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Barack Obama is de president van Amerika. Hij heeft op veel plekken in de wereld gewoond.  
Hij heeft ook veel mensen ontmoet. Toch is zijn leven niet gemakkelijk geweest.

Barack? Het  
is voor jou. In 1982 studeert Barack Obama 

in New York. Hij is net 21 jaar 
geworden. Hij krijgt een 
telefoontje.

Barack hoort dat zijn vader is overleden. Bij een auto-ongeluk.  
Hij heeft zijn vader nog maar 1 keer ontmoet. Barack is dan 10 jaar.

Bijna 30 jaar later. In 2004 geeft Barack een belangrijke toespraak voor de Democraten. 
Dit is in Boston.

De toespraak gaat erg goed.  
Barack krijgt veel aandacht op televisie.  
Ineens is hij beroemd. 

Vanavond is heel belangrijk voor mij.  
Het is bijzonder dat ik hier sta.

Want mijn vader komt uit Kenia.  
Hij woonde in een klein dorp.  
Hij zorgde daar voor de geiten. En hij  
ging naar school in een klein schuurtje.
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Het klopt. Baracks vader is arm geboren. Maar dat wist Barack vroeger niet. Als kleine jongen 
woont hij in Hawaï. Hij is 10 jaar. Hij vertelt verhaaltjes aan zijn vrienden.

Mijn opa is een opperhoofd. Dat is de koning 
van de stam. Dus mijn vader is een soort prins. 
Hij wordt koning als mijn opa doodgaat.

Maar dat is niet echt waar. 
De opa van Barack is boer 
en kok. Hij heet Onyango 
Obama.

En daarna? Ga je 
daarheen? Word je 
dan ook een prins? 

Als ik dat 
wil, ja.

Barack weet niet veel over zijn opa. Of over het land waar zijn familie vandaan komt.  
Iedereen op school noemt hem Barry. 

De vader van Barack heet Barack Obama 
Senior. Hij is geboren in Kenia. Hij kan 
goed leren op school. Daarom mag hij  
naar Amerika. 

Hij gaat naar de Universiteit van Hawaï.  
Daar ontmoet hij de moeder van Barack.  
Ze heet Ann.

Ann en Barack Senior 
trouwen in 1961. Hun 
ouders vinden dat niet leuk. 
Want Ann en Barack Senior 
komen uit verschillende 
landen. Toch trouwen ze.  
In 1961 gebeurt dat nog 
niet zo vaak.
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Barack Senior is klaar met zijn studie in Hawaï. Hij kan kiezen.  
Verder studeren in New York. Of op Harvard. Barack is dan 2 jaar. 

Waarom wil je naar Harvard?  
Kies New York. Dat is goedkoper.  
 Dan kunnen wij mee!

Maar Harvard is een 
betere school. 

Barack Senior gaat 
naar Harvard. De 
ouders van Barack 
gaan uit elkaar. 

Barack is pas 2. Hij weet 
dus niet veel van zijn vader. 
Hij hoort het verhaal later 
van zijn opa en oma. 

Echt, Barry.  
Je vader kon alles. 

Toet, weet je nog dat 
hij een keer ging 
zingen?  
Hij zong Afrikaanse 
liedjes. 

Het was op een groot 
festival.

Ja!

Barack noemt zijn grootouders opa 
en Toet. Toet komt van ‘tutu’. Dat 
betekent oma in Hawaï. 

Nee, maar hij was heel 
zeker van zichzelf. 
Daardoor vond 
iedereen hem leuk. 
Daar kun je van leren. 
Als je zeker bent van 
jezelf, krijg je succes.

Maar het was niet goed. 

En je vader zong 
voor heel veel 
mensen. 
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Barry, kom eens! Dit is Lolo. Een vriend 
van mama. Van de universiteit.

Lolo Soetoro komt uit 
Indonesië.  
Hij studeert in Hawaï. 

Ann en Lolo trouwen.  
Barack is dan 6 jaar.  
Lolo moet terug naar Indonesië.  
Ann wil met hem mee. 

De oma van Barack vindt dat leuk. Zijn opa niet.

Jullie kunnen deze blikken 
met eten meenemen. 

Indonesië. Het zijn 
eilanden, net als 
Hawaï. Er zijn 
tijgers. En apen!

Lolo gaat eerst naar Indonesië. 
Een jaar later gaan Barack en 
zijn moeder ook. 

Lolo is erg veranderd.  
Hij heeft een snor. 

Lolo zit in het leger. 
Daarom moest hij terug 
naar Indonesië. 
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Barack woont 4 jaar in Indonesië. Van zijn 
6e tot zijn 10e jaar. Het is daar erg anders.

Ze eten daar andere dingen dan hij 
gewend is. 

Barry eet hondenvlees en slangenvlees. 
Ook eet hij sprinkhanen. Het vlees is taai. 
De sprinkhanen zijn knapperig.

Veel mensen zijn erg 
arm. Het is de eerste 
keer dat Barack dat 
ziet. 

In Indonesië zijn 
mensen veel armer  
dan in Amerika. 

Dat is het Hotel Indonesia.  
Heel modern. En kijk Barry!

Dat is Hanuman. De god 
van de apen. Hij is een 
grote strijder. Even sterk 
als 100 mannen.

Ann geeft geld aan arme mensen. Lolo wil dat niet.  
Hij wil liever dat ze het geld zelf houden. 



8         BARACK OBAMA8         BARACK OBAMA

Lolo koopt een huis in Jakarta. Dat is de hoofdstad van Indonesië.  
Het is een klein huis. Lolo zit in het leger. Hij verdient daar niet veel. 

Daarna gaat Lolo ergens 
anders werken. Bij een 
Amerikaans oliebedrijf.

Barry, wacht.  
Ik heb een 
verrassing. Een aap!

Lolo heeft nu meer geld. Ze hebben nu een televisie en een radio. En bedienden.

Hij heet Tata. Ik heb 
hem in Nieuw-
Guinea gekocht.

Wees maar niet 
bang. Hij zit vast.

Een aap. 

O. Gelukkig!
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Op school is het niet leuk voor Barack. Hij spreekt de taal niet. Hij is anders.  
Leraren vinden hem rustig. Hij zit altijd achter in het lokaal. Soms wordt hij gepest.  
Omdat hij uit een ander land komt. 

Eerst wil Ann blijven. Haar zoon moet er maar aan wennen.

We waren aan het spelen.  
En toen ben ik in het 
prikkeldraad gevallen. 

Hij moet naar 
het ziekenhuis!

Het is te laat.  
We gaan 
morgen.

In het ziekenhuis zijn maar twee dokters. Ze willen Barack niet  
meteen hechten. Ze willen eerst hun spelletje domino afmaken. 

Ann vindt dat niet 
leuk. In Amerika is 
het beter voor 
Barack. 

Mam! Ik 
ben moe!

Dit is voor mij ook niet 
leuk, jongen!

Ann maakt Barack iedere ochtend wakker, al om 4 uur.  
Ze leert hem Engels. 

Ze vindt hem erg slim. Dat heeft hij van zijn vader, zegt ze.
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Barack wordt sterk.  
Dat leert hij van Lolo. 

Wat wil je?  
Wil je een zwakke 
man worden?  
Of een sterke man?

Je moet niet zwak zijn. 
Dat is niet goed voor je. 

Barack leert ook van 
Ann. Zij leert hem om 
eerlijk te zijn. 

Je moet eerlijk zijn.  
Dan word je een goed 
mens!

Ann krijgt een dochter. 
Ze heet Maya 
Soetoro. Ze is de 
halfzus van Barack. 

Het gaat niet zo goed tussen Lolo 
en Ann. Door Maya wordt het een 
beetje beter. 

Barack verhuist terug naar Hawaï. 
Hij gaat bij zijn opa en oma 
wonen. Hij is dan 10 jaar.  
Hij gaat naar de Punahou school, 
een privéschool.  
Het is een dure school.  
Maar Barack krijgt een 
studiebeurs. 
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In Amerika is Barack eenzaam.  
Hij is de enige leerling met een 
donkere huid.  
Hij is anders dan zijn klasgenoten. 
Net als in Indonesië.

Opa en Toet wonen in  
een kleine flat.  
Opa is niet rijk en dat  
vindt hij niet leuk. 

Opa en Toet hebben vaak ruzie.  
Ze hebben weinig tijd voor Barack. 

Er is een telegram van je moeder.  
Ze komt met kerst.  
En je vader komt ook, Barry. 

Dat wordt een drukke 
kerst.


