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Met
quiz

Wat moet
de wereld
zonder
Oprah?

Ze is een van de invloedrijkste vrouwen ter wereld
en heeft heel wat taboes doorbroken. Maar nu moeten
we het zelf maar uitzoeken, want Oprah houdt er na
25 jaar mee op. Journaliste Ilja Willems huilt mee met
duizenden fans tijdens de Show der Shows.

‘Because of Oprah women can run the

world’, zegt Beyoncé en alle vrouwen
in het stadion schreeuwen haar na.

De tissues die iedereen in
Een lookalike staat de toegesnelde pers te

het immense stadion onder

woord alsof ze Miss Winfrey zelf is.

z’n stoel vindt, bewijzen al
snel hun dienst.

Ik was een puber toen ik de Oprah Winfrey
show voor het eerst zag. Voordat ik aan
mijn huiswerk begon, ging ik altijd eerst
even Oprah kijken. Gefascineerd keek ik
naar al die verschillende mensen die met
hun problemen zo mijn huiskamer binnen
kwamen rollen…
25 jaar later ben ik op weg naar de allerlaatste Oprah-show. Het moet de Show
der Shows worden. In Chicago gonst het
al dagen: Madonna komt... en Will Smith
is er... en natuurlijk Dr. Phil! Zou het? Bij
het stadion staan duizenden mensen in de
rij. En daartussen staan hele legertjes van
Amerikaanse cameraploegen. Op een hoek
een meisje met een groot stuk karton in
haar handen: ‘Do you have an extra ticket?’
En in een flits denk ik in mijn ooghoek
Oprah te zien. Het is een lookalike die
gretig de toegesnelde pers te woord staat
alsof ze Miss Winfrey zelf is.

Tissues cadeau
Ik schuifel met mijn Hollandse nuchterheid naar binnen, de arena in. Tot mijn
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grote verbazing word ik naar beneden
geleid. De zaal is tot de nok toe gevuld en
ik heb een plekje óp de vloer, pal voor het
podium. Ik kan Oprah zo dadelijk gewoon
ruiken! Ik doe een klein vreugdedansje.
Daar kijkt niemand hier van op, want
iedereen is hier in opperste staat van
dans-, schreeuw- en gil-paraatheid.
Onder mijn stoel al meteen een cadeautje:
een O, The Oprah magazine en een grote
doos Kleenex. (Tissues? O god, wordt het
zó’n avond?) Naarmate de starttijd nadert,
wordt de zaal nog uitbundiger. Opgewonden Amerikaanse gilletjes om mij heen.
13.000 enthousiaste Oprah-fans, overwegend vrouw, allemaal in felgekleurde
jurken, klappend en joelend in afwachting
van wat komen gaat. Het stadion trilt op
z’n grondvesten en dat terwijl er nog
helemaal niets is gebeurd. Dat belooft wat.

Dan is het zover, alle kleine gilletjes die ik
de afgelopen uren heb opgevangen, vallen
volledig in het niet bij dit oorverdovende
geschreeuw dat losbarst op het moment
dat de Queen of Talk het podium betreedt.
OPRAHHH!!! Tom Hanks volgt niet veel
later. Hij opent de show: ‘Tonight, Oprah
has no idea what’s going to happen’… En
inderdaad, Oprah zal de rest van de avond
van de ene verbazing in de andere vallen.
Raar om uit haar mond ‘Where do I stand’
en ‘What happens next?’ te horen.

Geen tijd om adem te halen
Na Tom Hanks volgt Tom Cruise met een
ode aan Oprah. Patti LaBelle zingt haar
longen uit haar lijf. Madonna schrijdt op
torenhoge hakken het podium op (hoera!)
en zij noemt Oprah haar enige, vrouwelijke
rolmodel. ‘A selfmade woman, who never >

Het stadion trilt op z’n grondvesten
terwijl er nog niets is gebeurd
18 | 11
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Oprah — The Quiz
a. ‘Ik ben niet eens een béétje
lesbisch. Waarom zou ik
erover liegen? Alles wat ik
heb meegemaakt, heb ik in
mijn show verteld.’
b. ‘Niets menselijks is mij
vreemd. Je moet alles in je
leven geprobeerd hebben,
en je gevoel volgen.’
c. ‘Nee hoor. We zijn gewoon
intens goede vrienden.’
5. Een aantal details over Oprahs
testament is een aantal jaar
geleden uitgelekt. Welke?

1. We kennen Oprah als talkshowhost, actrice, producer en filan-

troop. Wat is Oprahs eerste baan?

a. Hulpverleenster bij een
instantie voor sexueel
misbruikte kinderen
b. Nieuwslezeres
c. Hondentrainer

2. Eind jaren 80 komt Oprah het

podium op met een karretje waar-

op 35 kilo dierenvet ligt: zo veel is
ze afgevallen dankzij een obscuur

a. Oprah laat alles na aan
vriendin Gayle en partner
Stedman.
b. Haar 4 honden erven
30 miljoen dollar, zodat ze
in alle luxe verder kunnen
leven.
c. Stedman erft de helft, de
rest gaat naar goede doelen
voor onder meer slacht
offers van sexueel misbruik,
kansarme zwarte meisjes en
zwerfhonden.

crash-dieet. Hoeveel dagen later

paste ‘jojo’-Oprah de spijkerbroek

Plant een echte Oprah-boom

die ze toen droeg niet meer?

Oprah wordt niet alleen overladen met
mooie woorden, muziek en verrassingen,
maar krijgt ook volop cadeaus. Er zullen
Oprah-bibliotheken worden gebouwd en
25.000 ‘Oprah bomen’ geplant. Alle aanwezigen van vanavond doneren een boek
aan Oprah’s First Book Club. Vanavond
draait het allemaal om haar. Voor één
avond zijn de rollen omgedraaid.
25 jaar lang voorzag Oprah dagelijks
miljoenen kijkers – en vaak ook zichzelf –
van nieuwe inzichten, was haar studio een
klaslokaal waar vooral veel levenslessen
werden gedoceerd. En vandaag neemt
de juf onder luid gejuich afscheid van
haar leerlingen. Om met de woorden van
actrice Jada Pinkett-Smith, de vrouw van
Will Smith te spreken: ‘Oprah, you don’t
have children of your own, but you have
mothered millions!’ (Tissues please!)

a. 90
b. 7
c. 2

11. In 2005 beëindigde Oprah een

13. Wie was het vaakst te gast

materiële zaken. Waaraan gaat zij

vete met een andere talkshowhost

bij Oprah?

ground, I just wear better shoes.’

studiebeurzen en investeert in

zich te buiten?

door voor het eerst in 16 jaar in

Oprah bezit honderden paren

scholen. Ze lijkt wel een heilige,

a. Villa’s. Ze heeft er 8,
waarvan het landgoed ‘Het
beloofde Land’ in Montecito,
Californië het grootste is
(170.000 m², kostte 52
miljoen dollar).
b. S
 choenen. Ze bezit
honderden paren Manolo’s,
Ferragamo’s en Louboutins.
c. E
 en superdeluxe privéjet.
Naast de ingang ervan hangt
een portretje van Oprah als
klein meisje met vlechtjes,
om haar eraan te herinneren
hoe ver ze is gekomen.
d. K
 leding, onder meer van
designers als Oscar de la
Renta.

zijn/haar show te verschijnen. Om

a. The Olsen twins
b. Diana Ross
c. Eddie Murphy
d. Celine Dion
e. D
 e moeder van Natalee
Holloway

sommige mensen dichten haar
zelfs goddelijke krachten toe.
Ging er dan nooit eens iets mis?

a. Jawel. Tijdens een
uitzending over de gekke
koeienziekte bezwoer Oprah
nooit meer een hamburger
te eten. De vleesprijzen
kelderden en Oprah moest
voor de rechter verschijnen.
(Ze won.)
b. Oprah moest door het stof
toen de junkiememoires in
het door haar gepromote
boek A million little pieces
van James Frey vals bleken.
c. Het ging treurig mis met
Winfrey’s Leadership
Academy for Girls in ZuidAfrika. Een aantal kansarme
meiden bleek sexueel te zijn
misbruikt op de door Nelson
Mandela geopende school.
d. Ben je mal. Deze vrouw is
een charismatisch natuur
talent, zelfs schandalen
weet ze moeiteloos te
vermijden.

10. Oprah deelde niet alleen veel
aandacht maar ook materiële

wie ging het?

a. Jay Leno
b. David Letterman
c. Ellen DeGeneres
d. Jerry Springer

designerschoenen. Wie trok haar
de torenhoge Louboutinhakken
aan vlak voor de shows?

14. Oprah is de eerste vrouwelijke

a. Vriendin Gayle King
b. Stedman
c. E
 en speciaal daarvoor inge
huurde schoenenassistente
d. Oprah zelf natuurlijk

12. Alles en iedereen die in Oprahs

zwarte selfmade miljardair ter

show werd gepromoot werd een

wereld en heeft een geschat

succes. Voor welk van onderstaan-

vermogen van 2,7 miljard dollar.

17. Wat gaat ze nu doen?

de voorbeelden ging dit niet op?

Hoeveel verdiende ze vorig jaar?

a. Uggs (ze promootte ze in
2003 niet alleen in haar
show maar schafte meteen
ook 350 paar voor haar hele
staf aan).
b. Barack Obama
c. The Secret
d. I dols-ster van 2002
Justin Guarini
e. Dr. Phil

a. 1 miljoen dollar
b. 30 miljoen dollar
c. 70 miljoen dollar
d. 227 miljoen dollar

a. Rentenieren, genieten van
alles wat ze om zich heen
heeft verzameld.
b. Haar televisiezender Oprah
Winfrey Network runnen,
en natuurlijk ook Harpo
Productions (produceert
o.a. films, shows, internet
producties en haar tijd
schrift O.).
c. E
 en hondenschool
beginnen, al laat ze de
dagelijkse leiding over aan
de verzorgers/managers
van haar eigen honden.

zaken uit. In 2004 overrompelde
ze haar publiek totaal door iedereen te trakteren op:

a. Een paar Manolo’s
b. Een koelkast
c. Een Pontiac G6
d. Een Otazu-ketting

15. Niet iedereen is vol lof over
Oprah. Hoe luidt het commentaar
van critici?

a. Ze ‘glamouriseert’ ellende
b. H
 aar kijk op zingeving wordt
afgedaan als spiritualight
c. H
 oog in het vaandel staan
zelfontplooiing en spirituali
teit, maar contact leggen
met haar publiek neemt
vaak de vorm aan van
verkwistende materiële
cadeaus.

Bronnen o.a. EenVandaag, de Volkskrant,

De Pers, Nouveau, Varagids, www.rtl.nl

veelvuldig besproken tijdens de
shows. Dachten we alles over haar

nominatie voor haar bijrol in

6. ‘Tom, what happened to you?

te weten, kwam er in januari 2011

The color purple. Hoe heet het

We’ve never seen you like this

tijdens haar show een familie-

personage dat ze speelt?

before.’ Wat doet Tom Cruise hier

geheim naar boven. Waar ging het

a. Sofia
b. Mary
c. Miss Millie
d. Dottie

op Oprahs bank?

om?

a. Hij uit zijn ongeloof over het
gegeven dat mensen zich
niet op grote schaal willen
aansluiten bij de
Scientology Church.
b. Gewoon, hij bespringt
Oprah enthousiast – ze
hebben een innige band.
c. Het is ongelooflijk wat liefde
met een man kan doen: Tom
is letterlijk gek van zijn
immense verliefdheid op
Katie Holmes.

a. Oprah bleek een halfzus te
hebben, Patricia.
b. Oprah heeft een zoon, die ze
als 14-jarige heeft afgestaan
ter adoptie.
c. Niet alleen haar oom en
neef, maar ook Oprahs eigen
vader heeft haar vroeger
misbruikt.

4. Oprah is al sinds mensenheugenis (1986 om precies te zijn)
samen met haar Stedman. In 2008
wordt echter beweerd dat Oprah
een lesbische relatie heeft met
haar hartsvriendin Gayle King,
de hoofdredactrice van haar tijdde aantijgingen?
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9. Oprah geniet schaamteloos van

ze geeft miljoenen weg, verschaft

8. Oprahs eigen bewogen leven is

3. In 1985 krijgt ze een Oscar-

schrift O. Wat is Oprahs reactie op
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16. ‘I still have my feet on the

7. Oprah is empathisch en gul –

Joan Jett (‘I love rock & ’n roll’). 5 b. 6 c. 7 a, b en c. 8 a - Het kind dat Oprah op 14-jarige leeftijd kreeg, werd te vroeg geboren en overleed.
9 a, b, c en d. 10 c - De Pontiac, voorzien van een rode strik, het waren er 276 in totaal. In november 2010 gaf ze o.a. een iPad, gouden Uggs en een
VW Beatle weg. 11 b - De bron van de ruzie konden ze zich beiden ‘niet meer herinneren’. 12 d - Overigens leverde Oprahs openlijke steun aan Barack
Obama hem naar schatting een miljoen extra stemmen op. 13 d. 14 d. . 15 a, b en c. 16 c. 17 b.

Ze was Amerika’s nationale
psychiater. Deelde haar
eigen ellende – sexueel
misbruik, armoede, een
zwangerschap op haar 14e,
een voorkeur voor foute
mannen, depressies en
drugsgebruik – en maakte
talloze taboes bespreekbaar. Maar hoe goed
kennen we Oprah eigenlijk
na 25 jaar?
NB: soms zijn meerdere antwoorden mogelijk

Oplossing: 1 b. 2 c. 3 a. 4 a - Uitspraak c is een reactie van Carmen Electra, die werd ‘verdacht’ van lesbische escapades met rockster

gave up!’ Een groepje tieners betreedt het
podium, de nieuwe generatie Oprahmeiden. Een voor een vertellen ze wat ‘the
big O’ voor hen heeft betekend. Een meisje
zegt: ‘Dankzij Oprah weet ik dat ik er zelf
niets aan kan doen dat ik misbruikt ben’. Er
volgt luid geklap en de tissues bewijzen
hun functie.
Dan verschijnt Beyoncé ten tonele – echt,
alsof het niets is volgen de supersterren
elkaar in rap tempo op. Het lijkt alsof ze
alle aanwezigen diep in de ogen probeert
te kijken en zegt dan op indringende toon:
‘Because of the Oprah show, we believe that
women can run te world!’ Ik ga er volledig
in mee en hoor mezelf hard schreeuwen:
‘We can run the world!’ (En ik geloof het
nog ook.) Vervolgens zingt en danst
Beyoncé het dak van het Chicago Bulls
stadion af!
Tijd om adem te halen hebben we niet.
Halle Berry, Alicia Keys, Will Smith,
Jerry Seinfeld, Simon Cowell passeren
de revue. Oprah wordt wild als Michael
Jordan zijn opwachting maakt en wanneer
‘Isn’t she lovely’ wordt ingezet door in
eerste instantie Jamie Foxx en vervolgens
niemand minder dan Stevie Wonder,
ontploft het stadion! Het publiek, dat
bestaat uit man, vrouw, zwart, wit, dik,
dun, christen en moslim staat op de
stoelen en zingt uit volle borst mee.
Aretha Franklin topt tot slot de show af
met ‘Amazing Grace’.
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