
gevangenismuren, van het Systeem tout court. 

Hij blijft onophoudelijk aan zijn lichamelijke 

conditie werken, leest en leert zoveel als mo-

gelijk en houdt voortdurend contact met zijn 

familieleden via de (wel)sprekende brieven 

verzameld in het succesrijke boek Soledad Bro-

thers. The Prison Letters of George Jackson. 

Het brievenboek is het indrukwekkende 

relaas van een bewustwordingsproces: de ado-

lescent die voor onbestemde tijd in de gevan-

genis belandt, groeit gestadig uit tot een kriti-

sche geest die zijn eigen situatie en die van zijn 

ras- en lotgenoten genadeloos analyseert. On-

danks de onoverbrugbare afstand tussen cel en 

wereld is zoals zo vele zwarte ontvoogdings-

strijden ook deze a family affair. Het traject 

van zelfvernietiging naar zelfdeterminatie ver-

andert zijn relatie met zijn ouders grondig. 

Hun heropvoeding ligt in zijn handen en bij 

momenten moet zijn moeder het het zwaarst 

ontgelden. Zij moet immers leren inzien dat 

haar zoon niet wil opgroeien tot een brave 

jongen. Haar gehoorzaamheid en de door het 

christendom ingegeven vergevingsgezindheid 

van zoveel andere bourgeois-zwarten komt 

deze neger de strot uit. 

Bovendien heeft zij haar geslacht sowieso 

niet mee. In deze wrede kapitalistische samen-

leving heerst toch het recht van de sterkste en 

laten we bijgevolg het denken beter over aan 

de man. Het mannetjesdier zorgt wel voor zijn 

kroost en voor het bestuur van de wereld 

zodat het wijfje zich kan beperken tot dat 

waar ze goed in is: de belangrijke en al vol-

doende zware taak van het opvoeden van de 

kinderen tot echte mannen. George in een 

brief (van 23 juli 1967) aan zijn vader: 'Mother 

once told me that I had a complex that made 

me view the world as I do. In so many words 

she was telling me that I shouldn't be com-

plexed about being of the lowest social class or 

in our case caste. She was saying that I should be 

indifferent about being used and abused like a 

goat or milk cow or something. I understand 

her and all black women over here. Women 

like to be dominated, love being strong-armed, 

need an overseer to supplement their weak-

ness. So how could she really understand my 

feelings on self-determination. For this reason 

we should never allow women to express any 

opinions on the subject, but just to sit, listen 

to us, and attempt to understand. It is for them 

to obey and aid us, not to attempt to think.' 

Natuurlijk is Jackson ook niet mals voor 

zijn vader. Het anti-autoriteitsargument be-

zielt en bepaalt per definitie de hele sixties-

omwenteling en in het rassenprobleem neemt 

de vaderfiguur een speciale plaats in. Het is hij 

die faalt om van zijn kinderen mondige bur-

gers, nee strijdvaardige revolutionairen te ma-

ken. Met een ontroerende mengeling van mede-

leven en verwijt, van begrip en terechtwijzing, 

ontmaskert de zoon de (valse) ideologie achter 

de goedbedoelde vaderlijke bezorgdheid. Wan-

neer zijn bekommerde vader als reactie op de 

vehemente communistische vertogen van zijn 

zoon de cipiers waarschuwt voor diens 'na-

tuurlijke' drang naar zelfvernietiging, krijgt 

hij in een brief (van juli 1965) de volle lading: 

'Now I have arrived at a state of awareness that 

(because of the education system) few Ne-

groes reach in the U.S. In my concern for you, 

I try to share the benefits of my experience 

and my observations, but am rewarded by 

being called madman. Thank you for the vote 

of confidence you displaced in that letter to 

the warden. I'll never forget it! All my younger 

life you betrayed me. Like I said, I could forgi-

ve. At first you may not have known any bet-

ter, but over the last two years I've informed 

you of many things. I've given you my best 

and you have rejected me for my ennemies. 

With this last act, you have betrayed my bo-

som interested, even though I warned you not 

to say anything at all. I will never forgive you 

this. Should we live forever I'll never trust you 

again. Your mind has failed you completely. To 

take sides against your son! You did it in '58 

and now again. There will not be a third time. 

The cost to me is too great. Father against son, 

brother against brother. This is truly detesta-

ble. You are a sick man.' 

In de volgende brieven gaat het er weer 

wat vriendelijker aan toe en Jackson's kijk op het 

vrouwelijk geslacht wordt wat milder (maar 

daarom niet minder conservatief) wanneer hij 

van in zijn cel verliefd wordt. Net zoals in de 

parcours die gerenommeerde tijdgenoten en 

strijdbroeders van Jackson (als Black Panthers 

Huey P. Newton, Bobby Seale en Eldridge Cle-

aver en natuurlijk gangmaker Malcolm X) 

hebben afgelegd, is het de reis zelf die telt en 

imponeert. Hun indrukwekkende persoonlij-

ke transformatie, parallel aan een tijdsge-

wricht in spectaculaire transitie, maskeert in 

retrospectief vaak de starre en ronduit opper-

vlakkige misogyne, homofobe, separatistische, 

(zwart-)nationalistische en maoïstische stand-

punten die ze op sommige momenten innemen. 

Maar hun getuigenissen afdoen met de sma-

lende bewering dat ze wel over die fase zullen 

heenkomen is natuurlijk de grootste en dom-

ste belediging aan het adres van deze histori-

sche figuren. Het moet daarom gezegd dat zij 

niet te beroerd zijn om op bedenkelijke in-

zichten terug te komen en dat de synthese aan 

het eind van hun verhaal (heel letterlijk dan in 

het geval van Jackson en Malcolm X) voor de 

toenmalige overheden al te bedreigend, ja 

zelfs gevaarlijk leek. 

On Death Row 
Zomer 1996, tg Stan maakt in Oakland, 

Californië een nieuwe voorstelling op basis 

van de schrijfsels van George Jackson. Het kan 

niet verbazen dat een theatergroep met be-

langstelling voor de problematiek van de 

zwarten in de Verenigde Staten 'uiteindelijk' 

belandt bij de 'tekst' van Jackson. Ondanks 

hun exposé van harde feiten zijn z'n brieven 

één en al tekst, meer nog, ze zijn één en al pure 

gedachte. Rapporten van denkprocédés, ver-

slagen van hoe te denken in plaats van wat te 

moeten denken: in de cel heerst het dictaat 

van de geest en de onvoorwaardelijk gehoor-

zaamheid eraan. Natuurlijk is de zelfopvoe-

ding van de gevangene eerst en vooral een 

strijd met en om boeken. Hij verslindt ge-

schriften over geschiedenis, politieke theorie, 

filosofie en alles waar hij zijn handen kan op-

leggen. De leergierigheid wordt hem niet ge-

makkelijk gemaakt, vaak is het een echte lij-

densweg om titels te bemachtigen en om zijn 

schrijfmachine te behouden. 

De pesterijen, of liever de psychische en 

fysieke geweldplegingen, zijn geen detail in dit 

bestaan tussen vier muren. Net zoals het isole-

ment zelf vormen ze een teken aan de wand. 

De bewijzen voor het berekende racisme van 

de blanke samenleving liggen het best voor 

het grijpen in de gesloten gemeenschap van 

veroordeelden. Zo wordt Jacksons verhaal het 

verhaal van menig zwarte in de VS, zo wordt 

het persoonlijke daadwerkelijk politiek. De 

parallellen dienen zich aan: het voortdurend 

afwachten, de grenzen van het geduld, de blij-

vende onzekerheid over de toekomst, het on-

ophoudelijk overleven, de minderwaardige kwa-

liteit van het bestaan en de (ijdele) hoop op 

verandering; het lot van deze zwarte gevange-

ne en dat van de hele zwarte bevolkingsgroep 

verschilt weinig gezien vanuit de verplichte 

staat van ascese. Hier ontstaat willens nillens 

het historisch besef. Ontzegd van de toekomst 

laten de lessen uit het verleden zich vlugger 

trekken. Terwijl buiten een omwenteling plaats-

vindt waar hij geen deel aan heeft, pleit Jack-

son vanuit de status quo van de gevangenis 

voor een nog meer radicale verandering. 

Gestolde mater ie 
Vanuit de onbeweeglijkheid de revolutie 

prediken en de utopie aansnijden in snedige 

taal: tg Stan begeeft zich met One 2 Life zon-

dermeer op vertrouwd terrein. Het gezelschap 

brengt een heldere lezing van Jackson's brie-

ven, een bloemlezing die meer is dan slechts 

een compilatie. De zuivere chronologie uit het 

boek maakt hier plaats voor een nieuwe rang-

schikking die evengoed een ijzeren logica van 

verzet en onmacht blootlegt. Het sterke spel van 
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