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H
et beroemdste
kantoor ter
wereld isde
OvalOffice
inhetWitte
Huis. Zodrade

Amerikaansepresidentde verkie-
zingenheeft gewonnen, kruipt
hij achterhetmahoniehouten
bureauengaatdedeurdicht.Het
is deplekwaar leiderschapwordt
getoetst. ‘De redendatdeOvalOf-
fice rond is, is dat er geenhoeken
zijnwaar je je kunt verstoppen’,
zeiGeorgeW.Bush.Maarwat een
Amerikaansepresident erprecies
bespreekt enwiehij er ontmoet,
blijft voordemeesten vanons een
mysterie.
IndePresidentiëleBibliothe-

kenwordenalle geclassificeerde
documenten, geluidsopnamen,
correspondentie en tegenwoordig
ookalle tweets vandepresident
bewaard. IedereAmerikaanse
president sindsHerbertHoover
(1929-1933)heeft er een.Depresi-
dent kiest zelfwaar zijnbiblio-

Bij die vanNixon staat eenhelikopter,
indie vanRonaldReagan ishet jasje te
ziendathij droegbij de aanslagop zijn
leven.Wiedepolitieke geschiedenis
vanAmerikabeterwil begrijpen, kijkt
naardepresidentiële bibliotheken.
Dezevier zijn zekerdemoeitewaard.

DoorBarbaraNoordermeer

theekkomt te staan. Zokozen
Roosevelt, Eisenhower, Johnson
enNixonbijvoorbeeld voorde
plekwaar zij zijn geboren.Door
de toevoeging van foto’s, video’s
enpersoonlijke spullen vande
president en zijn familie ontstaat
eenmuseum.Voordepresident
eennalatenschap, voorweten-
schappers eenbron van informa-
tie vooronderzoeken voor zijn
aanhangers eenbedevaartsoord.
Maar iedereenmagernaartoe
ommeegenomen teworden inde
tijdgeest van toeneneenuniek
kijkje te krijgen inhet leven vande
machtigste leiders terwereld.
DePresidentiëleBibliotheken

wordenbeheerddoordeNatio-
naleArchieven (Nara).Doordatde
meeste informatie tegenwoordig
digitaal is, krijgenpresidenten
sindsBarackObamageen fysieke
bibliotheekmeer. Inplaatsdaar-
van laatObama inChicagoeen
presidentieel centrumbouwen.
DonaldTrumpzouFloridaophet
ooghebben.

OPBEZOEKBIJ
MR.PRESIDENT

BIBLIOTHEKEN

fdpersoonlijk | zaterdag17oktober2020 |119

GLAMOURENEEN
TRAGISCHEINDE
JohnF.Kennedy
president: 1961-1963
bibliotheek inBoston

Demeest persoonlijke
bibliotheek isdie vanpre-
sidentKennedy, terwijl hij
zelf niet betrokkenkon
zijnbij deontwikkeling.
De35stepresident van

Amerikawerd tijdens zijn ambt
doodgeschotenendatmoment
wordt opon-Amerikaans ingeto-
genmanier gebracht.
Eerst is erdeprachtenpraal

vandenagebouwdehal vanhet
WitteHuis–wolligdieprood tapijt,
glinsterendekroonluchterswaar
deglamourvanaf spat –,daarna
betreedtdebezoekereensmalle
ruimte.Kleinebeeldschermen in
eenzwartemuur tonenbeeldenvan
diedodelijkedag inDallas in1963.
Deplotselinge tragiek is voelbaar.
Rondlopend inhetmuseum

komje tot de conclusiedatKen-
nedy in zijnkorte termijn zijn
stempelwist tedrukkenopeen

Links: deKennedy-
bibliotheek inBoston.
Boven: er zijn veel
privéfoto’s te zien: hier
Kennedymet zoon John.
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JohnF.KennedyPresidential
Library&Museum
Boston,Massachusetts

‘IchbineinBerliner’-
speech in1963;
rechts: debibliotheek
inBoston.

aantal crucialemomenten inde
geschiedenis. Vandeplannen
voorde eerstemaanlanding tot
de iconische IchbineinBerliner-
toespraak. Foto’s van zijn spelende
kinderenCaroline en John jr. gun-
nendebezoeker eenblik inhet
familieleven inhetWitteHuis van
deKennedy’s.

Zeilbootje
Natuurlijk is ookeenaantal kle-
dingstukken van stijlicoon Jackie
Kennedy te zien, net als delen van
het serviesdathet presidentiële
paar gebruiktebij staatsbezoeken.
JFKwas een fanatiek zeiler. Zijn

bibliotheek is gesitueerdaaneen
baai vankuststadBostonenbiedt
een schitterenduitzicht overhet
water. Zijnoude zeilbootje ligt
eenzaaminde tuin.

BIBLIOTHEKEN
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Z ittendopeenstalenbankje
buitendebibliotheekgroe-
ten zedebezoeker goed-
lachs, Eleanor enFranklin
DelanoRoosevelt.De set-
ting is overtuigend, alsof

ze jeuitnodigenommee te conver-
serenoverdeNewDeal,waarmee
Roosevelt deVerenigdeStatenuit
deGroteDepressie loodste.
Het FranklinD.Roosevelt

Library&Museumstaat opdege-
boortegrondenbegraafplaats van
de32stepresident vanAmerika.
Hij is de enigediedrie termijnen
volmaakte enoverleed tijdens
zijn vierde, terwijl deTweede
Wereldoorloghet eindenaderde.
Filmmateriaal, foto’s en informa-
tiezuilennemendebezoekermee
inhet levenendedenkbeelden van
eenuiterst gedrevenman.
Rooseveltwerdgeborenmet een

gouden lepel indemond ineen
Republikeinseomgeving,maar
maakte zich vooral hard voorde

STAATSMAN
INCRISISTIJD
FranklinD.Roosevelt
president: 1933-1945
bibliotheek inNewYork

zwakkerenen leiddehet land
namensdeDemocraten.Roosevelt
hadpolio,maarhieldhet feit dat
hij in een rolstoel zat uit het zicht
vanhet grotepubliek.
Ophetzelfde terrein alshetmu-

seumligthet familiehuis vande
Roosevelts.De stamboomvande
Roosevelts is terug te voerennaar
Zeeland. Indehal vanhethuis
staat eenoriginele staandeklok.
Eenblikopdewijzerplaat leert dat
dieuitNederlandkomt. ‘Net als
eenaantal anderemeubels inhet
huis’, voegtdegidsdaaraan toe.

FranklinD.Roosevelt
PresidentialLibrary&Museum
HydePark,NewYork

Roosevelts
bibliotheek staat op
degeboortegrond
énbegraafplaats
vandepresident.

In de hal vanRoosevelts huis staat een
staande klok, afkomstig uit Nederland
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N ogéénzwaai,metde
armenbovenhethoofd
indie voorhemken-
merkendeV-vorm.Dan
staptRichardNixon in
1974 voorde laatste keer

aanboord vandehelikopter en
maakt zijn vervroegdeaftocht als
president vanAmerika, besmeurd
enbesmuiktdoorhetWatergate-
schandaal.
Totdie tijd golddat alle presi-

dentiëledocumenteneigendom
waren vaneenpresident endatdie
mochtbeslissenwat ermee zouge-
beuren.HetAmerikaanse congres
vreesdeechterdatNixongevoelig
materiaal zou vernietigen.Een in-
derhaast opgesteldewetwist dat te
voorkomenen legdedebasis voor
dehuidige regelgevingomtrent

In ditmuseummagde bezoeker zelf achter
het grote bureau vandeOvalOffice zitten

hetbewaren vandepresidentiële
documentatie.
Hetduurde tot 1990 voordatde

RichardNixonLibrary&Birth-
placededeurenopende, dannog
zonderhetpresidentiëlepredi-
caat. Inde jarendaarnakreeghet
museumdekritiekdathetNixons
presidentschap te rooskleurig
overhet voetlicht bracht. Sindsde
samenwerkingmetdeNationale
Archieven in2004heethetmu-
seumofficieel hetRichardNixon
Presidential Library&Museumen
is er veel veranderd.

Je presidentwanen
Deexpositie overhetWatergate-
schandaalwerdgeheel herzien.
Recentelijk ishetmuseum
verbouwdengemoderniseerd.De
bezoeker leert hoeNixonals eerste
presidentdediplomatiekebanden
metChinaaanhaalde,waaromhij
deVietnamoorlogbegonenhoe
Amerikanen tegencommunisme
aankijken.
Inditmuseummagdebezoeker

zelf achterhet grotebureau van
deOvalOffice zittenenzich voor
evenpresidentwanen.Buiten staat
deSikorskyVH3A,dehelikopter
waarhetpresidentiële avontuur
voorNixonmeeeindigde.

Nixonsgeboortehuis in
YorbaLindamaaktook
deel uit vanhet complex;
onder:Nixon tijdens
een tv-uitzendingover
Vietnam.

HERZIENEEXPO
OVERWATERGATE
RichardNixon
president: 1969-1974
bibliotheek inCalifornië

RichardNixon
PresidentialLibrary&Museum
YorbaLinda,Californië

Deaftocht van
Nixon in1974 inde
SikorskyVH3A;
dehelikopter staat
bij hetmuseum.
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L
iefst vijf Amerikaansepre
sidenten zijn tijdenshun
ambt vermoord.Ronald
Reaganoverleefde een
aanval op zijn leven.Het
krijtstreepjasjedathij die

bewustedagdroeg, hangt inhet
museum–dekogelgatenduidelijk
zichtbaar.Reaganmaakte zichon
sterfelijkdoordebelastingverla
gingendiehij beloofde tijdens zijn
verkiezingscampagnedaadwerke
lijkdoor te voeren.
DeRepublikeinhadeenHolly

woodcarrière voordathij de
politiek inging. In zijnmuseum
kunnenbezoekers eenfilmscène
methemspelenenoefenenmetde
autocue.Maarde echte eyecat
cher is deorigineleAir ForceOne,
het vliegtuig vandepresident. In
hetRonaldReaganPresidential

Bezoekers kunnen eenfilmscènemet
Reagan spelen en oefenenmet de autocue

AIRFORCEONE
RonaldReagan
president: 1981-1989
bibliotheek inCalifornië

Library&Museumis eenheuse
hangar gebouwdomdeBoeing
707 tehuizen, enbezoekersmogen
het toestel betreden.De veertigste
president gebruiktehet vliegtuig
ondermeeromermeenaarde
toenmalige SovjetUnie te vliegen.
OnderReagans leiderschapkwam
er eeneindeaandeKoudeOorlog.
Eénwandvandehangarbestaat

vollediguit ramen,waardoor
bezoekers eenprachtiguitzicht
krijgenoverdeuitgestrekteheu
vels vanCalifornië.o

RonaldReagan
PresidentialLibrary&Museum
SimiValley,Californië

TheObama
PresidentialCenter
Chicago, Illinois
(Geplandeopening2021)

DeAir Force1waarmee
Reaganeenaantal keren
naardeSovjet-Unie vloog.

l Dezuidkant vanChica-
go isdegeboortegrondvan
first ladyMichelleObama
endeplekwaardepoli-
tiekecarrière vanBarack
wortel schoot.Daarom
komthierhetObama
PresidentialCenter.

l Hetontwerp, een rank
gebouw in zandkleuren,
moet ‘dewegomhoog’
uitbeelden, oftewel de
vooruitgangdieObama
tijdens zijnpresident-
schapwildemaken.

l De44stepresidentwil
van zijnpresidentiële
centrumeenontmoe-
tingsplaatsmaken,waar
inwoners vande stadook
naartoekunnenomte
werken, te lezenof een
potjebasketbal te spelen,
Obama’s favoriete vrije-
tijdsbesteding.

l ‘Ikbeschouwhetmuse-
umals eeneerbetoonaan
wat er gebeurt als gewone
mensen samenkomenom
buitengewonedingen te
doen’, zegtObama ineen
videoopdewebsite van
hetmuseum.Door
verschillende rechts-
zaken, ondermeer van
omwonendendie zich
zorgenmakenomdekap
vanoudebomenen toene-
mendedrukte,wordtde
start vandebouwsteeds
uitgesteld.

OBAMACENTER:
ONTMOETINGS-
PLAATSMET
BASKETBALVELD
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