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Amerika-kenner Frans Verhagen: ‘Volkomen
logisch dat Trump nog president is’
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512 pagina’s heeft journalist annex Amerika-kenner (Maarten van Rossum,
eat your heart out) Frans Verhagen (http://www.meiguo.nl/) ervoor nodig.
Het schrijven van de geschiedenis van Amerika vanaf, grofweg, het jaar
1500 tot en met nu. Prettig: met 512 pagina’s op relatief licht papier
gedrukt, houdt u Geschiedenis van de Verenigde Staten
(https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-3437_Geschiedenis-van-
de-Verenigde-Staten) nog nét plezierig vast, in bad. Daar heeft uw
dienstdoende redacteur het aangenaam leesbare nieuwe Amerika-boek dan
ook doorgebladerd.

Daar heeft hij dan nogal de tijd voor genomen, denken sommigen onder u,
want het boek is al in november vorig jaar verschenen. Correct, maar voor
de geschiedenis van Amerika moet je een beetje de tijd nemen. Verhagen
zelf is er volgens eigen zeggen (http://usa365.nl/frans-verhagen/) al sinds
de jaren zestig mee bezig. Dus hij was er vroeg bij, want Verhagen is 63
jaar oud.

Eerst maar even de vraag: wie is Frans Verhagen, dat hij zo maar eventjes
denkt de geschiedenis van Amerika te kunnen schrijven?

Verhagen studeerde aan de universiteit geen geschiedenis, maar rechten en
sociologie.

‘Via Griekenland, Frankrijk en Canada belandde ik in Amerika en ging
studeren op de Columbia University in New York. Eén van de beste
universiteiten ter wereld en op het gebied van sociologie absolute top.’
Check. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Columbia-universiteit) Maar voor
iemand die later journalist zou worden, lijkt een studie geschiedenis
misschien toch net iets meer op zijn plaats. Tikte uw recensent die negen
jaar over zijn studie Nederlands deed…

Van 1983 tot 1989 is Frans Verhagen correspondent voor diverse
Nederlandse kranten en tijdschriften in Washington DC. Hij schrijft
verschillende boeken over het land en was jarenlang hoofdredacteur van het
onvolprezen magazine Amerika (weet u nog?).

En nu is er zijn magnum opus Geschiedenis van de Verenigde Staten, en
daar mogen we best blij mee zijn. Niet alleen omdat het lang geleden is dat
er voor de laatste keer een fatsoenlijke en complete geschiedschrijving van
Amerika in Nederland verscheen, maar ook omdat Geschiedenis van de
Verenigde Staten een (heel) mooi boek is.

Foto: Getty
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MEER OVER BOEK

Op een rustige – en toch zit de vaart er vanaf het begin lekker in – toon,
verhaalt Verhagen van de oudste dagen van Amerika tot en met nu. Of nu
ja, bijna tot nu. Het boek eindigt met het begin van het presidentschap van
de 45ste president van de VS: oud-casinobaas Donald D. Trump.
(https://meneercasino.com/online-casino-nieuws/onderzoek-bewijst-trump-
was-een-waardeloze-casinobaas)

Maar voordat u daar bent aanbeland, leest u alles over de Pilgrim Fathers,
de ‘Nederlandse’ Henry Hudson (ahum), het (begin van het) fascinerende
Zuiden van Amerika, het verrassende ontstaan van regeringsstad
Washington DC (DC staat voor District of Columbia, ‘aangevend dat de
stad tot geen enkele staat behoorde’) de afschaffing van de slavernij en
krijgt u alle 44 andere presidenten helder voor uw geest.

Maar u leest ook over de Amerikaanse uitvinding van het prikkeldraad (en
waarom dat überhaupt werd uitgevonden), over Elvis (hoe kan het ook
anders), over het fenomenaal rare ‘sociale experiment’ om heel de VS qua
alcohol droog te leggen (‘tot op de dag van vandaag is de plek waar

de beroemde Jack Daniel’s Whiskey wordt gemaakt, Moore County in
Tennessee, een dry country’), het beroemde ‘apenproces’ (vandaag de dag
weer actueel), over de populist Huey Long uit Louisiana (vandaag de dag
weer héél actueel) en over vluchtelingen uit… Oklahoma (vandaag…
juist!).

Daarnaast zijn er de nodige ondernemerslessen, onder andere (natuurlijk)
van Henry Ford, de New Deal, de opkomst van het fenomeen Cash-and-
carry en de geschiedenis van de airconditioning en wat die allemaal
mogelijk maakte én maakt.

Kortom, in 512 pagina’s wordt heel Amerika op een plezierige manier over
u uitgestort. Alleen, gek genoeg, en ook jammer, Verhagen tikt geen woord
over de geschiedenis van Las Vegas (https://meneercasino.com/online-
casino-nieuws/geschiedenis-van-las-vegas-video).

Is er nog meer te zeuren? Jawel. Want waarom is er alleen een index op
persoonsnamen? Waar is het zaken- en plaatsnamenregister? En: mogen die
registers er misschien nog in, in de komende herdruk?

Maar voor de rest: een boeiende en zeer fraai opgeschreven geschiedenis
van de VS. Met een dito omslag. Want staat er nu en bloedende
Amerikaanse vlag op de cover… Of toch niet…?!

Tot slot nog, het antwoord op de stellige stelling van Verhagen, betreffende
Trump. Waarom is het ‘logisch’ dat juist Trump de 45ste president van
Amerika is? Welnu. Dat leest u in de fenomenale proloog van Verhagen in
zijn boek, vanaf pagina 475. Quote zegt: lezen! En ja, dat geldt voor het
hele boek. Doen!

Geschiedenis van de Verenigde Staten, Frans Verhagen, Boom, €39,90
(gebonden editie)
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Schrijven is een vak apart. Maar wat vooral een uitdaging is als auteur, is om zowel een pakkend begin
als een daverend slotstuk te bedenken. Dat wisten ook de volgende best-selling schrijvers.
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Ach gut! Ivanka Trump heeft geen tijd voor
massages (terwijl haar werknemers $1 per uur
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werknemers-1-per-uur-verdienen-195927)
02/05/2017 om 12:34

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij zonder dat Ivanka Trump in het nieuws is. Nu zouden
werknemers van een Chinese fabriek waar haar kledinglijn wordt gemaakt $1 per uur verdienen.
Ivanka zelf heeft echter grotere problemen. Veel grotere…
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Sweetheart, We travelled south of
Amsterdam. Here I find myself in an
extraordinary land of cliffs and high winds.
It’s the start of a new day. I’m walking
towards this train station and, gosh, it’s so

ROCKY BALBOA VAN DE ZUIDAS
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Ruzie met uitgevers, een ontslagronde en het
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luwen. Reden om met Alexander Klöpping te
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Als president moest Barack Obama het doen met een slordige $4 ton per jaar, maar nu hij afgezwaaid
is als leider van het land kan het grote cashen alsnog beginnen.
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geworden-191771)
17/02/2017 om 13:01

De Amsterdamse vastgoedondernemer Erik de Vlieger was 29 toen hij zich echt miljonair durfde te
noemen. Het Quote 500-lid wordt nog wel eens voor de voeten gegooid dat zijn vader het succes hem
in de schoot wierp, maar daarmee doen we hem tekort, zo bleek toen we hem -tere ere van zijn nieuwe
boek Diep zakendoen- vroegen naar zijn eerste miljoen.
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Opgelet: het einde der kapitalisme is nabij!
(/Nieuws/Opgelet-het-einde-der-kapitalisme-
is-nabij!-190465)
11/02/2017 om 17:50

Mogelijk al binnen een paar weken zal hebzucht, egocentrisme en daarmee het kapitalisme

Zo veel verdient Astrid Holleeder met haar
bestseller 'Judas' (/Nieuws/Zo-veel-verdient-
Astrid-Holleeder-met-haar-bestseller-Judas-
188945)
15/12/2016 om 10:35

Goed nieuws voor Astrid Holleeder en uitgever Lebowski. De bestseller 'Judas' wordt ook uitgebracht
in Amerika. Quote mailde met Lebowski-frontman Oscar van Gelderen. 'Dit is het best verkochte boek
ooit bij Lebowski.'
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Typisch: Apple brengt papieren boek uit, met een
pro-editie van $299 (/Nieuws/Typisch-Apple-
brengt-papieren-boek-uit-met-een-pro-editie-
van-299-187688)
18/11/2016 om 11:51

Apple laat weer zien waar het heer en meester in is: het aanbieden van ogenschijnlijk normale dingen
voor belachelijk hoge prijzen. Hun nieuwe koffietafel-boek heeft een 'pro-editie' van $299 en bevat
foto's van, jawel, Apple-producten.
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Johan Cruijff in 31 tegelwijsheden die iedere
zakenman moet kennen (/Nieuws/Johan-Cruijff-
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05/10/2016 om 13:05

Zelfs na zijn dood komt hij nog met briljante oneliners. We hadden zijn wijsheden al verzameld, maar
de laatste zin van zijn autobiografie moet erin: 'Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent.'
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