aan zijn boerenbedrog. En dan is er natuurlijk de “Confidence Man”, naar 
het beroemde boek van Herman Melville, met zijn onvergetelijke evocatie van wat nu 
bekend staat als de Con-Man: de oplichter, de volksverlakker. De snaakse negentiende-
eeuwse belichaming van dit Amerikaanse type was ongetwijfeld P.T. Barnum, de man die 
zijn cynische kijk op de medemens samenvatte in zijn uitspraak: “There is a sucker born 
every minute”, en Barnum stond klaar om daar zijn financiële voordeel mee toe doen.  

Trump vertoont de trekken van al die voorbeelden. Maar hij is ook typisch Amerikaans in 
een meer eigentijdse zin: hij is een “celebrity”, een schijngestalte uit de ijle wereld van de 
media en het tv-amusement. Hij had al jarenlang zijn publieke persona opgebouwd van 
brutale “bully” in de tv-realityshow “The Apprentice” en zich daarmee grote populariteit 
verworven. In dat verband dient zich een andere associatie aan met een archetype uit de 
collectieve verbeelding: de trickster, de “pied piper”, de onvoorspelbare duivel die zijn 
streken uithaalt al naar zij hem invallen, een figuur vrij van God en gebod, zwelgend in zijn 
macht. Ieder menselijk contact wordt een krachtmeting, met maar één winnaar. In Trumps 
zero-sum wereld is alle menselijke interactie gereduceerd tot een “deal”, waarbij er slechts 
één kan winnen en alle middelen zijn geoorloofd. De winst van de één is het verlies van de 



ander. Op het wereldtoneel leidt het Trump tot de achterdochtige lezing dat Amerika’s 
partners op Amerika’s zak teren en nooit hun “fair share” bijdragen, of het nu om 
handelsakkoorden gaat of veiligheidsallianties.   

Aan de andere kant lijkt Amerika’s huidige fixatie op de geldelijke kant van buitenlandse 
politiek in Europese ogen een bevestiging van oude repertoires van Amerika als het land van 
de dollar, van het kapitalisme en van Wall Street, en van Amerika als een plutocratie. 
Trumps regering wijst terug naar de Hooverregering uit de jaren twintig. Nooit sindsdien 
waren zoveel miljonairs van buiten de politiek gerekruteerd als zetbazen van economische 
belangen. Europese karikaturen uit de jaren ‘20  van bijvoorbeeld de Duitse satirische 
kunstenaar Georg Grosz lijken zo weer toepasselijk, met zijn stoeten van sigarenrokende 
kapitalisten als “Stützen der Gesellschaft”.  

Stamhoofd 

De jaren ‘20 en ‘30 leveren nog wel andere associaties op als het er om gaat Trump te 
plaatsen in het kader van Amerika’s culturele geschiedenis. De jaren ’20 waren een hoogtij 
in de geschiedenis van Amerikaanse nativisme, van een etnocentrische samentrekking van 
sluitspieren rond het eigen volk. De geleidelijk groeiende paniek rond het behoud van de 
zuiverheid van de natie, door de toevloed van immigranten en de verbreiding van de zwarte 
bevolking  over de steden in het Noorden, had toen al geleid tot alarmerende geschriften 
over “racial suicide”, over het verdwijnen van de Angelsaksische kern van de natie. In 1924 
culmineerde dit in anti-immigratiewetgeving. Amerika verschafte zich een adempauze in de 
verwerking van de horden vreemdelingen. Het hielp. De volgende dertig jaar vond Amerika 
de tijd om van vreemdelingen “ethnic Americans” te maken en de staalkaart van zijn 
samenleving te veranderen in een multicultureel mozaïek. Maar het fervent nativisme van 
de voorgaande jaren had ook een andere bedding kunnen kiezen. Het had al de virulente 
kanten getoond van antisemitisme, racisme en anti-katholicisme, onder het banier van een 
heroplevende Ku Klux Klan.  

Met name aan die periode kan  de opkomst van Trump ons doen denken. Hij had al 
jarenlang zijn leugenfabriek gebruikt om een zittende president, Barack Obama, als 
vreemdeling af te schilderen, geboren in Kenya, en daarom als president illegitiem. Hij deed 
immigranten uit Mexico af als “rapists” en “criminals”. Moslimimmigranten werden in zijn 
voorstelling als groep verdacht van terrorisme en dienden daarom te worden geweerd. Een 
van zijn adviseurs, Steve Bannon, stijfde Trump in dit denken. Bannon ziet de wereld 
verwikkeld in een apocalyptische strijd tussen de christenheid — met inbegrip van Rusland 
— en de wereld van de islam. Hij huldigt een cataclysmische kijk op de wereldgeschiedenis 
die eeuwenoude Amerikaanse echo’s van frontier-evangelisme en eindtijdfantasieën laat 
horen. En als Trump zich opwerpt als voorvechter van een blank en christelijk Amerika vindt 
hij gretig gehoor bij een radicale aanhang van “white nationalists” en verwante extreme 
groeperingen. Tegelijkertijd negeert hij een groot deel van Amerika’s bevolking. Zoals de 
Amerikaanse journalist Peter Beinart in het tijdschrift The Atlantic opmerkte, “when Trump 
says being Western is the essence of America’s identity, he’s in part defining America in 
opposition to some of its own people. He’s not speaking as the president of the entire 
United States. He’s speaking as the head of a tribe.” 



De vraag dient zich dan aan hoe Trump als “head of a tribe”, als stamhoofd, sprekend 
namens een deel van de Amerikaanse bevolking, zich dan toch kan opwerpen als president 
van alle Amerikanen. Dat kan op een aantal manieren, bijvoorbeeld door “de bevolking” 
opnieuw te definiëren en delen van de bevolking af te doen als “illegals”, als vreemdelingen. 
Met zijn Twitteraccount is hij voortdurend bezig de werkelijkheid naar zijn hand te zetten, 
als meester-illusionist in de grote traditie van de Wizard of Oz. Zo houdt hij staande dat hij 
ook de “popular vote”, en niet alleen maar nipt de “electoral vote”, heeft gewonnen. Er 
zouden, zo houdt hij vol, zo’n drie miljoen stemmen van illegale bewoners zijn uitgebracht. 
Een aantoonbare onwaarheid, maar in Trumps universum maakt dat niet uit. Wat niet waar 
is, kan worden waargemaakt. Tegen de achtergrond van aanhoudende delegitimering van 
de verkiezingen als “rigged” geeft Trump nu als president de opdracht aan de afzonderlijke 
deelstaten hun kiezersgegevens (“including Social Security numbers, party affiliation, 
criminal backgrounds, and military history”) aan een speciale overheidscommissie — “a 
presidential commission on election integrity” — te sturen met de bedoeling grote aantallen 
inwoners uit de kiesregisters te verwijderen. Het is de zoveelste zet in een veel langer 
lopende strategie van met name de Republikeinse Partij om ongewenste elementen uit de 
bevolking de toegang tot de verkiezingen te ontzeggen. In zijn inbreuk op vertrouwelijkheid 
en privacy van afzonderlijke burgers was het verzoek ongehoord. Het duurde minder dan 
een week voor niet minder dan 48 staten weigerden aan het verzoek te voldoen, in een 
welkome rebellie tegen een machtsgreep van de federale overheid. Afgevaardigde Marc 
Veasey, vicevoorzitter van de Congressional Voting Rights Caucus, heeft een wetsvoorstel 
ingediend om te verzekeren dat geen gelden van de belastingbetaler naar deze commissie 
van Trump toe gaan. Zoals Veasey zei: “The commission’s mission to study non-existent (! — 
het zijn Veasey’s woorden) voter fraud cases has nothing to do with ballot security and 
everything to do with voter suppression and discrimination.” Maar wees hiervan verzekerd: 
Trump als listige trickster vindt wel weer een andere manier om zijn doel te bereiken.  

Mythische Verlosser 

Wat is dan zijn doel? Wie ziet Trump dan als de leden van zijn “tribe”? Namens wie maakt 
hij zich druk? Kort gezegd is het een Amerika van blanken, eigenlijk alleen blanke mannen. 
Als vrouwen zich aandienen als mededingers, critici en tegenspelers, en Trump de voet 
dwars zetten, komt een venijnig arsenaal in hem boven van vrouwenhaat, van misogynie, 
met psychische hangups die vrouwen afschildert als wezens die uit lichaamsopeningen 
bloeden. Het maakt Trump zo op het oog tot een “suitable case for treatment”. Het 
verbazingwekkende is dat hij er mee wegkomt, zelfs bij vrouwen. Zo’n veertig procent van 
blanke vrouwen heeft op Trump gestemd. Er moet iets anders aan de hand zijn.  

Trump belichaamt de Amerikaanse variant van een populisme dat ook elders in het Westen 
zijn kop opsteekt. Het geeft uiting aan een collectief ressentiment van grote groepen 
gedeclasseerden, van mensen die zich in hun positie voorbijgestreefd zien, blanken door 
zwarten, mannen door vrouwen, landgenoten door immigranten, het rijke Westen door de 
Derde Wereld. Gevestigde posities blijken langzaamaan precair geworden. Economische 
zekerheden, zoals vaste banen en carrièreperspectieven, verdwijnen en gevestigde politieke 
partijen luisteren niet meer. Zoals Mussolini er op uit was “to make Italy great again” — al 
zei hij het in andere woorden — zo opent Trump een soortgelijk verschiet voor Amerika. In 
een klap, zo belooft hij, zal hij een eind maken aan alle economische onzekerheid, alle angst 
voor statusverlies.  



De Amerikaanse romanschrijver Dave Eggers heeft de magie beschreven die van Trump 
uitging tijdens zijn campagne. Als een boodschapper uit den hoge, neerdalend in zijn eigen 
vliegtuig, met zijn naam in grote letters op de romp, neemt Trump messiaanse trekken aan. 
Het doet denken aan wat de antropologe Margaret Mead heeft genoemd de “cargo cult”. 
Die was ooit ontstaan in Nieuw-Guinea in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, in een 
religieus ritueel van de inheemse bevolking om nieuwe landingen van volgeladen 
Amerikaanse vrachtvliegtuigen af te smeken. Nu doet Trump zich voor als brenger van 
nieuwe cargo, en belooft hij de kolenindustrie in Pennsylvania weer tot leven te brengen. Hij 
presenteert zichzelf  als de enige die de wereldwijde samenspanning tegen de belangen van 
de gewone man kan doorbreken. In één klap bevestigt hij het wereldbeeld dat zijn aanhang 
kenmerkt, een wereldbeeld samengesteld uit wat Lawrence Wright in het blad The New 
Yorker noemde: “paranoia and piety”, geloof en paranoia.  

Meer dan dat: Trump presenteert zich, als mythische showmaster, in de rol van Verlosser. 
Als hij Amerikanen belooft “to make America great again” klinkt het als een echo uit It Can’t 
Happen Here, de beroemde dystopische roman van Sinclair Lewis (1935) over de vestiging 
van een fascistische orde in de VS. De hoofdfiguur is een fascistische senator die Roosevelt 
in de verkiezingen verslaat met de belofte “to make America a proud, rich land again”. Het 
scenario was in het midden van de jaren dertig zeker niet denkbeeldig. Sinclair Lewis wilde 
met zijn roman een waarschuwing aan tijdgenoten geven. Philip Roth keerde in zijn The Plot 
Against America opnieuw naar de jaren dertig terug, ditmaal om op het aanhoudend gevaar 
van fascisme in Amerika te wijzen. Hij keek niet alleen terug; hij leek ook vooruit te wijzen 
naar de man die nu Amerika’s president is.   

Prof. dr. Rob Kroes is emeritus hoogleraar Amerikanistiek, Universiteit van Amsterdam 
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1 Op deze historische parallellen met fascisme aan weerszijden van de Atlantische Oceaan ben ik 
ingegaan in een artikel – “Signs of Fascism Rising: A European Americanist Looks at Recent Political 
Trends in the U.S. and Europe” – in de mei/juni aflevering van Society (Vol. 54, 3; 218-225).  


