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Inleiding 
 
 
“Lift ev'ry voice and sing, 
Till earth and heaven ring, 
Ring with the harmonies of Liberty; 
Let our rejoicing rise 
High as the list'ning skies, 
Let it resound loud as the rolling sea. 
Sing a song full of the faith that the dark past has taught us, 
Sing a song full of the hope that the present has brought us; 
Facing the rising sun of our new day begun, 
Let us march on till victory is won.” 
 
Toen de Amerikaanse schrijver James Weldon Johnson het bovenstaande 
gedicht “Lift Evʼry Voice And Sing” schreef voor Abraham Lincoln in het jaar 
1900 kon hij niet weten wat voor rol dit gedicht later in gezongen vorm zou 
spelen in de zwarte vrijheidsstrijd. 72 jaar later zou een jonge vrouw, 
genaamd Kim Weston, hetzelfde lied vol overgave zingen tijdens het festival 
Wattstax, dat de boeken in zou gaan als “The Black Woodstock”. 1  
 
De manier waarop een lied een rol kan spelen bij een sociale beweging is 
bijzonder. De geschiedenis van de zwarte muziek is altijd nauw verbonden 
geweest aan gemeenschappen. Van de field hollers en spirituals die door 
slaven werden gezongen,  via de gospelliederen in de kerk naar de soul, 
rhythm and blues en funk. Ik zal mij vooral richten op de soul, en dan in het 
bijzonder op de platenmaatschappij Stax Records. Ik zal de geschiedenis van 
dit label in kaart brengen en door middel van bronnenonderzoek beschrijven 
in hoeverre Stax Records een rol heeft gespeeld in de zwarte vrijheidsstrijd.  
 
Waar bronnenonderzoek plaatsvindt, is het natuurlijk belangrijk om kritisch te 
blijven. Daarom heb ik bronnen zo goed mogelijk tegenover elkaar 
geprobeerd te zetten om zo tot mijn conclusies te komen. Een van de 
struikelblokken die ik al vroeg in mijn onderzoek tegenkwam, is de 
terminologie die wordt gebruikt als er over de zwarte vrijheidsstrijd wordt 
gesproken. In Soulsville U.S.A., waarin de geschiedenis van Stax Records 
wordt beschreven, gebruikt de schrijver de term Civil Rights Movement om de 
periode aan te duiden die eind jaren vijftig tot midden jaren 60 in de V.S. 
plaats heeft gevonden en waarbij het uitgangspunt was om gelijkheid volgens 
de wet voor blanken en zwarten te verkrijgen. Brian Ward kiest er in zijn boek 
Just My Soul Responding voor om het anders aan te pakken. In de index 
verwijst Ward bij Civil Rights Movement naar Freedom Struggle. Dit geeft al 
een dan er verschillende manieren bestaan om een geschiedenis te schrijven. 
Ik heb uiteindelijk ook een keuze moeten maken uit de terminologie. Omdat 
mijn onderzoeksperiode de Civil Rights Movement en de Black Power 
Movement beslaat, heb ik ervoor gekozen om de algemene term van zwarte 
vrijheidsstrijd te hanteren.  
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Om een historisch kader te schetsen begin ik mijn scriptie met een 
beschrijving van de geschiedenis van Stax Records en van de geschiedenis 
van de zwarte vrijheidsstrijd. Hierna ga ik dieper in op één product dat is 
uitgebracht door Stax Records, namelijk de documentaire Wattstax. Door 
middel van een analyse van de documentaire probeer ik deze binnen het 
kader van de zwarte vrijheidsstrijd te plaatsen. Hierna ga ik dieper in op de rol 
die Stax Records heeft gespeeld binnen de zwarte vrijheidsstrijd.  
 
Mijn onderzoek is een aanvulling op de huidige wetenschap, omdat ik geen 
eerder verricht onderzoek heb gevonden naar de rol van een 
platenmaatschappij in de zwarte vrijheidsstrijd. Er is wel onderzoek gedaan 
naar de rol die muziek speelde tijdens de zwarte vrijheidsstrijd, maar de rol 
van een specifiek label is, naar mijn weten, nog nooit eerder onderzocht. 
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Historisch kader van Stax Records 
 
 
Om te kunnen beschrijven welke rol het label Stax Records heeft gespeeld 
voor de burgerrechtenbeweging in de VS is het belangrijk om de geschiedenis 
van het label goed in kaart te brengen. Om een goed beeld te geven heb ik 
verschillende bronnen gebruikt waarbij de auteurs elk vanuit hun eigen 
uitgangspunt te werk gaan. In Soulsville U.S.A. van Rob Bowman wordt de 
geschiedenis van Stax ondersteund door interviews die Bowman heeft 
gevoerd met belangrijke mensen binnen het platenlabel. Veel van deze 
gesprekken zijn tientallen jaren na het faillissement van Stax geschreven, 
waardoor het de vraag is of het altijd even betrouwbaar is. Bowman begon in 
1985 met zijn onderzoek en heeft er twaalf jaar over gedaan.2 In Just My Soul 
Responding van Brian Ward wordt de geschiedenis van de zwarte 
vrijheidsstrijd en de muziek die daaruit voortkwam besproken. Hij bespreekt 
dit echter niet op een neutrale toon, omdat hij bepaalde terminologie hanteert, 
waarbij het lijkt alsof hij vooral het onderwerp vanaf een kant belicht, namelijk 
vanaf de kant van de zwarte onderdrukte. Zo gebruikt hij consequent in plaats 
van Civil Rights Movement de term Freedom Struggle. Zijn stellingen worden 
ook niet altijd met bewijs onderbouwd, wat ook later in mijn onderzoek terug 
zal komen.  
 
Stax records, toen nog onder de naam van Satellite Records, werd in 1957 
opgericht door Jim Stewart. Zelf schreef Stewart countryliedjes, maar hij kreeg 
niemand zo ver om zijn muziek uit te brengen. De voor de handliggende optie 
was om dan maar zelf een platenlabel op te richten. Het eerste nummer dat 
Satellite uitbracht was dan ook het country and western liedje “Blue Roses”, 
geschreven door Fred Bylar.3 Al snel kwam Stewart erachter dat er geld nodig 
is om een geloofwaardige platenmaatschappij op te starten. Hiervoor klopte 
hij aan bij zijn zus Estelle Axton, die hem geld leende om apparatuur aan te 
schaffen. Ook verhuisde het label naar een nieuwe studio, een leegstaand 
gebouw in Brunswick, dertig mijl verwijderd van Memphis.4 
 
In 1959 gebeurde iets bijzonders voor dat jaar. Terwijl de sociale 
omstandigheden zo waren dat segregatie de norm was, werd in de nieuwe 
studio in Brunswick het eerste nummer van een zwarte groep genaamd The 
Veltones door Stax opgenomen. Het Doo-Wop nummer Fool in Love klinkt 
ons nu braaf in de oren, door zijn harmonieuze samenzang en de brave tekst, 
waarvan de zin “Iʼm just a fool in love” het grootste gedeelte beslaat. In 1959 
was het echter zeer gedurfd om als blanke platenbaas in zee te gaan met een 
groep zwarte zangers. Het was een tijd waar het voor de wet nog niet 
verboden was om mensen te discrimineren op basis van hun huidskleur, dit 
werd pas in 1964 met de Civil Rights Act wettelijk verboden.5 Hoe het 
uiteindelijk kwam dat Jim Stewart als countryliefhebber terecht kwam bij een 
zwarte groep is onbekend. Stewart kon zich, zo beschrijft Bowman in 
Soulsville U.S.A., later niet meer herinneren hoe dit precies is gegaan en ook 
The Veltones weten niet hoe Stewart bij hen terecht is gekomen. Bowman 
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heeft The Veltones en Stewart er beiden naar gevraagd in interviews, maar 
geen van beiden kon het zich nog herinneren.6 Ook in de andere bronnen 
wordt niet duidelijk hoe Stewart bij The Veltones terecht is gekomen. Het 
muzikale klimaat in Memphis, waarbij veel uitstekende muzikanten van straat 
te plukken waren, heeft er waarschijnlijk een grote rol in gespeeld. De clash 
tussen culturen in de muziek uit Memphis wordt mooi beschreven in het boek 
“It came from Memphis”van Robert Gordon: “Memphis had always been a 
place where cultures came together to have a wreck: black and white, rural 
and urban, poor and rich. The music in Memphis is more than a soundtrack to 
these confrontations. It is the document.”7 Het nummer van The Veltones had 
geen noemenswaardig succes en het geld waar Stewart op had gehoopt bleef 
uit. Stewart besloot weer naar de stad te verhuizen, om zo in het centrum van 
de muziekscene te werken. Met de hulp van vriend en sessiegitarist Chips 
Moman ging Stewart op zoek naar een nieuwe geschikte locatie voor een 
studio. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij een oud filmtheater, The Capitol 
Theatre.  
 
 
 

 
Het Capitol Theatre in Memphis, met daarnaast de Satellite Record Store8 
 
 
De locatie was nu geregeld, maar nog steeds bleef geld een probleem. 
Zonder hits kwam er te weinig binnen om de maatschappij staande te 
houden. Estelle Axton kwam hierop met het idee om een platenzaak te 
openen in de snoepwinkel van het theater. Zo konden ze ervoor zorgen dat er 
toch geld binnen zou komen om de zaak draaiende te houden. Het geld dat 
hierdoor binnenkwam bleek ook niet genoeg. De eerste lokale hit van Satellite 
Records was afkomstig van Rufus Thomas, een lokale dj, samen met zijn 
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dochter Carla en was getiteld “Cause I Love You” Met dit eerste echte rhythm 
& blues nummer voor Satellite Records waren de financiële problemen 
opgelost en was de muzikale richting van de maatschappij geboren. Zoals Jim 
Stewart zelf heeft gezegd na het uitbrengen van dit nummer: “Prior to that I 
had no knowledge of what black music was about. Never heard black music 
and never even had an inkling of what it was all about. It was like a blind man 
who suddenly gained his sight. You donʼt want to go back, you donʼt even 
want to look back.”9  Dat vanaf dit moment Satellite verder ging in de richting 
van de rhythm and blues en soul klopt, maar de manier waarop Stewart 
spreekt over dit moment is waarschijnlijk geromantiseerd. Stewart woonde 
immers in Memphis en zoals in het eerder gegeven citaat van Gordon wordt 
benadrukt was dit een plek “(...) where cultures came together”. Dat Stewart 
nog nooit zwarte muziek had gehoord, terwijl hij in Memphis woonde en dit 
een broedplaats voor zwarte muziek was, is dus hoogst onwaarschijnlijk. Dit 
citaat geeft aan dat de bronnen waar Bowman vooral gebruik van maakt, 
voornamelijk interviews, onbetrouwbaar kunnen zijn omdat mensen zoveel 
jaar later niet meer altijd heldere herinneringen hebben, en deze 
herinneringen dan zelf gaan invullen.  
 
Het succes van “Cause I Love You” bleef niet onopgemerkt voor de rest van 
de muziekindustrie. Platenbaas Jerry Wexler, van het label Atlantic, nam 
contact met Stewart op met het voorstel om de plaat van Rufus en Carla 
Thomas te distribueren. Dit was een manier om de muziek van Satellite 
Records over de grenzen van Tennessee te brengen en tevens een manier 
om geld te verdienen. Later wordt de deal zelfs uitgebreid tot de distributie 
van elke plaat die op Satellite en Stax is uitgebracht. Zo kwam het dat de 
eerste nationale hit van Satellite, getiteld “Gee Whiz” en gezongen door 
dezelfde Carla Thomas oorspronkelijk uitkwam op Satellite en vervolgens 
direct door Jerry Wexler werd overgenomen en landelijk op Atlantic werd 
uitgebracht. Door het groeiende succes van het label, kwam Jim Stewart 
erachter dat er nog een platenmaatschappij bestond met de naam Satellite. 
Om problemen te voorkomen hebben Jim en Estelle de naam destijds 
veranderd in STAX, een samenvoeging van hun achternamen, Stewart en 
Axton.10 
 
De formatie van huisband Booker T. & The MGʼs volgde niet kort hierop. Op 
vrijwel elke release speelde de huisband mee. Daarnaast hebben ze ook zelf 
meerdere hits gescoord, waarvan de bekendste “Green Onions” is. Bijzonder 
en kenmerkend voor de sfeer die bij STAX hing was dat de huisband bestond 
uit leden met verschillende etnische achtergronden. In veel bronnen wordt 
verteld dat het samen muziek maken was van belang en er was een sfeer 
ontstaan waarbij de gesegregeerde samenleving niet binnen de deuren van 
de studio en platenzaak leek te bestaan. In Just My Soul Responding geeft 
Ward een citaat van Roscoe Shelton, een muzikant uit Nashville die in 
dezelfde tijd werkzaam was: “”One thing I liked about Stax, it was totally 
integrated.” This referred not just to the race of the musicians, but also to the 
dynamic cobinations and collisions of black and white styles and 
sensibilities.”11 Ook in de documentaire “Respect Yourself” komt het 
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onderwerp aan bod. Estelle Axton zegt hierover: “We didntʼs see any color, 
we saw talents.”12 
 
De grootste ster die het label ooit heeft voorgebracht werd volgens een 
legende per toeval ontdekt. Bowman beschrijft deze legende in Soulsville 
U.S.A. Het verhaal gaat dat op het moment dat Johnny Jenkins naar de studio 
kwam om op te nemen en zijn opnamesessie mislukte de kans werd gegeven 
aan de chauffeur van Jenkins, Otis Redding, om de laatste twintig minuten 
opnametijd te gebruiken. Redding zong zijn zelfgeschreven nummer, These 
Arms of Mine, wat later één van zijn grootste hits werd. Helaas is de 
werkelijkheid minder romantisch dan de legende. Volgens Phil Walden, 
destijds manager van Otis Redding, was het plan voor de opname al vooraf 
dat Otis Redding na Johnny Jenkins ook een kans zou krijgen om te laten 
zien wat hij in huis had. Bowman geeft aan dat Redding al vier jaar bij Jenkins 
in de band speelde op het moment dat ze naar de studio kwamen en dus niet 
alleen de chauffeur was.13 
 
Met Otis Redding als toevoeging aan het label ging het succes al snel in een 
rap tempo vooruit. Dit werd echter abrupt doorbroken. Redding stierf in 1967 
tijdens een vliegtuigongeluk. Vlak na de dood van Redding kwam Stewart 
erachter dat de deal die hij in de beginfase van het label met Atlantic had 
gesloten inhield dat alle oorspronkelijke masters die er op Stax waren 
uitgebracht in het bezit waren van Atlantic. Stewart besloot om het contract 
met Atlantic niet te verlengen en om te putten uit artiesten die nog wel in 
eigen beheer waren gebleven. Dit bleek een verstandige beslissing, 
aangezien met de komst van artiesten als Isaac Hayes en The Staple Singers 
het label weer tot succes kon worden gebracht. Om iemand te hebben die 
meer de zakelijke en commerciële aspecten zou kunnen overzien werd Al Bell 
ingehuurd, een succesvolle zwarte dj.  
 
Op 4 april 1968, niet lang na de dood van Redding, werd de belangrijkste man 
in de burgerrechtenbeweging en het grote voorbeeld voor een groot deel van 
de zwarte bevolking vermoord. Martin Luther King jr. werd doodgeschoten op 
het balkon van het Lorraine motel in Memphis. Deze gebeurtenis heeft een 
grote impact gehad op de verhouding tussen zwarten en blanken in de VS. 
Ook Stax kreeg het te verduren. Niet alleen was de sfeer op straat veranderd, 
maar ook binnen de muren van de studio was er het een en ander veranderd. 
Rob Bowman citeert in het boek ʻSoulsville U.S.A., The Story of STAX 
Recordsʼ Jim Stewart die de sfeer beschrijft na de moord op King: “It kind of 
put a wedge, or at least opened up that suspicious element, [within] the 
company. Although we tried to bond together and continue to work together, 
from that point on it changed considerably. There wasnʼt that happy feeling of 
creating together. There was something missing. You couldnʼt quite put your 
finger on it, but you knew things had changed and thereʼs no way you could 
go back. Everybody started withdrawing, pulling back from that opennes and 
close relationship that we felt we had.”14 Dit sleutelmoment in de geschiedenis 
bleek ook een sleutelmoment voor STAX. In ʻSweet Soul Musicʼ citeert Peter 
Guralnick Booker T. die de impact van het moment beschrijft: “That was the 
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turning point, the turning point for the relationship between races in the South, 
and it happened in Memphis.”15 
 
De dood van Martin Luther King bracht dus volgens verschillende bronnen 
een verandering met zich mee binnen Stax Records. Deze verandering vond 
niet alleen plaats binnen de muren van Stax. Ook ontstond er een hoop onrust 
in de steden na de dood van King. Er ontstonden rellen en de geweldloze 
beweging waar Martin Luther King voor stond werd opgevolgd door de Black 
Power Movement, waarbij geweld niet werd geschuwd. 
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Historisch kader van de zwarte vrijheidsstrijd 
 
 
“I would like to be known as a person who is concerned about freedom and 
equality and justice and prosperity for all people.” (Rosa Parks)16 
 
Toen Rosa Parks op 1 december 1955 de bus naar huis nam vanuit haar 
werk, verzocht de buschauffeur haar op te staan voor een blanke 
medepassagier. Zonder de tijd om na te denken besloot Parks te weigeren. 
Wat zij toen niet wist is dat ze aan het begin stond van een reeks protesten 
tegen de segregatie binnen het openbaar vervoer in Montgomery, Alabama. 
De reeks protesten leidde ertoe dat in december 1956 het de transportregels 
van Alabama ongrondwettelijk werden verklaard.17 
 
De Montgomery Bus Boycott, zoals dit protest wordt genoemd, staat aan het 
begin van de Afro-Amerikaanse Civil Rights Movement. Deze beweging speelt 
zich voornamelijk af in het Zuiden van de Verenigde Staten. Het doel van de 
beweging was om gelijkheid volgens de wet tussen de zwarten en de blanken 
te verkrijgen en hiermee ook het verloren stemrecht voor zwarten te 
herwinnen. 18 
 
Om te begrijpen hoe het kwam dat de Civil Rights Movement en 
daaropvolgend de Black Power Movement opkwamen is het belangrijk om de 
ontwikkeling te schetsen die hieraan vooraf heeft plaatsgevonden. Aan het 
eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw vond er een proces 
plaats waarbij het stemrecht van zwarten werd afgenomen. Ook werd het in 
de wet opgenomen dat ongelijke behandeling van zwarten en blanken niet 
strafbaar was. Als reactie hierop werd in 1909 de NAACP (National 
Association for the Advancement of Colored People) opgericht. Deze 
organisatie probeerde via verschillende wegen discriminatie te verbieden. In 
1954 kwam er een breekpunt met de zaak Brown vs. Board of Education. In 
deze zaak werd besloten dat het systeem van gesegregeerde scholen 
ongrondwettelijk was en dat ook openbare scholen toegankelijk moeten zijn 
voor alle kinderen. Deze beslissing heeft een grote rol gespeeld bij het 
ontstaan van de Civil Rights Movement.19 Hierdoor was er hoop op een 
samenleving zonder segregatie waarbij de zwarten geen tweederangsburgers 
meer hoefden te zijn. 
 
Naast de juridische wegen die de NAACP vaak bewandelde kwam de nadruk 
nu meer te liggen op protestacties, zoals de Montgomery Bus Boycott. Ook 
begonnen er in 1960 sit-ins plaats te vinden. Belangrijk hierbij was dat er 
duidelijk werd gemaakt dat het om geweldloze acties ging. Hier werd ook de 
organisatie SNCC voor opgericht (Student Nonviolent Coordinating 
Committee).20 
 
Een van de bekendste gebeurtenissen van deze periode is de March On 
Washington. De meeste mensen zijn opgegroeid met de beelden van Martin 
Luther King jr.  en van de menigte die naar zijn ʻI have a dreamʼ speech 
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luisterde. De mars vond plaats in augustus 1963. Er kwamen tussen de 
200.000 en 300.000 mensen op af die zich allen verzamelden voor het 
Lincoln Memorial. Opvallend is dat het niet alleen een samenkomst van 
zwarten was, maar dat ook blanke inwoners van de VS zich bij de mars 
aansloten. Wat niet voor de buitenwereld te zien is op de beelden van de 
mars, is dat de beweging al aan het versplinteren was. Wat leek op een beeld 
van eenheid, was in feite een perfect plaatje gecreëerd voor de buitenwereld. 
In het boek ʻA People, A Nationʼ van onder andere Mary Beth Norton, wordt 
benadrukt dat er zich al een scheidslijn voordeed ten tijde van de mars. “The 
SNCC activist saw Kennedyʼs proposed legislation as too little, too late, and 
wanted radical action. King and the other older leaders counseled the virtues 
of moderation. The movement was beginning to splinter” 21 
 
De president van de VS ten tijde van de March On Washington, John F. 
Kennedy, had plannen om het stemrecht voor zwarten in te voeren, maar 
heeft hier nooit de kans voor gekregen. Niet lang na de mars, in november 
1963, werd hij vermoord door een ex-marinier genaamd Lee Harvey Oswald. 
Zijn opvolger, Lyndon Johnson, ging echter meteen door met de plannen en 
had een visie op de maatschappij die hij ʻThe Great Societyʼ noemde. In zijn 
beschrijving hiervan wordt Johnson in ʻA People, A Nation als volgt geciteerd: 
“abundance and liberty for all...demand[ing] and end to poverty and racial 
injustice...a place where every child can find knowledge to enrich his mind 
and to enlarge his talents...where every man can renew his contact with 
nature...where men are more concerned with the quality of their goals than 
the quantity of their goods”22 Het beleid van Kennedy en de daaropvolgende 
visie van een “Great Society” van Johnson hebben ervoor gezorgd dat in 1964 
de Civil Rights Act werd aangenomen.  
 
In het boek ʻJust My Soul Respondingʼ van Brian Ward, wordt de sfeer ten 
tijde van het tekenen van de March On Washington grimmig beschreven. Het 
wordt beschreven als een sleutelmoment in een periode de hoop op gelijkheid 
die er leefde onder de zwarte bevolking steeds verder verdampte. Zoals Ward 
het beschrijft: “For almost every advance made by the southern Movement in 
the early-to-mid 1960s it appeared as if there was a set-back which 
highlighted the sheer tenacity of racism and frustrated rising black aspirations 
throughout the nation.”23 De sfeer in het midden van de jaren 60 is er volgens 
Ward dus geen van overwinning en hoop. Er is een hoop onrust in de 
noordelijke steden en op meerdere plekken breken rellen uit. De eerste plek 
waar het misgaat is in Harlem. Na het doodschieten van een zwarte jongen 
door een blanke politieman breken er rellen uit op straat. Volgens de 
schrijvers van ʻA People, A Nation, voelden de zwarten in het Noorden zich 
niet vertegenwoordigd door de Civil Rights Movement, omdat deze zich vooral 
op de zuidelijke staten richtte.24 
 
Deze ontwikkelingen zorgden uiteindelijk voor het ontstaan van de Black 
Power Movement. Deze beweging nam afstand van de geweldloze aanpak 
van voorheen, en vond dat het doel de middelen heiligde. Bekendste persoon 
binnen deze beweging was Malcolm X, woordvoerder voor de beweging 



	   12	  

Nation of Islam, een groep zwarte moslims. In 1965 werd Malcolm X 
vermoord, maar hij is altijd een symbool voor de zwarte strijd gebleven. De 
bekendste groep binnen de Black Power Movement zijn de Black Panthers. 
Een radicale communistische groep, die zwart separatisme nastreefden en 
geen geweld schuwden. In hetzelfde jaar als de moord op Malcolm X werden 
alle blanken leden uit de SNCC gezet en werd het geweldloze aspect 
geschrapt. Stokely Carmichael, voorzitter van de SNCC, werd één van de 
belangrijkste figuren van de Black Power Movement. Carmichael vond dat de 
enige manier voor de zwarte bevolking om vrijheid te verkijgen was ʻto stand 
up and take overʼ.25 
 
De spanningen liepen nog verder op toen in april 1968 Martin Luther King jr. 
werd vermoord. Het belangrijkste symbool van de geweldloze strijd ging 
hiermee verloren. Veel Amerikanen betreurden zijn dood, maar het zorgde 
ook voor rellen over de hele natie. Dit was het moment dat de Civil Rights 
Movement opgevolgd werd door de Black Power Movement.  
 
De Black Power Movement heeft geen grote directe invloed gehad op de 
politiek van de eind jaren 60 en 70, maar heeft wel degelijk een belangrijke rol 
gespeeld bij de identiteitsvorming van de zwarte Amerikaanse bevolking. In A 
New Day In Babylon beschrijft William L. Van Deburg de invloed van de Black 
Power Movement: “Continuing to the present day, this narrow, intellectually 
limiting conceptualization of Black Powerʼs scope and character had 
contributed to the belief that the movement made little difference to its 
generation or to ours. Such a view is misleading and incorrect. But it is 
plausible if one defines Black Power outside the sphere of culture or overlooks 
the realm of the psyche – if its impact is measured only in terms of 
quantifiable “political” gains.”26 De beweging wilde door middel van 
separatisme de krachten bundelen en de zwarte bevolking trots te laten zijn 
op hun achtergrond en huidskleur. Niet voor niks is de bekende zin “Black is 
Beautiful” afkomstig van deze beweging. De beweging heeft wel een 
duidelijke invloed gehad op de kunsten. In de documentaire over het festival 
Wattstax dat in 1972 plaatsvond en wordt gezien als de zwarte tegenhanger 
van Woodstock is te zien hoe Jesse Jackson, ooit samen met Martin Luther 
King één van de belangrijke mensen van de Civil Rights Movement, met 
opgeheven vuist een speech houdt die de identiteit van de zwarten benadrukt. 
De opgeheven vuist was één van de symbolen van de Black Power 
Movement. 
 
De beweging verdween langzaam in de jaren 70. De rellen waren over en de 
naam “Black Power” deed mensen aan een beweging uit het verleden 
denken. Zoals William L. Van Deburg schrijft in zijn boek ʻA New Day in 
Babylonʼ: “By 1975 the Black Power movement stood in danger of vanishing 
from the public conciousness. Guided by the familiar adage “out of sight, out 
of mind”, most Americans – both black and white – expended far fewer brain 
cells contemplating the ʻradicalsʼ than they had five years earlier.”27 
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Ondanks het verdwijnen van de Black Power Movement, is de wens van Rosa 
Parks toch uitgekomen. Met haar wens om vrij te zij, samen met de wens van 
velen anderen, is er een weg gebaand voor gelijkheid en het bestaan van een 
zwarte identiteit. In de jaren ʼ70 zijn er verschillende groepen ontstaan, zoals 
Black Feminism28 en de Black Arts Movement.29 
 
 
 
 
 

 
Rosa Parks30  
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Wattstax 
 
 
 
Watts Riots 
De vreedzame Civil Rights Movement in de VS brokkelde langzaam af in het 
midden van de jaren ʼ60. Er ontstond er een reeks van rellen in de VS. Een 
van de eerste rellen vond plaats in een buurt van Los Angeles, genaamd 
Watts. In de zomer van 1965 ging de zwarte bevolking na een incident met de 
politie de straten op en braken er rellen uit. Een zwarte jongen die werd 
aangehouden voor rijden onder invloed was uiteindelijk de druppel die de 
emmer deed overlopen. Terwijl de leus “Burn baby, burn” in koor werd 
geroepen, werden veel van de winkels in de straten in brand gestoken.31  
 
Dat er onrust was onder de zwarte bevolking is duidelijk, maar de reden voor 
de rellen wordt door verschillende mensen bediscussieerd. In het boek Just 
My Soul Responding legt Ward een directe link met de levens van de zwarte 
bevolking in de stedelijke gebieden van de VS, waarbij er volgens hem sinds 
de Civil Rights Act van 1964 niet wezenlijk veel veranderd was en de rellen 
die midden jaren ʻ60 ontstonden. Zo stelt hij: “(...) by the mid 1960s northern  
blacks were already disillusioned with the absence of any major changes in 
the pattern of their usually poor and marginalized lives (...) In the summers of 
1964 and 1965 these smouldering black frustrations, sometimes exacerbated 
by callous or ill-considered programmes of urban redevelopment which 
variously devastated or quarantined black inner-city neighbourhoods, 
exploded in a series of major racial disturbances. Often fuelled by specific 
incidences of white police brutality and harassment.”32 
 
De link die hij hier legt tussen de leefsituatie van de zwarte bevolking en de 
opstanden worden echter niet met bewijzen onderbouwd. Het is duidelijk dat 
hij hiermee het beeld wil schetsen van de zwarte bevolking die in opstand 
komt omdat zij onderdrukt wordt door onder andere de blanke politie. Een 
andere wetenschapper, Jonathan J. Bean, heeft echter een heel andere visie 
op de rellen in Watts. Bean onderzocht het fenomeen ʻriotʼ en kwam tot de 
conclusie dat er twee vormen van interpretatie zijn met betrekking tot ʻriotsʼ. 
Namelijk een conservatieve en een militante interpretatievorm. De militante 
vorm was volgens hem: [a] form of political violence designed to force 
concessions from governmental authorities. In that view, the rioters were 
“political dissidents” who targeted “hated examples of outside oppression and 
exploitation”(…) Black radicals argued that by rioting, the masses were 
abandoning racial integration in favor of separatism. They also maintained 
that the nonviolent tactics of the civil rights movement had failed to produce 
real economic gains for the inner-city poor.”33 Bean verdedigt de stelling dat er 
tijdens de opstand in Watts door de media ten onrechte werd gesproken over 
een militante opstand, zoals ook Brian Ward deze beschrijft. Uit onderzoek 
dat hij aanhaalt na de rellen in Detroit is gebleken dat een groot percentage 
van de zwarte bevolking de rellen veroordeelde en zelfs de opstandelingen 
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zelf aangaven het vooral te doen omdat ze meer zaken van materiële aard 
wilden hebben. Bean trekt een parallel met de rellen in Watts, maar geeft hier 
geen gegevens of onderzoek van weer. De vraag is natuurlijk of die lijn te 
trekken valt, maar het laat wel zien dat de opstanden niet allemaal vanuit het 
idee van de zwarte vrijheidsstrijd zijn ontstaan, maar dat het vaak 
gecompliceerder was.  
 
 
Wattstax 
Ondanks de gecompliceerde aard van de rellen die in de jaren ʼ60 plaats 
hebben gevonden, kregen de Watts Riots een symbolische status. Elk jaar 
werden ze herdacht met een muziekfestival. De grootte van het festival was 
echter nog nooit zo groot geweest als in 1972, toen Stax in samenwerking 
met PUSH (People United to Serve Humanity, een organisatie van Jesse 
Jackson met als doel om de zwarte bevolking meer tot de Amerikaanse 
economie door te laten dringen) en Schlitz (een biermerk) het festival 
Wattstax opstartte.34 
 
Wattstax werd niet alleen georganiseerd om de opstand in 1965 te 
herdenken, maar ook om geld bij elkaar te zamelen voor de zwarte 
gemeenschap. Volgens het boek Soulsville, U.S.A. is Forest Hamilton, een 
medewerker van Stax die bij de afdeling in Los Angeles werkzaam was, 
uiteindelijk degene geweest die ideeën in actie heeft omgezet. Hij herinnerde 
zich de een opmerking van John Kasandra, een stax-artiest, dat er een ʻBlack 
Woodstockʼ35 zou moeten komen. Het festival vond uiteindelijk plaats op 20 
augustus 1972 in het Los Angeles Memorial Coliseum. Door sponsoring van 
het biermerk Schlitz kon de prijs voor een kaartje op één dollar gezet worden. 
Er kwamen uiteindelijk ongeveer 112.000 mensen.36 
 
Het festival werd niet alleen maar gebruikt als middel om de zwarte bevolking 
bij elkaar te brengen en de rellen van zeven jaar eerder te herdenken. Al Bell, 
directeur van Stax, vertelt in Soulsville U.S.A. op een zakelijke manier wat de 
doelen van het festival waren: “It was designed to aid in [increasing] the 
visibility for black culture, but it was also designed as a PR tool for Stax and 
its artists. [Thirdly, in filming it], was my investment in a training program for 
Stax Films to start preparing us for motion pictures as well as develop the 
talent base for doing video, because I knew at the time that video was 
coming.”37 
 
Rob Bowman, auteur van het boek Soulsville U.S.A. schetst dit als een 
feitelijke ontwikkeling en blijft een neutrale toon houden. Iemand die dit minder 
doet is Brian Ward, in  zijn boek Just My Soul Responding. Allereerst stelt 
Ward dat het festival afhankelijk was van de steun van blanke organisaties. 
“(…)depended on funding from white corporations (Columbia pictures and 
Schlitz), and a white-owned record company (Stax)” Ward schetst hier een 
afhankelijkheid die niet helemaal correct is. De grootste partij, Stax, werd niet 
geleid door zwarten, maar door directeur Al Bell en vicedirecteur Larry Shaw. 
Deze beide mannen waren zwart. Ook Ward spreekt over de zakelijke doelen 
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van het festival. Ondanks dat hij spreekt over de afhankelijkheid van blanke 
organisaties, vindt hij toch dat hier sprake is van zwart kapitalisme. Hij haalt 
vicedirecteur Larry Shaw aan die zegt: “And itʼs a rare opportunity that lets 
you do something corporately valuable without being guilty of exploitation.” In 
deze vorm van, zoals Ward het noemt, ʻblack capitalismʼ, ziet een kernpunt. 
“This was the crux of black capitalism: it meant doing something for the 
community, as long as it did not jeapardize , and would ideally improve, 
economic prospects”. De toon van Ward doet vermoeden dat deze manier 
van kapitalisme hem tegenstaat. Wat hij vergeet is dat er bij een festival van 
deze grootte vrijwel altijd kapitalisme bij komt kijken. Dit is juist ook een 
manier om ʻblack empowermentʼ, waar Al Bell over sprak en waar ik later nog 
op terugkom, te genereren. Kapitalisme is altijd bedoeld om de economische 
kant te bevorderen en de bijkomstigheid van het dienen van de gemeenschap 
is volgens mij dan juist een nobel iets om na te streven. Een gemeenschap 
wordt niet alleen maar versterkt door symbolische zaken, maar juist ook door 
economische onafhankelijkheid en macht. Wat Ward doet is aan de ene kant 
de economische afhankelijkheid bekritiseren, maar aan de andere kant ook 
het zwarte kapitalisme, met als doel economische onafhankelijkheid 
bekritiseren.  
 
 
Wattstax, de documentaire 
In 1973 werd de documentaire Wattstax uitgebracht. Deze documentaire werd 
geregisseerd door Mel Stuart.38 De documentaire valt op te delen in drie 
verschillende themaʼs. Het eerste thema is dat van de concertregistratie. Hier 
moet echter ook nog de voetnoot bijgeplaatst worden dat het niet altijd alleen 
de concertregistratie was, maar dat er ook op enkele momenten historische 
beelden doorheen gemonteerd werden. Het tweede thema is dat van de 
zwarte komiek Richard Pryor, die er op enkele momenten met een sketch 
tussen gemonteerd is, waarbij hij met zijn grappen reflecteert op de zwarte 
cultuur. Het derde thema is dat van de videobeelden die geschoten zijn ten 
tijde van het festival in de buurt Watts. Deze beelden kunnen interviews zijn 
met de zwarte bevolking van Watts, maar ook sfeerbeelden. Al deze themaʼs 
worden door elkaar vertoond om zo een beeld te scheppen van de sfeer 
rondom het festival en de levens van de zwarte bevolking. Het werd volgens 
Al Bell een soort spiegel voor de zwarte bevolking: “It then became, in one 
sense, a mirror for African-Americans to just look and see themselves and it 
became a piece that let the rest of the world know what was really 
happening”39 Belangrijk in dit citaat is dat hieruit blijkt dat het niet alleen 
gemaakt is voor zwarten, maar ook om de blanke bevolking van de VS te 
laten zien hoe het leven van zwarten eruitzag. Dit is een opvatting die niet 
helemaal te verbinden valt aan de ʻBlack Power Movementʼ, omdat deze 
beweging streefde naar segregatie van de zwarte bevolking en meer het ʻdoor 
zwarten, voor zwartenʼ idee aanhield. 
 
Ik zal een analyse maken aan de hand van de de drie themaʼs die ik net heb 
aangegeven: Richard Pryor monoloog, de concertregistratie en beelden van 
de gemeenschap.  
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Richard Pryor monoloog 
“All of us have something to say, but some are never heard. Over seven years 
ago the people of Watts stood together and demanded to be heard. On a 
sunday, this past august, in the Los Angeles Colosium, over 100.000 black 
people came together to commemorate that moment in american history. For 
over six hours the audience heard, felt, sang, danced and shouted to living 
word. In a soulful expression of the black experience. This is a film of that 
experience and what some of the people had to say.”40 
 
Met deze woorden opent Richard Pryor de documentaire. Met de eerste zin 
zet hij al een beeld neer, namelijk dat de rellen in Watts zeven jaar eerder 
plaats hebben gevonden om de zwarte bevolking gehoord te laten worden. 
Hiermee impliceert hij het recht van de zwarte bevolking op deze opstand, 
terwijl uit het eerder besproken onderzoek van Jonathan J. Bean al is 
gebleken dat het gecompliceerder ligt dan dat, en dat veel van de zwarte 
bevolking ook niet achter de ʻrace riotsʼ van de jaren ʼ60 stonden. De vraag is 
dan ook wat het woord ʻcommemorateʼ hier inhoudt. Worden de slachtoffers 
herdacht van de opstand? Of wordt een symbolisch moment in de 
geschiedenis herdacht, waarbij de zwarte bevolking het heft in eigen handen 
heeft genomen? Met de openingstekst van de documentaire wordt het laatste 
geïmpliceerd.  
 
De rol van Richard Pryor lijkt om de documentaire wat luchtiger te maken, 
maar zit ook vol met sociale kritiek. Door stukken van zijn monoloog te 
plaatsen na de beelden van de gemeenschap wordt de sociale kritiek nog 
sterker benadrukt. Een voorbeeld hiervan is de monoloog van Pryor over het 
de verhoudingen tussen de politie en de zwarte bevolking, die gemonteerd is 
na een stuk waarin een aantal zwarten worden geïnterviewd over de positie 
van de zwarte bewonen van Watts en dat wordt afgesloten met een man die 
aangeeft dat er in Watts niks is veranderd sinds 1965, het jaar van de 
opstand. Hierna komt Pryor met zijn monoloog waarin hij aangeeft: “They 
accidentally shoot more niggers out here than any other place in the world. 
Everytime you pick up a paper: “nigger accidentally shot in the ass”. How do 
you accidentally shoot a nigger six times in the chest?”.41 Zijn monoloog wordt 
luchtig verteld en je hoort gelach op de achtergrond, maar door de manier van 
montage wordt de monoloog van de komiek gekoppeld aan de realiteit van de 
levens van de mensen van Watts.  
 
 
Concertregistratie 
Het festival Wattstax is de reden waarom deze documentaire is gemaakt. De 
beelden van de concerten op Wattstax spelen dan ook een grote rol. Ik heb 
twee belangrijke optredens genomen om dieper op in te gaan, namelijk de 
toespraak van Jesse Jackson en de twee optredens van Kim Weston. Het 
concert werd afgetrapt met het Amerikaanse volklied, gezongen door Kim 
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Weston. De sfeer wordt hier goed met beeld weergegeven, want iedereen in 
het stadion blijft zitten. Dit wordt benadrukt door het interview wat direct na de 
beelden van de mensen in het stadion wordt getoond, waarbij een zwarte 
man zegt: “I donʼt have a damn thing to fight for. I got no country and I got no 
flag.” Het is duidelijk dat de aanwezige zwarten zich niet thuis voelen bij het 
volkslied. Het festival gaat om de zwarte identiteit en daar past het 
Amerikaanse volkslied niet bij. Na het volkslied is het de beurt aan Jesse 
Jackson. Wat daar wel bijpast is het gedicht ʻI Am Somebodyʼ van Jesse 
Jackson. Jackson noemt het zelf een ʻlitanyʼ wat te vertalen is als gebed. Met 
de achtergrond van dominee brengt hij het ook als een gebed. Voor het 
gedicht, houdt Jackson een toespraak: 
“This is a beautiful day. It is a new day. It is a day of black awareness. It is a 
day of black people taking care of black peopleʼs business. Today we are 
together. (...) We say that we may be in the slum, but the slum is not in us. 
We may be in prison, but the prison is not in us. In watts we have shifted from 
“burn baby burn” to learn baby learn. (...)That is why I challenge you now to 
stand together, raise your fists together and engage in our national black 
litany”42 
 
Opvallend is dat zijn gedicht niet de vorm heeft waarin hij het oorspronkelijk 
heeft geschreven. Het gedicht is oorspronkelijk geschreven voor een 
aflevering in Sesamstraat43, waarin hij het op een call-and-response achtige 
wijze met de kinderen uitvoert.  
 
In de linkertabel is de oorspronkelijke versie weergegeven en in de 
rechtertabel de versie die Jackson tijdens Wattstax voor heeft gedragen. 
I Am 
Somebody 
 
I Am 
Somebody 
 
I May Be Poor 
But I Am 
Somebody 
 
I May Be Young 
But I Am 
Somebody 
 
I May Be On Welfare 
But I Am 
Somebody 
 
I May Be Small 
But I Am 
Somebody 
 
I May Make A Mistake 
But I Am 
Somebody 
 
My Clothes Are Different 
My Face Is Different 
My Hair Is Different 

I Am 
Somebody 
 
I Am 
Somebody 
 
I May Be Poor 
But I Am 
Somebody 
 
I May be On Welfare 
But I Am 
Somebody 
 
I May be Unskilled 
But I am 
Somebody 
 
I Am 
Black 
Beautiful 
Proud 
 
I Must Be Respected 
I Must Be Protected 
 
What Time is it? 
(Nation Time) 
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But I Am 
Somebody 
 
I Am Black 
Brown 
White 
I Speak A Different Language 
But I Must Be Respected 
Protected 
Never Rejected. 
 
I Am 
God's Child 
I Am 
Somebody 
 

When We Stand Together 
What Time is It? 
(Nation Time) 
 
When We Say No More: “Yes, Sir, Boss” 
(Nation Time) 
 
 
 

 
De oorspronkelijke versie vertoont belangrijke verschillen met de versie die 
Jackson tijdens Wattstax voordroeg. Het meest belangrijke verschil is 
misschien wel de zin: “I am Black, Brown, White”. In de latere versie van 
Jackson is dit vervangen door “I am Black. I Am Beautiful.” Dit maakt onder 
andere duidelijk dat het festival vanuit de Black Power Movement is neergezet 
en dat de organisatie, waar Jackson met zijn organisatie PUSH deel van 
uitmaakte, de nadruk op de zwarte cultuur legde. Ook de vuisten die gehefd 
worden, en die een symbool van de Black Power Movement zijn44 worden 
steeds in beeld genomen en dienen als versterking van de boodschap van de 
beweging. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een lid van de Black Power Student beweging met geheven vuist45 
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Na Jesse Jackson is het podium weer voor Kim Weston. Dit keer zingt ze het 
zwarte volkslied: “Lift Evʼry Voice and Sing”. Dit lied is oorspronkelijk een 
gedicht van James Weldon Johnson, een zwarte Amerikaanse schrijver. Hij 
schreef het in 1900 ter ere van de verjaardag van Abraham Lincoln. In de 20e 
eeuw werd het door de NAACP gebruikt als ʻNegro National Anthemʼ. Doordat 
de NAACP zich het lied toe-eigende werd het een strijdlied van de zwarte 
bevolking.46 De beelden van Weston en het publiek dat nog steeds met 
geheven vuist staat, worden afgewisseld met beelden uit de Afro-
Amerikaanse geschiedenis. Er worden tekeningen van slaven vertoond, 
beelden van de opstanden, belangrijke zwarte figuren uit de Amerikaanse 
geschiedenis, zoals Martin Luther King en Malcolm X. Door middel van deze 
montage, lijken de makers een bepaald gevoel op te willen roepen en wordt 
de muziek en het festival in je hoofd gekoppeld aan de onderdrukking en de 
zwarte vrijheidsstrijd. In geen van de bronnen die ik heb gevonden wordt de 
manier waarop de documentaire en de makers zich door middel van montage 
en beeld positioneren besproken.  
 
 
 
Beelden van de gemeenschap 
Voor de documentaire zijn er meerdere cameramensen de wijken ingegaan 
om de zwarte bevolking van Watts te interviewen en sfeerbeelden op te 
nemen. Hiermee hebben de makers geprobeerd om naast de beelden van het 
festival ook een beeld van de gemeenschap te schetsen, om zoals eerder 
gezegd, de zwarte bevolking een specifieke spiegel voor te houden. De 
beelden zijn allemaal gemaakt vanuit een zwart perspectief op de 
samenleving. Er worden geen blanke inwoners van Watts geïnterviewd en de 
onderwerpen gaan allemaal over de maatschappelijke- en culturele positie 
van de zwarte inwoners.  
 
De strijd die mensen op dat moment al een lange tijd hebben gevoerd, en die 
ervoor heeft gezorgd dat ze bij de wet gelijk zijn, maar die op cultureel niveau 
nog niet over is, wordt met deze beelden in kaart gebracht. Het is duidelijk dat 
de makers de positie van de zwarte man en vrouw in de stad willen laten zien. 
De manier waarop dit wordt gedaan hangt echter veel op aan stereotypen. 
Door gebruik te maken van de standaard stereotypes zoals “een zwarte man 
is beter in bed” en dit aan mensen in interviews voor te leggen, blijft het 
allemaal wat oppervlakkig. Er zijn bijna geen 1-op-1 interviews gehouden voor 
de documentaire, waardoor je altijd te maken krijgt met een zekere 
groepsdruk. Het lijkt af en toe soms een wedstrijd, waarbij het belangrijk is wie 
de meeste vrouwen heeft gehad en wie het vaakst een gebroken hart.  
 
De makers nemen duidelijk een positie in door de keuze te maken voor de 
beelden die ze vertonen in de documentaire. De beelden geven, samen met 
de beelden van Richard Pryor en de concertregistratie, sociale kritiek op de 
positie van de zwarte man en vrouw.  
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Stax en de zwarte vrijheidsstrijd 
 
 
We hebben nu gezien wat het historisch kader was waarbinnen Stax en de 
zwarte vrijheidsstrijd hebben plaatsgevonden. Bij Wattstax zag je duidelijk dat 
de vrijheidsstrijd en de zwarte muziek met elkaar verbonden zijn, mede door 
organisatie PUSH die mede-organisator was van het festival. De zwarte 
vrijheidsstrijd wordt bij de film Wattstax ook zichtbaar door de manier waarop 
montage wordt ingezet om een beeld te creëren dat aansluit bij de Black 
Power Movement. 
 
“The whole evolution of Stax was a parallel to what was happening in the Civil 
Rights Movement and when the Civil Rights Movement evolved, devolved, 
some people into this black Power Movement or wave, Stax underwent a 
transformation as well.”47  
 
Bovenstaand citaat van Rickey Vincent, een Amerikaans historicus komt uit 
de documentaire ʻRespect Yourselfʼ. Vincent laat ons hiermee geloven dat in 
die parallelle ontwikkeling van Stax en de zwarte vrijheidsstrijd geen toeval is, 
en de ontwikkeling van de zwarte vrijheidsstrijd dus van invloed is geweest op 
de geschiedenis van Stax. In de documentaire zelf wordt dit niet uitgediept. In 
dit hoofdstuk wil ik proberen om die invloed duidelijk te maken.  
 
Wat ik nu zal doen is het antwoord geven op de vraag die ik in het begin heb 
gesteld: in hoeverre speelde Stax Records een rol in de zwarte vrijheidsstrijd? 
Deze rol kan je op drie verschillende niveaus benaderen, namelijk een 
muzikaal niveau, een economisch niveau en een cultureel niveau. Elk van 
deze niveaus zal ik apart behandelen.  
 
 
“A Change Is Gonna Come” 
Allereerst het muzikale niveau. Dit niveau was vanuit het oogpunt van Stax 
Records misschien wel het belangrijkst, omdat Stax Records in de eerste 
plaats een platenmaatschappij was, en geen uithangbord van de civil rights 
movement en de black power movement. Dit is tenminste het beeld dat Rob 
Bowman in zijn boek Soulsville U.S.A. van de ontstaansgeschiedenis van 
Stax Records geeft. Iets dat hiervoor van belang is, is het feit dat Stax is 
opgericht door een blanke man en vrouw, namelijk Jim Stewart en Estelle 
Axton. Natuurlijk waren er ook blanke mensen die voor gelijkheid tussen 
blanken en zwarten streden, maar in het eerste hoofdstuk is al aangetoond 
dat het Jim Stewart vooral om de muziek ging. Hij begon ook met het 
opnemen van countrymuziek en door de locatie werd het al snel de rhythm 
and blues die het belangrijkst werd. De oorsprong van Stax Records heeft dus 
geen link met de zwarte vrijheidsstrijd. 
 
De muzikale rol die Stax heeft gespeeld tijdens de zwarte vrijheidsstrijd is het 
beste aan te tonen door een nummer uit het register van Stax te kiezen en 
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deze beter te bekijken. Een van de artiesten die veel succes heeft gehad, bij 
zowel het zwarte als het blanke publiek, is Otis Redding. Op zijn bekendste 
album, ʻOtis Blueʼ uit 1965, staat het nummer ʻA Change Is Gonna Comeʼ. 
Deze nummer heeft duidelijk een link met de zwarte vrijheidsstrijd en met de 
tijd waarin het nummer is uitgebracht. Het jaar 1965, waarin het album is 
uitgebracht, was een omslagjaar voor de zwarte vrijheidsstrijd. Het jaar ervoor 
was de Civil Rights Act al aagenomen in de VS, waarin bepaald werd dat 
discriminatie niet toegestaan was en in 1965 jaar kreeg de zwarte bevolking 
van de VS het stemrecht toegewezen.48 Een jaar vol veranderingen, waarbij 
dit nummer een goede aansluiting vindt. Om de plaats van het nummer in de 
zwarte vrijheidsstrijd duidelijk te maken, zal ik het op muzikaal- en op cultureel 
niveau ontleden.  
 
Het nummer ʻA Change is Gonna Comeʼ werd oorspronkelijk geschreven en 
opgenomen door Sam Cooke. Cooke was begonnen als een gospelartiest, en 
was eind jaren vijftig één van de eerste zwarte artiesten die cross-over succes 
behaalde met zijn single ʻYou Send Meʼ.49Toen het nummer ʻA Change Is 
Gonna Comeʼ in 1963 uit werd gebracht, was het in de tijd dat de Civil Rights 
Movement duidelijk aanwezig was. Het was hetzelfde jaar als de March in 
Washington waarbij 200.000 tot 300.000 mensen zich verzamelden onder 
leiding van Martin Luther King. Waarschijnlijk heeft Cooke dit nummer ook 
geschreven als reactie op de gebeurtenissen in de samenleving, maar dit is 
niet duidelijk in een bron te vinden. Wel wordt duidelijk dat Cooke na het 
horen van Bob Dylanʼs protestlied ʻBlowinʼ in the Windʼ zelf ook iets wilde 
schrijven met soortgelijke inhoud. Het enige probleem was dat Cooke zich 
zorgen maakte of zijn blanke fans, waar hij er veel van had, dit wel zouden 
pikken. In de biografie die Peter Guralnick over Sam Cooke schreef, getiteld 
Dream Boogie, is te lezen: “And when he first heard “Blowinʼ in the Wind” (...) 
he was so carried away with the message, and the fact that a white boy had 
written it, that, he told Alex, he was almost ashamed not to have written 
something like that himself. It wasnʼt the way Dylan sang, he told Bobby 
Womack, it was what he had to say. (...) But like any black entertainer with a 
substantial white constituency, he couldnʼt help but worry about bringing his 
audience along.” 
 
Hier wordt natuurlijk geen directe link aangetoond met de tijd en het nummer 
ʻA Change Is Gonna Comeʼ, maar dit laat wel zien dat Cooke ook een 
protestnummer wilde schrijven, net als Dylan. Ook wordt verwezen naar de 
paginaʼs waar dit citaat te vinden is in de index, bij de term: “Change is Gonna 
Come, A. Impetus for” Dit geeft aan dat Guralnick dit zelf zag als de 
aanleiding voor het schrijven van het nummer, maar dit wordt vervolgens niet 
onderbouwd. De versie van Redding vertoont veel overeenkomsten met die 
van Cooke. Ook Redding had een grote blanke schare fans, en ook Redding 
laat de traditie van de gospel doorklinken in zijn slepende zang.  
 
Muzikaal niveau van “A Change is Gonna Come” 
De aanwezigheid van de zwarte vrijheidsstrijd in dit nummer is in een aantal 
zaken duidelijk. Allereerst op het niveau van de tekst. De titel alleen is al te 
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zien als een verwijzing naar de vrijheidsstrijd, namelijk de zwarte bevolking 
die op het punt van een verandering staat. Ook in de passage: “Itʼs been too 
hard livinʼ/ and Iʼm afraid to die/ I donʼt know whatʼs up there/ Beyond the 
clouds/ Itʼs been a long time cominʼ/ I know, I know/ A change is gonna come/ 
Oh yes it is.” valt een verbinding te zien met de vrijheidsstrijd. Met slepende, 
emotionele zang vertelt Redding over het zware leven, en de veranderingen 
die plaats gaan vinden. Door in zijn zang te traditie van de gospel te 
gebruiken, waar de emotionele, slepende zang gebruikelijk was, koppelde hij 
het nog meer aan het verleden van de zwarte bevolking.  
 
De gospelliederen vinden hun oorsprong in de spirituals. Dit waren liederen 
die gezongen werden door slaven tijdens het werk. In het boek van Arnold 
Shaw, getiteld Black Popular Music in America, beschrijft hij de aard van een 
spiritual: “Spirituals have been variously, and sometimes poetically, described 
as songs that “transform the spear of frustration into a shaft of light,” and 
songs “of a folk, created by a folk, giving emotional voice to the emotional life 
of a folk.”” Shaw schetst in het boek een heldere geschiedenis van de zwarte 
muziek in Amerika. Hij stelt dat de spirituals nog duidelijk Afrikaanse roots 
hebben en dat deze langzaam meer beïnvloed worden door volgende 
generaties die te maken krijgen met het christendom en de Europese muziek. 
Zo schrijft hij: “Both of the work songs and the field hollers were of direct 
African derivation not only in the call-and-response patterns of the former, but 
in the guttural vocal textures and the sliding tonalities of both former and the 
latter. The Spirituals, developing later, after generations of slaces had become 
intimate with Christinanity and European music, were Afro-American, the 
result of a process of acculturation.” Met field hollers bedoelt Shaw de kreten 
die door de slaven over het land werden geroepen: “(...) cries, calls, or shouts, 
solo exclamations of individual slaves, half-sung, half-yelled, half-yodeled 
fragments of song, sometimes rising into falsetto.” Deze traditie is duidelijk 
terug te vinden in ʻA Change is Gonna Come van Reddingʼ. Allereerst omdat 
Redding duidelijk met een rasperige stem zingt en veel van de klanken uit zijn 
keel laat komen. Deze ʻguttural vocal texturesʼ vindt, zoals Shaw aangeeft, 
zijn oorsprong in de traditie van de spirituals. Ook de field hollers die Shaw 
beschrijft zijn terug te zien in het nummer. Zeker in het laatste stukje van het 
nummer, herhaalt hij steeds “You know/ I know/ You Know/I know”. Deze 
manier van herhaling doet tegelijkertijd denken aan de call-and-response 
manier van zingen, omdat het lijkt alsof hij steeds ʻYou knowʼ beantwoord met 
ʻI knowʼ. Maar het einde heeft ook door de manier van zingen, waarbij het lijkt 
alsof het alleen om de klank gaat,  de traditie van de field hollers in zich zitten.  
 
Ook de door de inflectie in de stem van Otis Redding zou je kunnen koppelen 
aan de traditie van de field hollers. Als Redding tijdens het eerste couplet het 
woord ʻRiverʼ zingt, houdt hij dit lang aan en maakt hij in toonhoogte een 
golfbeweging zijn stem. Zo wordt het woord ʻRiverʼ meer dan alleen een 
woord, maar ook een klank die wordt herhaald, net als de field hollers. 
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Cultureel niveau van “A Change is Gonna Come” 
De ʻechtheidʼ van Redding wordt niet door iedereen voor waarheid 
aangenomen. Ward beschrijft in Just My Soul Responding dat Redding zich 
vooral gedroeg het stereotype van de zwarte performer dat het blanke publiek 
had.: (...)it is significant that the soul singer most fêted by white fans at the 
time of his death in 1967 was Otis Redding. A native of Macon, for all his 
andoubted talents Redding was occasionally given to over-emoting, coming 
perilously close to becoming a parody of the relentlessly dynamic soulman. By 
turns sexually rampant (“Love man”) and emotionally devastated (“Pain in my 
heart), Redding could sometimes lack subtlety and nuance. He always 
appeared to be living, loving, losing and lusting at the very limits of human 
existence, which is exactly where whites expected their black heroes to live 
their entire creative public and, ideally, private lives.” 
 
Wat Ward doet is hier een stereotype schetsen dat de blanke fan van een 
zwarte artiest zou hebben, zonder hier een onderbouwing voor te geven. Ook 
geeft hij aan dat Redding zich naar dit stereotype zou hebben gedragen, 
zonder te bedenken dat de manier van performen en zingen van Redding 
misschien wel echt zou kunnen zijn. In Soulsville U.S.A. geeft Bowman weer 
hoe de collegaʼs van Redding reageerden op zijn versie van ʻA Change is 
Gonna Comeʼ. Hij haalt manager van Redding Phil Walden aan, die zegt: “He 
was succesful and he liked that lifestyle, being a star and having people like 
him. He was into being Otis Redding and I think it reflects in his music. He 
was a real star finally, not something we tried to fabricate”.50 In dit citaat pleit 
Walden juist voor de ʻechtheidʼ van Redding, maar hierbij moet wel in 
ogenschouw worden genomen dat Walden de manager van Redding was en 
het natuurlijk niet zal toegeven als Redding zich naar een stereotype van de 
ʻzwarte artiestʼ zou gedragen. De waarheid, of Redding zich wel of niet 
vormde naar een stereotype, is moeilijk te bepalen. Wel is het belangrijk om 
te zien dat de meningen hierover verschillen om te bepalen welke rol 
Redding, en Stax, speelden tijdens de zwarte vrijheidsstrijd.  
 
Opvallend is dat er vrijwel alleen over de commerciële successen die Redding 
had met zijn album ʻOtis Blueʼ wordt geschreven. Het belang van een nummer 
als ʻA Change is Gonna Comeʼ voor de vrijheidsstrijd wordt nergens 
genoemd. Toch is er een link tussen tekst, manier van zingen en de 
maatschappelijke situatie te leggen. Er is een link te leggen tussen de manier 
waarop Redding beïnvloed is door zijn tijd, namelijk door het coveren van juist 
dit nummer ten tijde van de zwarte vrijheidsstrijd..  
 
Dat het nummer veel betekend heeft voor de zwarte bevolking wordt duidelijk 
aan het volgende fragment uit de biografie van Sam Cooke, Dream Boogie: 
“When Martin Luther King was killed, Rosa Parks, the woman who had 
galvanized the Movement in 1955 when she refused to give up her seat on 
the bus, was sitting at home with her mother, and in the midst of their tears, 
holding each other and rocking back and forth, they played Samʼs “A Change 
is Gonna Come.” Samʼs “smooth voice”, she said, “was like a medicine to the 
soul. It was as if Dr. King was speaking directly to me.”51 



	   25	  

 
Of de versie van Redding ook dit effect had is niet bekend, maar door dit 
nummer te coveren, en door dit nummer uit te brengen, positioneerde 
Redding zich midden in de vrijheidsstrijd en nam Stax Records door het uit te 
brengen tegelijkertijd ook zijn positie aan te midden van deze strijd. 
 
 
Economisch niveau
Toen in 1965 Al Bell bij Stax Records kwam werken als hoofd van de 
promotieafdeling, werd er een verandering binnen de maatschappij in gang 
gezet. Al Bell hanteerde een compleet andere aanpak van werken dan Jim 
Stewart, met het doel om economische groei te realiseren. Een voorbeeld 
hiervan is dat Bell in de studio een thermometer ophing, die hij elke week 
inkleurde. Op het moment dat er meer winst was gemaakt die week, werd de 
thermometer verder ingekleurd, tot hij uiteindelijk helemaal ingekleurd werd en 
terechtkwam bij het topje van de thermometer, genaamd ʻHeavenʼ.  
 
Voordat Bell bij Stax Records kwam werken was hij al een bekende dj met 
een groot netwerk binnen de muziekwereld. In het begin van de jaren ʼ60 was 
hij een bewonderaar van Martin Luther King. Hij liep mee in een aantal 
marsen en werkte bij de Southern Christian Leadership Conference, een 
organisatie van King die workshops aanbood. Hier is hij uiteindelijk 
vertrokken, zoals Bowman in Soulsville U.S.A.  beschrijft, door een verschil in 
visie met Martin Luther King. Bowman haalt in zijn boek Bell aan, waar hij 
uitlegt waarom hij een verschil van mening had met King: “I left Dr. King and 
went back into the music business because I was not about passive 
resistance. I was about economic development, economic empowerment.”52 
Deze gedachtes werden versterkt toen Martin Luther King overleed en Bell al 
bij Stax werkte: “Dr. Kingʼs death reinforced that thinking in me and I set out 
from that point forward to make sure that as an African-American that 
whatever it was I was doing in this music business that I was going to aid in 
the development of that economic base.”53 
 
Dit citaat verklaart ook waarom Al Bell opkeek tegen de manier waarop Berry 
Gordy, directeur van Motown, zijn platenlabel bestuurde. Gordy was altijd 
bezig met een zo groot mogelijk publiek te bereiken, en cross-over successen 
te behalen. In de documentaire “Respect Yourself, The Stax Records Story” 
legt Bell dit nog verder uit: “Berry Gordy was doing what I wanted to see done 
in the marketplace with a record company. In terms of how the company was 
perceived and accepted by the larger part of society.”54 In de documentaire 
ʻRespect vertelt Jim Stewart over de rol die Al Bell voor Stax zag weggelegd 
in de zwarte vrijheidsstrijd: “Al felt like he should give something back to the 
community. And that we were trying to do the right thing. That we were 
concerned with civil rights and that we were taking an active role to show 
that.”55 Iets later in de documentaire wordt archiefmateriaal van Bell vertoond, 
waarin hij zegt: “In terms of advertising promotion marketing and research 
weʼre researching black because thatʼs where our product is directed and 
were supporting black.”. Dit citaat van Bell laat zien dat hij zich aan de zwarte 
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vrijheidsstrijd wilde koppelen. Wel spreekt hij zichzelf tegen, want in dezelfde 
documentaire zegt hij dus eerder dat hij een zo groot mogelijk deel van de 
samenleving wilde bereiken, wat dus inhoudt dat hij zich niet alleen op het 
zwarte publiek wilde richten. Het is mogelijk dat die verandering in de 
opvatting van Bell, te maken heeft met het citaat van Vincent waar ik dit 
hoofdstuk mee begon. De opvatting van Bell over het bereiken van een groot 
publiek kan meer zijn oorsprong vinden in de eerdere periode van Bell zijn 
Stax-loopbaan, waarbij de Civil Rights Movement nog de belangrijkste 
beweging was. De opmerking daarna zouden we parallel kunnen leggen aan 
de ontwikkeling van de Civil Rights Movement tot de Black Power Movement. 
Van een opvatting die ʻintegratieʼ voorstaat, namelijk een zo groot mogelijk 
publiek bereiken en cross-over successen bereiken, naar een opmerking die 
ʻsegregatieʼ voorstaat, namelijk je alleen nog op het zwart publiek richten en 
de zwarte identiteit uitdragen. 
 
 
 
Cultureel niveau 
De culturele rol die Stax heeft gespeeld tijdens de zwarte vrijheidsstrijd begon 
op lokaal niveau. Stax werd, toen nog onder de naam van Satellite Records, 
in 1957 opgericht. Om inkomsten te genereren richtte Estelle Axton de 
platenzaak Satellite op, die naast de studio lag. Al snel begon de zaak een 
belangrijke rol te spelen voor de plaatselijke bevolking. Bowman schrijft 
hierover: “The record store also played a key role in aiding and abetting 
neighborhood relations. One of the hipper local hangouts, the store also 
served as a conduit for talent recruitment, a number of future session 
musicians, singwriters, and vocalists making their initial contact with the 
company via the store.”56 In de documentaire “Respect Yourself, The Story of 
Stax Records” wordt benadrukt dat iedereen welkom was in de platenzaak. Zo 
wordt het beeld geschetst dat de gesegregeerde samenleving van die tijd, 
naast dat deze niet in de opnamestudio bestond, ook niet in de platenzaak 
bestond. Een mogelijke onderbouwing hiervan is te vinden in het boek van 
Bowman. Hij haalt Duck Dunn aan, een blanke muzikant bij Booker T & The 
MGʼs, die vertelt over de betekenis van de platenzaak in zijn leven: “Although 
future MG Duck Dunn was white and consequently did not live in the 
neighborhood, the Satellite Record Shop was similarily important for him. “I 
used to live out east,” relates Duck. “We had a little record shop there (...) but 
if you wanted a rhythm and blues record, you had to special order it and it 
would take a week.””57 
 
De platenzaak werd zo een ontmoetingsplek voor muzikanten in Memphis, 
maar niet alleen muzikanten bezochten de winkel. In de documentaire 
ʻRespect Yourselfʼ vertelt William Bell over zijn herinneringen aan de 
platenzaak: “During the summer, she [Estelle Axton] would put a little speaker 
thing out there on the door, so you could here it. And we would dance out on 
the sidewalk.”Op deze manier speelde Stax, als platenmaatschappij en als 
platenzaak, een belangrijke rol als punt van samenkomst in de gemeenschap 
van Memphis.”58 
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Het festival Wattstax is het ultieme voorbeeld van een samenkomst van Stax 
en de zwarte vrijheidsstrijd op cultureel vlak. Op dit festival, waar 112.000 
mensen samen kwamen in het Los Angeles Coliseum, werd de zwarte cultuur 
gevierd en werd black power uitgedragen door middel van muziek (Black 
National Anthem) en symboliek (geheven vuist). 
 
Wat belangrijk is om te begrijpen, is dat de verschillende niveaus van 
koppeling tussen Stax Records en de zwarte vrijheidsstrijd nooit los van 
elkaar plaats hebben gevonden. Waar Stax Records een muzikale rol speelde 
tijdens de Civil Rights Movement met ʻA Change is Gonna Comeʼ van 
Redding, was het ook een manier om door middel van de winst ʻeconomic 
empowermentʼ mogelijk te maken. En waar Al Bell winst wilde maken, deed 
hij dit niet zonder over de sociale positie van Stax na te denken. En Wattstax 
had waarschijnlijk nooit plaatsgevonden als de directie niet had gedacht dat 
het de economische positie van Stax Records zou versterken. Op het moment 
dat één van de rollen, muzikaal, economisch of cultureel zou zijn weggevallen 
was het hele kaartenhuis dat Stax Records heette ingestort
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Conclusie 
 
 
Aan de hand van de themaʼs die nu zijn behandeld kunnen we een aantal 
antwoorden geven op de vraag die in het begin gesteld is. De vraag: “In 
hoeverre heeft Stax Records een rol gespeeld in de zwarte vrijheidsstrijd?” is 
niet heel makkelijk te beantwoorden. Door de verschillende bronnen, die vaak 
een tegengestelde visie hebben, is het moeilijk om eenduidige conclusies te 
trekken. Wel kan ik de betrouwbaarheid van de bronnen tegen elkaar afwegen 
en zo mijn eigen conclusies trekken.  
 
De parallelle ontwikkeling die wordt geschetst door Rickey Vincent in ʻRespect 
Yourselfʼ gaat voor het grootste deel op. De ontwikkeling die er binnen de Civil 
Rights Movement plaatsvond van integratie naar segregatie vond ook bij Stax 
Records plaats. Een van de sleutelmomenten, voor zowel de ontwikkeling van 
Stax als de ontwikkeling van de zwarte vrijheidsstrijd, is de dood van Martin 
Luther King geweest. Of de stemming niet zo radicaal omgeslagen was als 
King niet was vermoord is natuurlijk niet bekend. Zoals ik heb aangegeven 
was de sfeer al grimmig ten tijde van zijn dood, en was het dus misschien 
enkel de druppel die de emmer deed overlopen, maar dit moment is een 
duidelijke breuklijn geweest in de sameleving. Niet alleen werd de Civil Rights 
Movement vervangen door de Black Power Movement, maar ook bij Stax 
werkte dit door. Jim Stewart en Booker T. hebben dit beiden aangegevens als 
sleutelmoment waarbij de sfeer bij Stax compleet veranderde 
 
 
Ik heb in het het vorige hoofdstuk een verband gelegd tussen de muzikale 
kant van Stax en de zwarte vrijheidsstrijd. Dit heb ik laten zien aan de hand 
van het nummer “A Change Is Gonna Come” van Otis Redding. Door het 
nummer terug te leiden naar zijn oorsprong in de spirituals en de gospel en 
door de cover van Sam Cooke onder de loep te nemen is te zien hoe de 
zwarte vrijheidsstrijd muzikaal doorklinkt in de muziek van Stax. Door gebruik 
te maken door oude tradities plaatst Redding zich muzikaal binnen het kader 
van de zwarte vrijheidsstrijd. Doordat Stax Records dit nummer uitbracht in 
1963, tijdens de hoogtijdagen van de Civil Rights Movement, neemt de 
platenmaatschappij een culturele positie in binnen de zwarte vrijheidsstrijd. Ze 
positioneren zich als voorstander van de Civil Rights Movement.  
 
Ook ecomisch zijn er verbanden ook te tonen. Stax Records verzorgde, zeker 
met de komst van Al Bell en Larry Shaw, een manier om ʻeconomic 
empowermentʼ te bereiken. Het was op dat moment een platenmaatschappij 
die bestuurd werd door zwarte mannen, en die mannen wilden hun 
economische macht ook inzetten om de zwarte vrijheidsstrijd te 
ondersteunen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Wattstax, waarbij er 
samen met partners voor werd gezorgd dat er een festival werd 
georganiseerd dat in het teken stond van de Black Power Movement.  
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Een andere conclusie die ik kan trekken is, zoals ik in het vorige hoofdstuk al 
aangeef, dat de invloedssferen van Stax Records, namelijk muzikaal, 
economisch en cultureel, elkaar allemaal kruisen. Ik ben in mijn onderzoek 
niks tegengekomen waarbij de invloed van Stax zich tot één niveau beperkte. 
Het ultieme voorbeeld van de samenkomst van verschillende rollen is te 
vinden in het festival Wattstax. Hier speelde Stax zowel een muzikale, 
economische en culturele rol in de zwarte vrijheidsstrijd. Dat hier een 
documentaire van is gemaakt is een schat voor historici. Niet alleen omdat er 
zo materiaal is van een festival dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
zwarte vrijheidsstrijd, maar ook omdat we door de documentaire kunnen zien 
hoe de platenmaatschappij Stax zich wilde profileren en welk beeld ze wilden 
neerzetten door middel van montage in de documentaire.  
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