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Een persoonlijk portret van een man die 
voorbestemd was om geschiedenis te schrijven 
Met onder meer een nooit eerder vertoond 
‘vergeten’ interview. 
Becoming Barack, De evolutie van een leider volgt de 
begintijd van een man die voorbestemd was om 
geschiedenis te schrijven en een katalysator van 
wereldwijde verandering te worden. 
Dit programma bevat delen van drie van de eerste 
interviews met Barack Obama: Een 12 minuten durend 
‘vergeten’ interview uit 1993, gemaakt door een 
ambitieuze producer van documentaires uit Chicago, dat 
nooit is uitgezonden.  
Een fragment van een nieuwsinterview uit 1990 toen hij 
was gekozen tot voorzitter van de Harvard Law Review.  
En een WMAQ-Chicago nieuwsreportage over Obama’s 
eerste succes als communityactivist, die niet meer is 
vertoond sinds de oorspronkelijke uitzending 23 jaar 
geleden.  
Ook laten we fragmenten zien van Obama’s audioboek 
Dreams of My Father. 
In het ‘vergeten’ interview was Obama pas 32 jaar oud, 
nog maar twee jaar afgestudeerd als jurist en een 
pleitbezorger van de inwoners van de binnenstad van 
Chicago, hoogleraar constitutioneel recht aan de 
Universiteit van Chicago, fervent gemeenschapsleider en 
een pasgetrouwd man die nog nooit aan een politieke 
carrière had gedacht. 
Verder krijgt u zeldzame persoonlijke foto’s te zien en 
interviews met familieleden en tal van leiders uit het 
zakenleven en gemeenschapsorganisaties uit Chicago en 
omgeving die Obama van nabij hebben gekend in het 
begin van zijn loopbaan.  
Zij vertellen persoonlijke herinneringen en anekdotes. We 
tonen historische foto’s en videobeelden van Obama’s 
Chicago van midden jaren ‘80 tot begin jaren ‘90. 
Becoming Barack onthult een tot dusver onbekend beeld 
van de nieuwe president van de VS uit een tijd dat hij zijn 
weg zocht en zich de ideeën eigen maakte die hem de weg 
zouden wijzen op een historisch pad.  
Zelfs in deze vroege periode van zijn leven straalde hij een 
verwachtingsvolle visie uit en de wens om de VS tot een 
beter land voor alle inwoners te maken.. 
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