
T h e a t r i c a l C o r r e c t n e s s 

De brieven van George Jackson, 

een zwarte gevangene die in 1971 door een bewaker werd doodgeschoten, vormen de basis van 

One 2 Life 
van Toneelspelersgezelschap Stan. De voorstell ing werd gemaakt in East Oakland (USA), 

het epicentrum van de zwarte gemeenschap en ging daar ook in première. 

Herman Asselberghs, lid van 'Gojim 5.1, bureau voor identiteitsonderzoek', 

plaatst kanttekeningen bij de manier waarop Tg Stan 

het materiaal selecteert. 

Uiteindelijk draait het allemaal om informa-

tie. Maar dan niet zoals de futurologen met hun 

lofzang op 'de informatiemaatschappij' ons 

willen doen geloven. Het gaat erom welke ge-

gevens waar en wanneer circuleren, wie ze de 

wereld instuurt en waarom, wie toegang tot die 

gegevens heeft of wie toegang ontzegd wordt. 

Terwijl dit land barst van onthullingen en ge-

ruchtenstromen (we schrijven november 1996), 

op gang gebracht door een misdadiger die veel 

te vroeg werd vrijgelaten, brengt tg STAN een 

didactisch stuk over het Systeem op de plan-

ken. Over de fatale combinatie tussen politiek 

bewustzijn, zwart zijn en levenslang zitten in 

een Amerikaanse gevangenis. Kortom: over 

racisme binnen en buiten de muren, toen en 

nu, hier en ginder. Tg Stan informeert. Maar 

op selectieve wijze, zo blijkt. 

A B lack H l S t o r y 

Makes me wanna holler 

The way they do my life 

(Marvin Gaye) 

1960. De Amerikaanse zwarte George Jack-

son is achttien en wordt beschuldigd van dief-

stal in een tankstation. De buit bedraagt $70 

maar komt eigenlijk zijn vriend toe. Jackson 

bestuurde de ontsnappingswagen, maar om-

dat hij reeds een strafregister heeft voor twee 

gelijkaardige kruimeldiefstallen staat zijn ad-

vocaat erop om schuldig te pleiten in ruil voor 

een korte celstraf. Jackson stemt toe en wordt 

vervolgens veroordeeld tot een onbepaalde ge-

vangenisstraf van minimum één jaar tot ma-

ximum levenslang. One to life. Elk jaar zal zijn 

zaak worden herbekeken. Maar elk jaar wordt 

zijn strafduur verlengd. Jackson brengt de vol-

gende tien jaar in de gevangenis door (afwis-

selend in San Quentin en in Soledad, twee Ca-

lifornische gevangenissen), zeven en een half 

jaar ervan in eenzame opsluiting. De dief van 

de $70 wordt in '63 vrijgelaten. 

Januari 1970. Ondanks de raciale spanningen 

in Soledad opent de directie toch een nieuwe 

binnenkoer voor tien blanke en zeven zwarte 

gevangenen. Al vlug ontstaat een handgemeen 

en in het daaropvolgende tumult opent een 

bewaker-scherpschutter het vuur vanuit zijn 

toren: hij doodt drie zwarten en verwondt één 

blanke. Drie dagen later oordeelt een plaatse-

lijke rechtbank'rechtmatige doodslag' en reeds 

een half uur nadat het vonnis over de radio 

bekendraakt, slaan de zwarte gevangenen in 

Soledad aan het protesteren. Tijdens het op-

roer maakt een blanke bewaker een dodelijke 

val nadat hij over een reling wordt geduwd. 

Eén maand later worden George Jackson en 

twee zwarte medegevangenen beschuldigd van 

moord op de bewaker. Indien ze worden ver-

oordeeld, wacht hen de doodstraf. 

Augustus 1970. Niet lang vooraleer Jack-

son's rechtszaak (eindelijk) een aanvang zal 

nemen, woont zijn jongere broer Jonathan de 

rechtszitting van een bevriende San Quentin-

gevangene bij. Bij aanvang van de procedures 

beveelt de 17-jarige met het karabijn in de 

hand iedereen in de rechtszaal 'to freeze'. Hij 

deelt wapens uit aan de beklaagde en aan twee 

getuigen-medegevangenen. Zij gijzelen de rech-

ter, de openbare aanklager en drie juryleden 

en willen hen ruilen tegen de drie Soledad 

Brothers. Bij het verlaten van het gerechtsge-

bouw ontstaat een vuurgevecht waarin de rech-

ter, twee gevangenen en Jonathan het leven 

laten. George schrijft over zijn broer: 'He was 

free for a while. I guess that's more than most 

of us can expect'. 

Augustus 1971. George Jackson wordt in 

San Quentin door een bewaker doodgeschoten. 

De officiële versie luidt dat Jackson tijdens een 

opstand in de maximum security-vleugel van 

de gelegenheid zou gebruik hebben gemaakt 

om, met een revolver in de hand, een ontsnap-

pingspoging te wagen. Het onderzoek achteraf 

trekt die uitleg in twijfel: Jackson's beslissende 

rechtszaak zou immers twee dagen later van 

start gaan en hij was goed voorbereid en over-

tuigd van zijn kans op vrijspraak. Tijdens het-

zelfde oproer worden drie blanke bewakers en 

twee blanke gevangenen gedood. Zes kleurling-

gevangenen worden van de moorden beschul-

digd. Niemand wordt beschuldigd van de 

moord op Jackson. Zijn twee kameraden-So-

ledad Brothers worden zeven maanden later 

vrijgesproken van de moord op de blanke be-

waker in januari '70. 

In het sociaal ontvlambare klimaat in de 

Verenigde Staten van de jaren '6o groeit de zaak 

van de Soledad Brothers (zeker na de dood 

van Jonathan Jackson) uit tot een politiek ge-

beuren van formaat. George Jackson's advoca-

te brengt een solidariteitscampagne op gang, 

niet in het minst via de boekuitgave van zijn 

brieven (incluis een voorwoord van Jean Genet). 

Jackson is tijdens zijn gevangenschap immers 

een uitgesproken en welbespraakt criticus ge-

worden van het racisme binnen en buiten de 
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