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as BARACK
Barack Obama, de 
eerste, zwarte president 
van Amerika en hij is 
lèkker! Deze optimis-
tische lachebek heeft 
nu al een indrukwek-
kend levensverhaal en 
grootse plannen voor 
de toekomst. 
Slaapfeestjes, nieuwe 
hond, paleis van een 
huis. Als zijn schatjes 
maar niet de nieuwe 
Barbara en Jenna Bush 
worden.
Tekst: Anne Sollie | Beeld: National Geographic
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Baracks boekenclub
Voor degene die ook nog geïnteresseerd zijn in boek-
en. Lees verder, anders zie volgende alinea. Hij heeft 
er drie: Over zijn jeugdervaringen en het opgroeien 
als zwarte jongeman in Amerika schreef Barack twee 
boeken. In 1995 schreef hij: “Dreams from My Fa-
ther en A Story of Race and Inheritance”. En in 2006 
verscheen: “The Audacity of Hope. Thoughts on Re-
claiming the American Dream”. De boeken zijn vol-
gens de vele recensies authentiek en geschreven met 
de bedoeling zijn geloofsbelijdenis af te leggen. De 
boeken zijn met inzicht geschreven, weerspiegelen 
zijn intelligentie en kijk op de wereld.

Barack en zijn vrouwen
De 47 jaar oude Barack junior is alweer zestien jaar 
getrouwd met Michelle Obama. Samen kregen zij 
twee kinderen: Malia Ann 
van tien en Natasha van 
zeven jaar. Deze dames 
zijn de reden dat Barack 
president wilde worden. 
Hij wil ervoor zorgen dat 
‘de wereld voor hen en 
alle andere kinderen een 
betere plek zal zijn. Bijna 
om van te kotsen, zo per-
fect.  

Baracks praatjes 
Barack is een welbespraakt 
mannetje en heeft in zijn 
toespraken al veel verteld 
over zijn plannen. Change 
is het toverwoord en change gaat er komen. Hij pleit 
voor het veranderen van Amerika, beëindiging van de 
oorlog in Irak en het sluiten van de gevangenis voor 
terreurverdachten in Guantanamo Bay. Hij wil de ge-
zondheidszorg in Amerika voor iedereen toeganke-
lijk maken. Barack heeft plannen om het onderwijs 
te verbeteren en de ongelijkheid tussen de onder- 
wijsinstellingen weg te werken. Dat klinkt goed toch? 
Bijna te mooi om waar te zijn. 

Obamamania
Op 20 januari vindt de inauguratie van Barack plaats. 
De Obamamania is losgebarsten! Miljoenen Ameri-
kanen willen bij deze historische gebeurtenis aan-
wezig zijn. De kaartverkoop wordt overbelast met 

dit recordaantal belangstellenden voor kaartjes. Men 
verwacht minstens één miljoen mensen. Chicago 
pikt ook een graantje mee van zijn succes. Hordes 
gekke toeristen gaan deze enorme stad ervaren zo-
als Barack en familie dat doen. Je kunt de plaatsen 
bezoeken waar zij graag eten, chillen en winkelen 
waar Michelle Obama haar inkopen doet. Baracks fa-
voriete basketballveld bezoeken en nog meer van dat 
soort onzin.

Staatszaaknummer 1:
Een hond voor in die Witte Toko
Barack heeft zijn vrouwen en de rest van de wereld 
beloofd dat wanneer zij in het Witte Huis trekken een 
hondje krijgen. De zoektocht naar een hypoallergeen 
hondje voor allergisch dochtetje Malia, is verheven 
tot de belangrijste kwestie van dit moment. De hele 

natie bemoeit zich met de 
zoektocht. Barack kreeg al 
een Peruaanse naakthond 
aangeboden, maar kiest 
waarschijnlijk toch voor 
een ander ras. Barack had 
namelijk een idee, een 
Goldendoodle, een kruis-
ing tussen een Golden 
Retriever en een Poedel. 
Dit sloeg alleen niet aan 
bij de rest van de wereld, 
men vond een raszuivere 
hond te elitair. Toch ziet 
de Amerikaanse bevolking 
het liefst een Poedel aan 
het eind van de lijn van Ba-

rack. Lekker onduidelijk zooitje, die Amerikanen. De 
dierenbescherming doet vervolgens ook een duit in 
het zakje. Met 50.000 handtekeningen verkregen uit 
een nationale actie vroegen zij Barack om de puppy 
niet bij een kweker maar uit het asiel te halen. Ook 
over een naam voor de First Dog zijn alvast door de 
wereldbevolking bedacht en geopperd aan Barack: 
Bark Obama, Swing Vote, Checkers of Sarah.

Nachtelijke partijtjes in het Witte Huis
Nu Bush eindelijk zijn spulletjes pakt zal Change ook 
gelden voor het Witte Huis in Washington D.C. De 
134 kamers zullen helemaal in de stijl van de Obama’s 
gereed gemaakt worden. Andere vloerbedekking, een 
indoorbasketbalveld en de televisies 

Barack groeit op
Barack wordt op 4 augustus 1961 geboren in Hono-
lulu, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Hawaï. 
Papa Barack, oftwel Barack Obama senior, komt uit 
Kenia. Mama, Ann Dunham, is afkomstig uit de staat 
Kansas. Zijn ouders scheidden als Barack twee is. 
Waarna zijn moeder hertrouwt met een Indonesiër, 
zij verhuizen samen met Barack junior naar Jakarta. 
Op tienjarige leeftijd keert Barack terug naar Hono-
lulu waar hij gaat wonen bij zijn grootouders Dun-
ham. 

Universiteit en de liefde
Nadat hij in Honolulu de middelbare school afmaakt, 
verhuist de achttienjarige jongeman naar Los An-
geles waar hij twee jaar studeert aan het Occiden-
tal College. Daarna zet hij zijn studie voort aan de  
Columbia Universiteit in New York City. Hier studeert 
hij in 1983 af in de politicologie met als specialisatie 
internationale betrekkingen. Alsof dat nog niet ge-
noeg was, gaat Obama na de studie politicologie als 
onderzoeker werken bij de New York Public Inter-
est Group. Namens deze onderneming zet hij ver-
schillende projecten op voor Amerikanen in arme 
wijken. In 1985 verhuist Obama naar Chicago waar 
hij van 1985 tot 1988 hoofd is van het Developing 
Communities Project (DCP), een hulpprogramma 
van de katholieke kerk. De ijverige Barack houdt 
het hier niet bij want aan de Universiteit van 
Harvard begint hij aan een studie rechten, ditmaal in 
Cambridge Massachusetts. Hij haalt goede cijfers en 
schrijft goede stukken, mede hierdoor wordt hij be-
noemd tot voorzitter van het internationaal befaamde 
juristenblad Harvard Law Review. Na zeven keer ver-
huizen ontmoet hij op Harvard hij zijn liefje Michelle 
Robinson. In 1991 studeert Obama cum laude af en 
keert hij terug naar Chicago. In deze stad gaat hij aan 
de slag als advocaat en doceert hij deeltijd Rechten 
aan de Universiteit van Chicago. In 1992 trouwt Ba-
rack met zijn ‘Harvard College Sweetheart’ Michelle.

‘Barack is bijna 
om van te kotsen, 
zo perfect.’

>
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gaan uit de slaap- en logeerkamers. De dochters van 
Barack gaven aan dat ze het ‘cool’ vonden om naar 
het Witte Huis te verhuizen en zien het enorme huis 
als een logeerparadijs. Na lang zeuren van de twee 
dametjes stemde Michelle in dat er af en toe ook log-
eerpartijtjes gehouden mogen worden.

Klonen
De Kenianen, uit het gebied waar de vader van Ba-
rack werd geboren, zijn trots. Zo trots dat de helft van 
alle baby’s die de afgelopen tijd in Kisuma zijn gebo-
ren, genoemd zijn naar de kersverse president of zijn 
vrouw. Ook loopt er in Kenia sinds kort een tweeling 
rond: Michelle en Barack. 

Wat een walgelijk perfect mannetje, hij is de ultieme 
American Dream. Er moet toch iets mis zijn met deze man? 
Googlen zou toch iets op moeten le-
veren? Nee, alleen een website om 
de roddels rondom zijn campagne 
tegen te gaan. Tijd zal het leren…

De Eerste
Barack Obama schrijft geschie-
denis als de allereerste zwarte 
president van Amerika. Hij kan 
dan wel de eerste zijn, maar 43 
andere eerste presidenten gin-
gen hem voor. Een stukje ge-
schiedenis waarin je leest waar 
zij allemaal de eerste in waren!

George Washington (1789-1797) 
Eerste president die overleed aan 
keelontsteking.  John Adams (1797-

1801) De eerste president die 2 jaar 
van zijn leven in Holland heeft doorgebracht in Amsterdam en 
Leiden.  Thomas Jefferson (1801-1809) Eerste president die, 
omdat hij indruk wilde maken op zijn minnares, “nonchalant” 
over een hekje sprong tijdens een wandeling en vervolgens 
struikelde en zijn pols brak. James Monroe (1817-1825) De 
eerste president met bruin haar.  John Quincy Adams (1825-

1829) De eerste president die een vader had die ook als presi-
dent heeft gediend. John Adams, 2e president van Amerika.
Andrew Jackson (1829-1837) De eerste president op wie een 
aanslag werd gepleegd met dodelijke afloop.  Martin van Bu-

ren (1837-1841) De eerste president met Nederlandse wortels.   
William Henry Harrison (maart-april 1841) De eerste presi-
dent die met de langste toespraak in de Amerikaanse geschie-
denis. Deze duurde bijna twee uur! Was ook de president met 
het record: Kortste zitting als president. John Tyler (1841-1845) 
De eerste president met enorme flaporen.  James K. Polk (1845-

1849) De eerste president die bekend stond als een enorme 

rokkenjager. Zachary Taylor (1849-1850) De eerste president 
die tijdens een burgeroorlog rondreed in de frontlinies met 
een kapotte strooien hoed op en oude boerenkleding aan, ta-
bak kauwend en spugend.  Millard Fillmore (1850-1853) De 
eerste president die in een blokhut in New York werd geboren. 
Franklin Pierce (1853-1857) De eerste president die zijn 11 jaar 
oude zoon tijdens een treinongeluk verloor. Twee maanden voor 
zijn presidentschap. James Buchanan (1857-1861) De eerste 
president die vrijgezel was tijdens zijn tijd in het Witte Huis.  
Abraham Lincoln (1861-1865) De eerste president met een 
prominente baard en redde de VS van de ondergang. Boven-
dien de president die slavernij afschaften. Andrew Johnson 

(1865-1869) De eerste president die kleermaker was.  Ulysses 

S. Grant (1869-1877) De eerste president die snel een bijnaam 
had, “Useless” werd hij genoemd door zijn bescheidenheid en 
het feit dat hij als kind nergens in uitblonk. James A. Garfield 

(maart-september 1881) De eerste president die slechts een 
half jaar diende.  Theodore Roosevelt (1901-1909) De eerste 
president die in zijn leven meer dan 150.000 brieven ver-

stuurde en daarnaast een groot aan-
tal diverse boeken schreef.  William 

Howard Taft (1909-1913) De eerste 
president die “legendarisch” dik was. 
Woodrow Wilson (1913-1921) De 
eerste president die in de laatste 
jaren van zijn leven vrijwel blind 
was.  Calvin Coolidge (1923-1929) 
De eerste president die vond dat de 
overheid ‘niet teveel in de weg moest 
lopen’.  Harry S. Truman (1945-1953) 
De eerste president die toestemming 
gaf voor het gebruik van atoombom-
men (op Hiroshima).  John F. Ken-

nedy (1961-1963) De eerste presi-
dent met een enorm hoog libido.  
Lyndon B. Johnson (1963-1969) 
De eerste president als meester in 
de vulgariteit die zakelijke gesprek-
ken ook in de badkamer hielt terwijl 
hij op de wc zat.  Richard M. Nixon 

(1969-1974) De eerste president die met schande overladen 
zijn ambt neerlegde (vanwege de Watergateaffaire).  Ger-

ald Ford (1974-1977) De eerste president die niet door het 
Amerikaanse volk is gekozen.  Ronald Reagan (1981-1989) 
De eerste president die een kunstgebit opdook om iemand 
te hulp te schieten en daarvoor $10,- kreeg als beloning. 
George Bush (1989-1993) De eerste president die in juni ter 
wereld kwam en vrienden was met de Nederlandse ‘Roed’ (= 
premier Ruud Lubbers).  Willam Jefferson Clinton (1993-

2001) De eerste president met de karakteristieke uitdrukking: 
‘kin vooruit en onderlip omhoog!’  George W. Bush (2001-

2008) De eerste president die samen met zijn vrouw een 
tweeling kreeg.  Barack Obama (2008-…) De eerste zwarte 
president.
Meer lezen? Bestel het boek Alle 44 Amerikaanse presidenten. Ameri-
ka-kenner Rik Kuethe biedt met zijn speelse pen een inzicht in leven en 
werk van de 44 presidenten.
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‘Barack: The ultimate 
American Dream’

Wat je nog niet wist over Obama:

$  Zijn sterrenbeeld is Leeuw.

$  Hij is linkshandig.

$  Zijn favoriete superheld is Spiderman.

$  Zijn favoriete eten is chili.

$  Hij is helemaal weg van Basketbal en speelt 

    dit zelf fanatiek.

$  Voor elke belangrijke meeting, vergadering of 

    tv-optreden speelt hij een potje basketbal om 

    te ontspannen.

$  Hij rookt al 20 jaar maar beloofd niet te zullen 

    roken in het Witte Huis. 

$  Zijn favoriete films zijn: Casablanca, The God 

    father (1&2), Lawrence of Arabia en One Flew 

    Over The Cuckoo’s Nest.
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