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19 oktober 2017
Donald Trump: gevaarlijk of geniaal?
Charles Groenhuijsen, Amerika-kenner

(“Grab them by the pussy”). Maar dat excuus klonk niet erg gemeend.
Want hij voegde er in één adem aan toe dat Bill Clinton waarschijnlijk
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veel erger was qua vrouwen.
Tip

3

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst

In de ogen van Trump is alle publiciteit goed

Zorg ervoor dat je morgenochtend op de voorpagina‘s van de kranten
Donald Trump: hoogste tijd dat we hem serieus gaan nemen. Hij is vier jaar de

staat en Breaking News bent op televisie en internet. Als jij veel

president van Amerika. We kunnen niet volstaan met: Ach, wat een geblondeerde

publiciteit krijgt, krijgt je tegenstander dat niet: Vraag maar aan

lawaaipapegaai, bombastische opschepper en ongeneeslijke leugenaar. Wie Trump

Hillary. Oh, en vergeet niet: “There is no such thing as bad news”.

wil begrijpen, moet van goede huizen komen. Charles Groenhuijsen is sinds 1974
actief in de journalistiek, waarvan 23 jaar bij de publieke omroep. Hij heeft vele

En wat nu?1

publicaties op zijn naam staan, waaronder het boek Donald Trump: “Iedereen houdt

Met veel argumenten kun je verdedigen dat Trump 2020 niet

van mij”. Tijdens onze Cornerbijeenkomst is Charles Groenhuijsen onze gastspreker

haalt. Het overtreden van alle wetten van politieke correctheid en

over de meest besproken persoon van 2017!

fatsoen moet een keer afgerekend worden. Zijn buitenaardse
arrogantie maakt hem kwetsbaar in de politieke slangenkuil van

Iedereen houdt van mij

Washington, waar niet alleen linkse Democraten, maar ook veel

“Iedereen houdt van mij.” Dit is de veelzeggende ondertitel van het boek van Charles

rechtse Republikeinen (partijgenoten dus!) z’n bloed wel kunnen

Groenhuijsen over Donald Trump. Een typisch geval van vrolijke, Trumpiaanse over-

drinken. Intussen geniet hij à la Trump van alle aandacht en

drijving. Maar het is ook weer niet helemaal onwaar. Presidentskandidaat Donald

opwinding. Er verschijnen al krantenkoppen over 2020: “De

Trump wist immers vele Amerikanen te lokken met zijn lawaaiige belofte over een geheel vernieuwde, sterk

campagne voor zijn herverkiezing is begonnen”. Gaat dat écht

verbeterde versie van “The American Dream”. In de inleiding van zijn boek over Trump schrijft Charles

gebeuren? Of alleen in de parallelle werkelijkheid van “The Donald”?

Charles Groenhuijsen

Groenhuijsen: “De afkeer van het politieke establishment zit bij veel kiezers heel diep. Dat heeft Donald
Trump feilloos aangevoeld. Ook zijn felle aanval op illegale emigranten is electoraal een schot in de roos.”

Charles Groenhuijsen gaat graag het debat met u aan over de vraag:

Vanaf de eerste verkiezingsdag voorspelden analisten zijn voortijdige vertrek uit de race. Maar hoe heeft

Hoe gestoord, gevaarlijk en geniaal is Donald Trump? Samen met uw

Trump dan toch weten te winnen?

(zakelijke) partner en/of collega
bent u van harte uitgenodigd.

Tips van de kenner1
In zijn column Donald Trump: “De Mohammed Ali van de Amerikaanse politiek” in Academy Magazine

1

2017 geeft Charles Groenhuijsen tien tips om Trump beter te begrijpen. Tijdens zijn presentatie zal hij u er

Academy Magazine 2017

Charles Groenhuijsen –

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter
17.40 – 18.00 uur
Actualiteiten
18.00 – 19.00 uur
Presentatie door
Charles Groenhuijsen
Vragen stellen en discussie
19.00 – 19.05 uur
Afsluiting door de voorzitter
19.05 – 20.30 uur
Tijdens de uitgeserveerde
maaltijd heeft u volop de
gelegenheid om te netwerken.
Cornerprijs € 10,00
Een verrassingsmaaltijd excl.
drankjes. De hapjes worden u
aangeboden door De Corner.

ongetwijfeld meer over vertellen, maar we geven u alvast drie van deze tips.
Tip

1

Houd er rekening mee dat Trump altijd het gevecht opzoekt

Hij is altijd in gevecht met anderen. En zonder 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 levensmotto mee: “Kill, kill, kill”. Dat zegt veel. Wat een contrast met gentleman
Barack Obama!
Tip

2

Gratis
exemplaar
voor iedere
bezoeker!

Een heerlijke maaltijd voor slechts € 10,-:
blijft u ook eten?
Bij binnenkomst vindt u een menukaart met
de te serveren maaltijd. U bepaalt zelf of u
wel of niet blijft eten; dit wordt genoteerd op
uw consumptiekaart. Samen met de drankjes

Reken niet op een excuus

betaalt u dit na afloop bij de uitgang. Dit

Het is hem vaak gevraagd: “Waarom bied je nooit je excuses aan?”. Trump heeft het in de afgelopen maan-

kan contant of per pin. De hapjes worden u

den één keer gedaan. Naar aanleiding van de onthulling over zijn neerbuigende opmerkingen over vrouwen

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

aangeboden door De Corner.

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

