
de drie acteurs levert ondanks déjà vu- effecten 

een gestroomlijnde voorstelling op, met feilloos 

oog voor ritme en tempo, in een sobere ensce-

nering geheel in functie van de Idee. Maar de 

Idee in Investie sucks, van hier tot ginder. 

Het is genoeg geweten: One 2 Life is de se-

quel op Het is volle maan en het wordt aanzien-

lijk frisser, een Stan-voorstelling van vier jaar 

geleden. De Golfoorlog was toen de directe 

aanleiding voor een voorstelling over de on-

macht van het individu, niet in het minst te-

genover de leugens van de media en tegenover 

de macht van het getal. Een sequel betekent 

spelen met dezelfde ingrediënten, met zelf ge-

maakte conventies. In casu brengt deze tweede 

aflevering van een nieuw 'genre' meer van het-

zelfde, maar dan een beetje anders (en daar is 

niks mis mee): monologen (toen één, nu twee 

en een half), brieven als basistekst (toen Büch-

ner, nu Jackson), een geluidscollage (toen radio-

verslaggeving van de Golfoorlog, nu tv-toe-

spraken ten tijde van de recente Amerikaanse 

presidentsverkiezingen), een minimaal decor 

(quasi hetzelfde). De directe aanleiding voor 

het maken van het stuk verschilt nog het meest. 

De newspeak van de oorlogspropagandama-

chine anno jaren '90 heeft plaats geruimd voor 

een ander Amerikaans Armageddon: de pro-

blematiek van de gevangenissen in de Verenig-

de Staten aan het eind van deze eeuw. En die is 

niet min: almaar meer gedetineerden in een 

groeiend aantal, geprivatiseerde gevangenissen 

en het percentage zwarte jonge mannen ligt 

opvallend hoog. 

Symbool in de strijd tegen de dubieuze be-

langenvermenging van rechtspraak en groot-

kapitaal ten tijde van Reagan, Bush & Clinton 

is Mumia Abu-Jamal. Deze journalist, voor-

malig Black Panther en medestander van de 

links-radicale beweging MOVE is wellicht de 

bekendste ter dood veroordeelde in de Ver-

enigde Staten en de laatste jaren ook tg Stan-

mascotte van dienst. Hij werd in 1982 beschul-

digd van en veroordeeld voor de moord op 

een politie-officier. Sindsdien is hij de voor-

vechter in de strijd tegen racisme en politieke 

partijdigheid in het Amerikaanse rechtssys-

teem. Zijn verhaal heeft ondertussen nationale 

en internationale debatten rondom censuur 

en doodstraf aangezwengeld. Niet in het minst 

dankzij de recente boekuitgave van zijn ge-

vangenisboeven, onder de titel Livefrom Death 

Row, waarin hij de brutaliteiten, vernederin-

gen en wreedheden van het gevangenisbestaan 

haarfijn beschrijft en analyseert. Tg Stan voert 

actief actie voor de vrijspraak van Abu-Jamal 

en zorgde vorig jaar niet alleen voor de vert-

aling van zijn boek maar nam ook het initia-

tief voor onze eigen versie van de Black History 

Month (in februari aan zijn tweede editie toe). 

Van de ene gevangene-brievenschrijver 

naar de andere, met een kwarteeuw tussen. En 

daar wringt het schoentje: One 2 Life hanteert 

de retoriek van de simpele extrapolatie. Wan-

neer hun gespeeld fragment uit een rechtszit-

ting met Jackson rimpelloos overgaat in die 

van (Black Panther) Bobby Seale en dan in die 

van Abu-Jamal, wordt duidelijk hoe voor deze 

Stanners de Revolutie blijkbaar van alle tijden 

is. Hoegenaamd een vreemde a-historische op-

vatting voor een duidelijk marxistisch geïn-

spireerd gezelschap. De context van toen ver-

schilt toch grondig van die van vandaag? Om 

maar één voorbeeld aan te raken: waren de 

sixties in essentie de problematiek van autori-

teit, van ouders dus, dan zouden de nineties 

wel eens de problematiek van permissiviteit, 

en dus van het kind, kunnen zijn (de crisis van 

het schoolsysteem in de Verenigde Staten en 

hier duiden daar ook op). Voor deze Stanners 

is de revolutie blijkbaar ook van alle plaatsen: 

met gemak voegen zij tussen de black struggle 

ook een onafhankelijkheidsspeech van de (meer 

dan drie decennia geleden) vermoorde Kon-

golese Eerste Minister Patrice Lumumba en 

laten zij Subcommandante Marcos, (gewezen) 

bevelhebber van het Zapatistisch Nationale 

Bevrijdingsleger, de internationale van de hoop 

proclameren. Van het op één hoop smijten 

van revolutionairen gesproken! Tussen de Kon-

golees en de Mexicaan bestaan hemelsbrede en 

wezenlijke verschillen, al is het alleen maar de 

handige mediamanipulatie door Marcos liimself. 

Zoals deze Stanners selectief uit Jacksons 

brieven voorlezen - zijn seksisme en homofo-

bie ontbreekt volledig in de voorstelling - , zo 

kiezen zij ook zorgvuldig uit het arsenaal aan 

beschikbare zwarte en andere revolutionairen. 

De verzameling die nu gepresenteerd wordt, 

schuilt veilig onder dezelfde (links-linkse) pa-

raplu. Moeilijkere gevallen zitten niet in the 

picture. Naar aanleiding van de eerste Black 

History Month-van-bij-ons merkte Tom Pau-

lus terecht reeds op in zijn editoriaal van AS 

131: 'Bij ons betekent Black History Month re-

soluut een trip naar het verleden, naar een 

voorbije geschiedenis die we kennen of menen 

te kennen. Black History wordt in deze con-

text synoniem met al het onrecht in de wereld, 

en met de fierheid, met het gevoel van samen-

horigheid van een collectief verzet. Unleash 

the Black Panthers, want zij zijn het met wie 

elke intellectueel zich generisch verwant voelt. 

We vieren Huey P. Newton, Malcolm X, Dr. 

Martin Luther King, James Baldwin, Amiri 

Baraka, John Coltrane, Chuck D. en Abu-

Jamal, en doen voor het overige alsof O.J. 

Simpson, Johnny Cochran, Louis Farrakhan, 

Snoop Doggy Dog, Eazy E., 2Pac, Clarence 

Thomas, Mike Tyson en Michael Jackson niet 

bestaan. Te moeilijk, te ingewikkeld.' Inder-

daad, die staat van ontkenning levert nu een 

„nduidige hagiografie af die weinig verschilt 

van een doorsnee Hollywood bio-pic. 

One 2 Life is gestolde materie. De tegen-

stellingen en dubbelzinnigheden van het actu-

ele zwarte (en blanke) bestaan zijn er ver in te 

zoeken. Maar de actualiteit is weliswaar plaats 

van permanente verandering en daar krijgt 

het geijkte marxistisch dialectisch model van 

weleer, dat van George Jackson en deze Stan-

ners, moeilijk vat op. Maar geen nood, dit ten-

dentieuze argument wordt reeds in de voor-

stelling weerlegd met de wijze woorden van 

Jackson zelf: 'People in certain circles like to 

forget it, and any reference to the period 

drawn from these circles such defensive epit-

hets as "old-fashioned", "simple old-style so-

cialism" and "out of date". But fashion doesn't 

concern me, I'm after the facts...'. Feiten, dat is 

de bottom line, informatie dus. Tg Stan wil in-

lichten over wantoestanden, informeren over 

racisme. En terecht, want de 'juiste' informatie 

is in de vs én hier alsmaar moeilijker te krij-

gen. (Daarom is het des te spijtiger dat tg Stan 

zelf selectieve info bezorgt). Maar zij bestaat: 

zwarte cultural critics als Paul Gilroy, Bell 

Hooks, Greg Tate en Michel Wallace (om er 

maar een paar te noemen) hebben meer dan 

interessante ideeën geformuleerd op revolu-

tionaire ideeën in de post-Black Panther-pe-

riode. En wie de retoriek van de gangsta rapper, 

kortom van de media, heeft leren lezen zonder 

reducerende vooroordelen tegenover commer-

ciële produkten vindt natuurlijk (ook) info op 

de meest ongewone plaatsen. Bijvoorbeeld in 

de treurige lotgevallen van Tupac Shakur die 

niets minder zijn dan de update van het Geor-

ge Jackson-verhaal dat One 2 Life jammer ge-

noeg niet maakt. Death Row is vandaag de dag 

niet toevallig de naam van het meest succesrij-

ke platenlabel in handen van zwarten. 

Just Another B lack H i s t o r y 
They're trying to say that I don't care 

But I woke up screamin' fuck tha world 

(2Pac) 

September, 1996. In het universiteitszieken-

huis van Las Vegas sterft de zwarte rapper-ac-

teur Tupac Amaru Shakur aan de gevolgen van 

schotwonden geïncasseerd tijdens een anonie-

me drive-by shooting zes dagen eerder. Sha-

kur, beter bekend als 2Pac, is vijfentwintig. Op 

het moment van zijn dood heeft Shakurs vier-

de cd, All Eyez on Me, bijna drie miljoen exem-

plaren verkocht. Zijn vorige release, Me Against 

the World uit '85, was goed voor twee miljoen 

verkochte exemplaren. Shakur speelde in drie 

films: Juice ('92), Poetic Justice ('93) en Above 

the Rim ('94). Net voor zijn dood beëindigt hij 
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