
 

Woensdag 17 januari 2018 om 20:00 uur bij De Diepen 

 

"Trumped up-trickle down 

Amerika in beweging" 
 
door 

 

Drs. R. (Rob) Huver 
 
 

 
In de eerste lezing van 2018 gaat de spreker, Rob Huver, in op een aantal aspecten van de 
samenleving in de Verenigde Staten. Aan bod zullen komen de geschiedenis van het land en 
zijn sociale en economische omstandigheden. Ook zal worden toegelicht hoe Donald Trump 
op de golven van het populisme aan de macht is gekomen. 
 
 

  
            
  

   
Rob Huver licht als volgt zijn lezing toe: 'You have to think, anyway, so why not think big'? 
Een citaat van The Donald (Trump) who 'makes America great again’, of toch niet? In deze 
lezing gaan we in op wat er gebeurt in the White House, in the Congress en bij de Angry 
White Men of the Midwest. We gaan ook in op het hoe en waarom van deze ontwikkelingen. 

Op de TV worden Amerikanen vaak corpulent, materialistisch, opzichtig, en gewelddadig 
voorgesteld. Er is echter ook een andere, positieve kant van de ‘Yanks’. Ze zijn open, eerlijk, 
direct, gastvrij, idealistisch, ondernemend en daadkrachtig. Zoals president Ronald Reagan al 
zei: ‘You ain’t seen nothing, yet’!, maar nu is Europa aan de beurt…   



 

 

 

Deze lezing geeft informatie over politiek, historisch, sociaal, en economisch Amerika. We 
gaan ook in  op historische documenten zoals de Constitution, The Declaration of 
Independence, The Bill of Rights, etc. en de consequenties daarvan in het verleden en het 
heden. Het opkomende (Trump) populisme komt uiteraard ook aan de orde. Wat zijn we 
geschrokken van The Donald en zijn volgelingen! Hoe is het zo gekomen en hoe nu verder? 
Deze lezing geeft ook een toelichting op het Amerikaanse verkiezingssysteem en de politieke 
en sociale geestesgesteldheid van de ‘Yanks’.  

 

     

 
 
Rob Huver is geboren in Heerlen en bezocht daar het Bernadinus College. Veel familieleden 
van Rob Huver zijn na de mijnsluitingen in Zuid Limburg naar Canada geëmigreerd, waardoor 
hij tot op heden een sterke band heeft met Noord Amerika.  
 
Hij studeerde Engels en Amerikaanse Literatuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Vervolgens werd hij in 1972 docent Engels aan de Zuyd Hogeschool. Na in 1990 een jaar in 
de VS te hebben gewoond en gewerkt op een College is hij overgestapt naar de Universiteit 
Maastricht als universitair docent Engels aan de Internationale MACESS opleiding aldaar. In 
2010 ging hij met pensioen. Hij geeft nog lezingen over de Engelse en Amerikaanse cultuur, 
historie, politiek en literatuur. Rob woont in Roermond. 
 
 
Gelet op het onderwerp en de achtergrond van de spreker belooft dit een boeiende start te 
worden van de lezingencyclus 2018!  
Vergeet niet 17 januari in de agenda te zetten. 
 
 
 

De lezing start om 20:00 uur  
Inloop vanaf 19:30 uur 


