
H
et zal na zijn giftige anti-moslimmaat-
regelen wellicht wat minder worden,
maar sinds het aantreden van Trump
valt bij de Europese bondgenoten – zo-
wel in de politiek als daarbuiten – een

neiging te bespeuren met de vingers voor de ogen
naar het Witte Huis te kijken. Om maar niet te hoe-
ven zien wat daar gaande is. Om maar niet te hoeven
oordelen.
Natuurlijk, er zijn historici en anderen die wijzen op
de onmiskenbare parallellen met de opkomst van
het fascisme in de jaren dertig, er zijn scherpe com-
mentaren, maar er is ook een ‘tut tut ho ho’-reflex;
het zal allemaal wel meevallen, achter de klapwie-
kende gekte van de president gaat een geslepen on-
derhandelaar schuil, en soms kan hij ineens best re-
delijk uit de hoek komen.
Masha Gessen, de Russisch-Amerikaanse journaliste
die zich jarenlang vastbeet in het onderwerp ‘Vladi-
mir Poetin’, noemt dit de valkuil van ‘kleine teke-
nen van normaliteit’ en ze waarschuwt daar niet in

te trappen. Als je merkt dat je denkt dat de
grote leider gewoon een beetje overdrijft,
realiseer je dan dat dit een natuurlijke,
maar onverstandige reactie is: ‘de ont-
kenning van het onacceptabele’.
Dit onderschatten van de autocrati-
sche verleiding, het geloof dat
zoiets ‘bij ons’ niet kan gebeuren,
heeft de Amerikanen ook parten
gespeeld bij de verkiezingen: te
weinig mensen gingen naar de
stembus, te veel kiezers dachten
dat Trump zo erg niet was. Laat

het een waarschuwing zijn voor de
landen van Europa, te beginnen voor
Nederland. De rechtsstaat is een
kwetsbare uitvinding, die gemakke-

lijk onklaar kan worden ge-

maakt – en niet alleen in wankele democratieën, zo-
als in Oost-Europa, maar ook in landen die gelden als
bastions van vrijheid.
De Amerikanen mogen hun land graag beschrijven
als ‘a shining city on a hill’, maar geen enkele stad is
immuun voor het duister, dat is precies wat de ge-
schiedenis van de VS aantoont. Ik heb gisteren een
groot deel van de dag doorgebracht met het lezen
over Richard Nixon – ‘Eén man tegen de rest van de
wereld’, zoals de titel luidt van een biografie. De
37ste president was een instabiele narcist, die de
werkelijkheid ervoer als een grote samenzwering te-
gen zijn persoon. Om zijn prestaties voor de eeuwig-
heid te bewaren, nam hij al zijn gesprekken stiekem
op. Zo weten we wat hij bijvoorbeeld zei over Joden:
“Je kunt die klootzakken niet vertrouwen.” 

Alles wat Nixon deed stond in het teken van zijn po-
litieke eergevoel. Eerst moest hij president worden;
om die reden saboteerde hij vredesbesprekingen
met Vietnam. Daarna moest hij president blijven;
om die reden liet hij inbreken bij de Democraten.
Hij noemde zichzelf de ‘hardste vent in het Witte
Huis sinds Theodore Roosevelt’ en dacht zijn tegen-
standers, de Vietnamezen, maar ook de Russen, te
kunnen intimideren door – in zijn eigen woorden -
de ‘Madman’ uit te hangen. “Ze geloven elk dreige-
ment van Nixon omdat hij Nixon is.”
Horrible!
Maar Trump is erger, vrees ik.

Madman

Amerika noemt zich ‘a shining
city on a hill’, maar geen stad
is immuun v00r het duister
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In de ochtend kan er regen vallen, vooral in het oosten. Het
wordt 4 tot 7 graden. De zon laat zich nauwelijks zien.

HET WEER

De Britse acteur
John Hurt is

vorige week op
77-jarige leef-
tijd overleden.
Dat werd dit
weekend be-
kendgemaakt.
De carrière van
Hurt omspande
meer dan zestig jaar. In
2015 werd hij geridderd
door koningin Elizabeth.
Tweemaal kreeg hij een

Oscarnominatie:
voor de film

‘Midnight Ex-
press’ uit 1978
en voor ‘The
Elephant Man’
uit 1980. In

2016 speelde hij
naast Natalie

Portman in de voor
een Oscar genomineer-

de film ‘Jackie’, over de
Amerikaanse First Lady
Jacqueline Kennedy.

ANTON DINGEMAN Pieter Geenen

PERSONALIA

Na het slot -
applaus

voor ‘Husbands
and Wives’, za-
terdag in de
Amsterdamse
Stadsschouw-
burg, overhan-
digde Ariane
Schluter aan hoofd-
rolspeelster Halina Reijn
de prestieuze Theo Mann-
Bouwmeesterring. Schlu-
ter was sinds 2010 de

draagster van de
ring. Het publiek

gaf de ring in
1911 aan Theo
Mann-Bouw-
meester ter
ere van haar

veertigjarige ju-
bileum. Sinds-

dien geeft de draag-
ster de ring door aan een

actrice die in haar ogen
veel heeft bijgedragen aan
het Nederlandse toneel.

Acteursring voor Halina Reijn Prijs voor bedenkster MammaPrint John Hurt (‘The Elephant Man’) overleden

Tijdens het Europese
kankercongres in de

Amsterdamse Rai heeft
Laura van ’t Veer de twee-
jaarlijkse Clinical Research
Award ontvangen. Van ’t
Veer, als hoogleraar ver-
bonden aan de Universiteit
van Californië maar voor-
heen werkzaam voor het
Antoni van Leeuwenhoek,
krijgt de prijs voor haar on-
derzoek op het gebied van
kankerdiagnostiek.

Belangrijkste voorbeeld
hiervan is de ontwikkeling
van de zogeheten Mamma-
Print test. Met deze test
kan aan de hand van het
genetisch profiel van een
tumor in de borst worden
voorspeld of deze tumor
zal uitzaaien of niet. Daar-
door kan in Nederland jaar-
lijks tweeduizend vrou-
wen met borstkanker een
belastende chemokuur be-
spaard blijven.

De tijd is rijp: standbeeld voor
‘positieve invloed’ van Diana

De tijd is er rijp voor, zeggen haar
twee zoons, de prinsen Andrew
en Harry. Twintig jaar na haar
dood zal er een standbeeld van
prinses Diana verrijzen in de tuin
van Kensington Palace, waar zij
ooit woonde. Het beeld is be-
doeld ter herinnering aan ‘haar
positieve invloed op het Verenigd
Koninkrijk en de rest van de we-
reld’, zeggen de twee in een offi-
ciële verklaring.
De prinsen, inmiddels 34 en 32
jaar oud, hebben een commissie
opgezet die fondsen gaat werven
voor het standbeeld en een kun-
stenaar zal zoeken die het gaat
maken. “Onze moeder heeft zo-
veel levens beroerd”, zeggen de
prinsen. “We hopen dat het beeld
bezoekers van Kensington Palace
doet nadenken over haar leven
en haar nalatenschap.”
Prinses Diana, voormalig echtge-
note van de Britse kroonprins
Charles, kwam om het leven bij
een auto-ongeluk op 31 augustus
1997 in Parijs. Tijdens haar leven

zette ze zich in voor een serie
goede doelen, zoals de strijd te-
gen het gebruik van landmijnen.
Ze was alom geliefd, maar haar
verhouding met het koninklijk
huis was moeizaam, zeker na
haar scheiding van Charles. Dat
bleek ten overvloede na haar
dood, toen koningin en prins aan-
vankelijk nauwelijks enige emo-
tie toonden.
Het standbeeld dat haar zoons nu
willen oprichten, is niet het eer-
ste monument voor Diana. In het
Hyde Park is ter nagedachtenis
aan haar een fontein van 210 me-
ter lang aangelegd.  Die werd in
2004 officieel in gebruik geno-
men, maar daaraan gingen jaren
van bureaucratisch getouwtrek
vooraf, met name over het ont-
werp.
Het standbeeld moet er sneller
kunnen komen, denken de prin-
sen. Als alles goed gaat, zal het
nog voor het eind van dit jaar
onthuld worden.
Hanne Obbink
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