
Ben Rhodes was een buitenbeentje in het politieke en diplomatieke universum van Washington D.C. 
toen hij zich in 2007 meldde bij de campagne van Barack Obama. Rhodes ging in de jaren daarna van 
campagnemedewerker naar speechschrijver, om uiteindelijk Obama’s belangrijkste adviseur te worden. 
Samen met de president maakte hij de meest cruciale en controversiële wereldpolitieke gebeurtenissen 
mee. De zoektocht naar Osama bin Laden, de Arabische Lente, de oorlog in Syrië, de opkomst van 
alt-right en Donald Trump – Rhodes was erbij.
Tien jaar lang hield Ben Rhodes alles voor zichzelf. Nu deelt hij eindelijk het verhaal over zijn samen-
werking en vriendschap met een uitzonderlijke president. Mijn jaren met Obama vertelt de hele ge-
schiedenis: van de begindagen van de campagne, tot de laatste uren van Obama’s presidentschap. 
Obama komt als president én persoon tot leven in Rhodes’ wervelende verslag. Mijn jaren met Obama 
leest als een spannende roman, zonder dat de harde realiteit naar de achtergrond verdwijnt. 

Ben Rhodes (1977) werd geboren in New York. Hij studeerde 
kunst en literatuur aan New York University. In 2001 ging  
hij aan de slag als speechschrijver voor congresleden en was  
hij betrokken bij onderzoeken over 9/11 en de Irakoorlog. 
Rhodes werkte mee aan de Obama-campagne. Van 2009 tot 
2017 was hij Obama’s belangrijkste adviseur op het gebied 
van buitenlandse politiek en nationale veiligheid.

‘Een onthullend verslag van het presidentschap van Barack Obama, 
geschreven door het wonderkind uit Obama’s Witte Huis.’ 

the new york times

‘Binnen het Obamakamp is de relatie tussen Rhodes en de president 
meermaals omschreven als zo nauw dat hun denken versmolten leek.’ 

the guardian
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