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‘Selma’ vertelt het waargebeurde verhaal van Dr. Martin Luther 
King en zijn historische strijd om algemeen stemrecht voor 
iedere Amerikaan, ongeacht de huidskleur. Deze strijd leidde 
tot de mars van Selma naar Montgomery, Alabama waarna 
president Johnson uiteindelijk The Voting Rights Act (1965) 
ondertekende. Bij de eerste mars op 7 maart 1965 greep de 
politie gewelddadig in waardoor ze de geschiedenis inging als 
het Bloody Sunday-conflict. En volgden nog twee vreedzame 
marsen en de Afro-Amerikaanse bevolking kwam op straat om 
te ijveren voor stemrecht en tegen racisme. 
 
King aanvaardde dat geweld de prikkel kon zijn om tot het 
goede te komen. Hij was geen cynicus, maar een politiek 
realist. Het beknopte en overtuigende script van de Britse 
scenarist Paul Webb zit op dezelfde lijn en plaatst deze 
reaalpolitiek ten dienste van het sociale idealisme.  

 
Toenmalig president Johnson onderhield contacten met Martin Luther King, omdat hij 
begreep dat King niet alleen de welsprekende stem van de mensenrechtenbeweging was 
maar ook de knoppen van de beweging bediende. Johnson was tot het besef gekomen dat 
er een einde moest komen aan de problemen rond gelijke burgerrechten, toentertijd 
dagelijkse realiteit in de zuidelijke staten. De conservatieve gouverneur en pitbull George 
Wallace goot meermaals olie op het vuur en stelde “ dat er in het verleden segregatie was, 
vandaag maar ook morgen segregatie zou zijn “. Het is allicht de verdienste van de 
toenmalige president om daarmee af rekenen, maar de conservatieve krachten zouden het 
daar niet bij laten.. 
 
Volgens Amerikaanse recensenten volgen de prent en het scenario vrij correct het historisch 
gebeuren maar worden een aantal kleine kantjes van King (o.a. seksuele ontboezemingen 
en ontrouw ) verdoezeld. Het blijft uiteraard ook een Amerikaanse film voor het grote publiek, 
waar tenslotte heel wat betrokkenen hun goedkeuring moesten voor geven. Onder andere 
Brad Pitt en Oprah Winfrey waren betrokken bij de productie van de film.  
 
 
Sommige critici vonden dit de beste Amerikaanse film van het jaar.  
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Regie    Ava DuVernay 
Scenario   Paul Webb 
Fotografie   Bradford Young 
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Cast    David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tim Roth 
Duur    128 min 
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