
De mens en de held 
Martin Luther King vijftig jaar na zijn dood twee keer op 

het toneel 

Martin Luther King had een droom. Tot die droom vijftig jaar geleden wreed werd 

verstoord door een dodelijke schotwond. Maar zijn gedachtegoed leeft nog altijd voort. 

En zelfs de mens erachter, zoals de komende maanden in de Nederlandse theaters in 

maar liefst twee voorstellingen over hem te zien is. 

 

 
Dennis Rudge en Joyce Wielkens spelen in ’The Mountaintop’ Martin Luther King en het kamermeisje Camae. 

Esther Kleuver 

Dit weekend gaat het Olivier Award-winnende stuk The Mountaintop van 

Katori Hall in Nederland in première, terwijl vanaf 3 oktober de 

jeugdtheatervoorstelling Martin Luther King (8+) te zien is van Urban 

Myth, De Krakeling en Stip Producties. Twee totaal verschillende 

vertellingen, maar ze laten allebei de mens van vlees en bloed achter de 



held zien; zijn twijfels en de offers die hij moest brengen om de afschaffing 

van de segregatie in de Verenigde Staten te bewerkstelligen. 

 
Scène uit de muzikale jeugdtheatervoorstelling ’Martin Luther King’. 

Foto Kamerich & Budwilowitz 

De moeder van schrijfster Hall (o.a. script Tina Turner the musical) 

groeide op om de hoek van het Lorraine Motel in Memphis waar Martin 

Luther King op 4 april 1968 op het balkon van zijn hotelkamer werd 

doodgeschoten. Ze wilde de avond ervoor naar zijn speech I’ve seen over 

the mountaintop toe, maar haar moeder had een slecht voorgevoel en 

raadde het haar af. De dominee en burgerrechtenactivist werd op dat 

moment al vanuit diverse hoeken (waaronder zijn eigen achterban die vond 

dat zijn geweldloze aanpak niet effectief genoeg was) bedreigd en zij was 

bang dat er tijdens zijn toespraak een aanslag op zijn leven gepleegd zou 

worden. Een dag later werd dit alsnog werkelijkheid. 

In het stuk van Katori Hall vindt aan de vooravond van zijn dood een 

fictieve ontmoeting plaats tussen King en het mysterieuze kamermeisje 



Camae. Teunkie van der Sluijs was in 2010 regieassistent bij de 

wereldpremière in Londen en heeft het stuk in het Nederlands vertaald. Hij 

regisseert Dennis Rudge in de rol van Martin Luther King en Joyce 

Wielkens als Camae. 

Rudge voelt zich vereerd dat hij dit icoon mag spelen, hoewel hij het 

verder benadert zoals hij iedere andere rol zou benaderen. Door zijn 

haarlijn te veranderen, een snorretje te laten staan en een bril op te zetten, 

is de gelijkenis in ieder geval qua uiterlijk weliswaar al griezelig treffend, 

maar daarmee is hij er nog niet. „Het is zeker technisch gezien een pittige 

rol, omdat ik voortdurend moet schakelen tussen de redenaar King en de 

privépersoon. Maar het is ook fijn om hier eens goed mijn tanden in te 

kunnen zetten. We laten een kant van hem zien die je nooit eerder zag. Je 

ziet hoe bang ie was en wat hij allemaal voor zijn dromen heeft opgeofferd. 

Hij had een boodschap die nu niet meer zo hip is. Die van de liefde. We 

geloven tegenwoordig vooral in de economie, maar alleen de liefde zorgt 

ervoor dat haat verdwijnt.” 

Dapper 

De acteur groeide op met zijn beeltenis. „Ik ben zelf niet met de kerk 

opgevoed, maar we hadden vroeger in de woonkamer naast de telefoon een 

zwart tegeltje hangen met daarop de hoofden van Martin Luther King, John 

F. Kennedy en Robert Kennedy, met daaronder de data waarop zij 

vermoord werden. Daardoor kreeg ik al vroeg dat stukje geschiedenis mee. 

Over moedige mensen die ervan overtuigd waren dat dat wat ze deden 

goed was, maar dat wel met hun leven moesten bekopen. Dat vond ik als 7-

jarige über-stoer en dapper. Ik heb daarvan geleerd dat je altijd moet staan 

voor waar je in gelooft.” 

Volgens Rudge vertegenwoordigen King en Camae twee kanten. „Nu ik er 

over nadenk staat Camae misschien wel voor het oude testament en gelooft 

zij in ’oog om oog, tand om tand’, terwijl King eerder het nieuwe 

testament vertegenwoordigt: ’vergeef uw broeders’. Je wordt gedurende 

het stuk heen en weer geslingerd tussen die twee uitersten. Achteraf gezien 



is het natuurlijk makkelijk om naar de kant van King te neigen, maar 

mensen waren in die tijd zo boos. Er werden mensen op straat gelyncht om 

niets en kleine jongetjes gevierendeeld. Ik denk dat dit stuk heel 

confronterend kan zijn voor zowel zwart als wit en ik hoop dat er discussie 

ontstaat. Over wat wederzijds respect nu eigenlijk precies inhoudt, want 

voor je het weet lopen we weer vast in die eindeloze zwarte pieten-

discussie.” 

Invloed 

Ondertussen probeert Jörgen Tjon a Fong, artistiek leider van Urban Myth, 

dat zaadje van wederzijds respect ook te planten bij een wat jongere 

doelgroep. Vorig jaar maakte hij al de voorstelling We hadden liefde, we 

hadden wapens over de burgerrechtenactivist Robert F. Williams die, in 

tegenstelling tot Martin Luther King, geweld niet schuwde om voor de 

rechten van de Afro-Amerikanen op te komen. „Toen ik gevraagd werd of 

ik een stuk wilde maken voor het 40-jarig jubileum van De Krakeling wist 

ik meteen dat het dan over Martin Luther King moest gaan. Het is zo 

belangrijk dat kinderen ook dat stukje geschiedenis meekrijgen en dat je ze 

een bepaalde bagage meegeeft zonder ze meteen met bepaalde idealen te 

willen indoctrineren. Maar ze moeten zich ervan bewust worden dat niet 

iedereen op dezelfde manier de wereld inkijkt en dat je wel degelijk 

invloed kunt uitoefenen op je omgeving als je ergens maar sterk genoeg in 

gelooft.” 

Zijn allereerste jeugdtheatervoorstelling, waarin hij door de kernmomenten 

uit het leven van Martin Luther King wandelt, bleek nog best een 

uitdaging. „Ik wilde natuurlijk niet dat alle kinderen straks als kippen naar 

het onweer zouden zitten kijken, maar volgens mij is het gelukt om jong en 

oud te bereiken. De sleutelscène zit voor mij in het moment dat Martin met 

zijn vader schoenen gaat kopen en wordt weggestuurd bij de winkel. Dat 

onrecht, je merkt dat kinderen daar heel sterk op reageren.” 

’Belangrijk dat kinderen deze geschiedenis meekrijgen’ 



Tjon a Fong ziet zeker de urgentie om het verhaal van Martin Luther King 

ook nu nog te vertellen. „In Nederland zijn we momenteel echt de 

maatschappij aan het herdefiniëren, maar de tijd van het kiezen voor een 

multiculturele samenleving is voorbij. Het is al een feit en we kunnen er 

samen maar beter het beste van maken. Ik vind de hele geschiedenis 

rondom King daarin inspirerend, maar tegelijkertijd ook triest. Als je ziet 

met hoeveel twijfels en bedreigingen zijn strijd voor gelijke rechten 

gepaard is gegaan. Ik had altijd slechts zijn heldenstatus in mijn hoofd en 

het is zo gemakkelijk om iemand op een schild te hijsen, maar ik ben me 

veel bewuster geworden van de keerzijde. En als je dan ziet dat het soms 

lijkt alsof we in vijftig jaar niet veel verder zijn gekomen dan doet dat echt 

pijn.” 

’The Mountaintop’ gaat 16 sept. in première. Tournee t/m 14 dec. Info: 

themountaintop.nl. ’Martin Luther King’ (8+) speelt van 3 okt. t/m 27 jan. 

Info: urbanmyth.nl 
 


