
alleen van countrymuziek en zij helpt 
haar broer, met z’n eerste bedrijfje 
Satellite Records, door maar weer eens 
een extra hypotheek op haar huis te ne-
men als dat nodig is om de boel draai-
ende te houden. 

Wat ze wel goed doen is een oude bio-
scoop opkopen, daar een studio begin-
nen en geen last hebben van vooroor-
delen tegen zwarte mensen. Het is de 
tijd dat African Americans bijvoorbeeld 

nog geen effectief stemrecht hebben, 
tweederangsburgers zijn, minder be-
taald worden dan blanken, scholen, 
openbaar vervoer, bioscopen, restau-
rants en hotels gescheiden zijn, nou ja 
het hele openbare leven zich in het die-
pe zuiden van Amerika afspeelt met 
twee rassen die op voet van oorlog en 
ongelijkheid met elkaar leven.

TOEVAL OF NIET, in de directe buurt 
van het bedrijfje groeien vrijwel gelijk-
tijdig zwarte kinderen op van wie er 
een hoop wereldberoemd in de muziek 
zullen worden: Maurice White, Isaac 
Hayes, David Porter, Rufus Thomas, 
zijn dochter Carla en ook Aretha 
Franklin, alhoewel die al op heel jonge 
leeftijd verhuist. Veel van de kinderen 
gaan in de jaren vijftig naar een school 
in de buurt waar hun leraar geschiede-
nis, Nat D. Williams, ze stimuleert om 

DE GESCHIEDENIS van Stax is even succes-
vol als dramatisch te noemen. In de eerste helft 
van de jaren zestig kende het grote succes-
sen met acts als Booker T. & The MG’s, Sam 
& Dave en vooral Otis Redding. Na een bij-
na-faillissement redden met name Isaac Hayes 
en The Staple Singers het soullabel van de on-
dergang tot het uiteindelijk toch het onder-
spit delfde, halverwege de jaren zeventig. Deze 
spreekbuis van een zwarte generatie werd wel-
bewust om zeep geholpen, zegt de voormalig 
Stax-topman (en later ook Tamla Motown-
baas) Al Bell in een terugblik bijna een halve 
eeuw later.

Een blanke broer en zus die een opname-
studio annex platenzaakje beginnen in een 
volstrekt zwarte wijk is in het gesegregeerde 
Amerika van begin jaren zestig al een krank-
zinnig idee. Dat deze Estelle Axton en Jim 
Stewart ook nog eens bankmedewerkers zijn en 
geen enkele ervaring hebben in de platenindus-
trie maakt het nog gekker. Hij houdt eigenlijk 
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‘’ De ziel van Stax 
zit niet in de 
stenen van het 
oude gebouw, 
de ziel van Stax 
zit in de hearts 
and minds van de 
kids

Deze zomer is het precies 
vijftig jaar geleden dat 
dominee Martin Luther King 
zijn beroemde ‘I have a 

dream’-speech hield in Washington. 
Hij deed dat op 28 augustus 1963 op 
een massabijeenkomst van The Civil 
Rights Movement waar aandacht 
werd gevraagd voor gelijke rechten 
voor, wat toen nog heette, negroes. 
Het Stax-label uit Memphis was de 
platenmaatschappij die veel van de 
idealen van King op muziek zette met 
nummers als Respect, I’ll Take You 
There en Soulsville. Ironisch genoeg 
werd de beroemdste zwarte leider in 
muziekstad Memphis vijf jaar later, in 
1968, vermoord.

DOOR MARC STAKENBURG

DE DROOM 
VAN 
ZWART 
AMERIKA

Booker T & The M.G.’s Otis Redding
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protesteren tegen de ongelijke behande-
ling, marsen waar Bell en King vaak bij 
aanwezig zijn. Bell: ‘Zo waren we een 
keer in Savannah, Georgia waar we met 
honderden door de straten liepen. Op 
de stoepen stonden rijen blanken die 
ons zoals gebruikelijk uitscholden met 
woorden die ik liever niet herhaal. Nou 
waren we dat wel gewend. Ik loop aan 
de zijkant als een blanke mijnheer me 
ineens vol in het gezicht spuugt, echt 
een grote, slijmerige klodder die van 
me afdruipt. Ik verlies mijn zelfbeheer-
sing, grijp mijn zakmes en wil achter 
hem aan gaan. Gelukkig weten anderen 
me tegen te houden, anders was er die 
dag iets gebeurd waar ik mijn hele le-
ven spijt van zou hebben gehad. Ik was 
die dag the bad guy, het SCLC leerde 
ons juist ook dingen als het niet verlie-
zen van je zelfbeheersing, wat er ook 

gebeurde. Geweldloosheid had Kings 
absolute prioriteit.’ 

NA GEWERKT TE HEBBEN als dj 
komt Bell in 1965 bij Stax terecht, waar 
hij aan de slag gaat als radiopromotor. 
Het zijn gouden tijden voor het label 
waar de ene hit na de andere wordt ge-
scoord en Bell zich onderscheidt door 
een groot commercieel inzicht. Stax is 
buitengewoon succesvol, maar wordt 
zakelijk slecht geleid door broer en zus 
Jim en Estelle. Bell toont zich de hoffe-
lijke zuiderling als hij het over zijn voor-
malige werkgevers heeft: ‘Ja, dat klopt 
wel van het matige management, som-
mige mensen noemden het een mom 
and pop biz, maar daar doe je ze toch 
mee tekort. Ze werkten alle twee kei-
hard, kenden geen verschil tussen zwart 
en blank in een tijd dat dat helemaal 
niet voor de hand lag, en gaven allerlei 
artiesten en muzikanten uit de buurt de 
kans om iets op te nemen. Wel was het 
zo dat Jim zich eigenlijk alleen ophield 
in de studio en het fijn vond als engi-
neer op te treden, terwijl Estelle zich 
bezighield met de platenzaak en het za-
kelijke gedeelte er vaak wat bij hing.’

Toen het noodlot toesloeg in 1968, 

VOOR ME STAAT Al Bell, de voormalige 
tweede man en latere eigenaar van Stax. Bell is 
een goed geklede, imposante figuur van rond 
de twee meter. Van achter zijn brillenglazen 
flitsen zijn ogen op en neer. Dit is geen uit-
gebluste icoon uit de platenindustrie. Op de 
vragen die ik hem stel, krijg ik niet zozeer ant-
woorden als wel betogen van iemand die dui-
delijk gewend is inspirerende toespraken te 
houden. Bell is een zuidelijke, zwarte gentle-
man van in de zeventig die alle tijd neemt voor 
zijn gast. Wat opvalt is dat hij nog altijd gepas-
sioneerd praat over zijn voormalige bedrijf. Hij 
is de man die Stax eigenhandig een tweede le-
ven bezorgt. 

Eind jaren vijftig komt Bell in contact 
met Martin Luther King als hij lid is van het 
SCLC, een organisatie die onder meer jonge 
zwarten traint om leiding te geven aan de Civil 
Rights Movement. Al Bell: ‘Ik herinner me do-
minee King als iemand met een overweldigen-
de uitstraling. Hij onderwees ons niet zozeer, 
maar praatte met ons. Hij wilde weten wat wij 
ervan vonden, hoe wij de zaken rond gelijke 
rechten wilden aanpakken. Ik was toen nog 
niet eens twintig jaar.’

Het is de tijd dat er in het zuiden veel mar-
sen worden georganiseerd om geweldloos te 

confrontatie tussen blank en zwart speelt nu 
zelfs bij muzikanten die eerder jarenlang zo 
voorbeeldig samenwerkten. 

Wat Stax definitief de das omdoet is hun 
contract met het New Yorkse label Atlantic. 
Waar Stax dacht dat de grote broer alleen hun 
platen distribueert, blijkt die in feite eigenaar 
van de hele backcatalogus te zijn. Dacht Stax 
dat Sam & Dave bij hun onder contract staan, 
blijken die ook tot Atlantic te behoren. Met 
andere woorden, het trotse label zakt als een 
plumpudding in elkaar en is eigenlijk bank-
roet, heeft geen grote artiesten meer en is al-
les kwijt wat ze dacht in al die jaren te hebben 
opgebouwd. 

met muziek bezig te zijn. Hij presen-
teert ook het eerste radioprogramma 
dat zich specifiek richt op een zwart pu-
bliek. Het station heet WDIA en ook 
B.B. King en Rufus Thomas presente-
ren daar programma’s die bijvoorbeeld 
een heel jonge Elvis Presley mateloos 
inspireren.

Diezelfde kinderen zijn welkom in de 
platenzaak die met name door Estelle 
Axton wordt gerund. Ze mogen er pla-
ten draaien, een beetje rondhangen, 
Stax lijkt die eerste jaren meer op een 
buurthuis dan op een platenmaatschap-
pij. Dan ontdekken ook muzikanten 
deze oase in een verder pittige en arme 
wijk. Ze gaan er ‘hun’ muziek kopen, 
race-muziek heet die dan nog, en lang-
zaam maar zeker verandert het buurt-
huis in een verzamelplaats van muziek-
enthousiastelingen. Nieuwe trends 
worden er gesignaleerd, zwarte en blan-
ke muzikanten vinden er elkaar en dat 
heeft weer zijn uitwerking op de studio.

Vanaf 1961 begint het succes seri-
euze vormen aan te nemen als Rufus 
Thomas met dochter Carla scoort met 
Cause I Love You, The Markeys evolue-
ren in Booker T. & The MG’s en Green 
Onions uitbrengen, Sam & Dave ever-
greens maken als Soul Man en Hold 
On I’m Comin’... Maar de allergrootste 
ster in die periode is Otis Redding. Hij 
krijgt zijn kans als hij als chauffeur een 
andere zanger begeleidt die opnames 
maakt bij Stax. Als die eerder dan ge-
pland klaar zijn, mag Otis ook wat op-
nemen. Jim Stewart hoort er wel wat in 
en zo wordt These Arms Of Mine meteen 
een grote hit waarvan er bijna een mil-
joen exemplaren worden verkocht.

Otis Redding blijkt niet alleen een 
geweldige zanger te zijn, iemand die 

echt zijn ziel in de muziek legt, hij 
is bovenal een ongelooflijke perfor-
mer die een publiek eindeloos weet 
op te zwepen. Dat blijkt vooral als de 
Stax-sterren een tournee door Europa 
maken. Carla Thomas, Sam & Dave, 
Booker T. & The MG’s en Redding 
weten niet wat hen overkomt als ze in 
1967 het oude continent veroveren. 
Ineens valt de hele rassenscheiding van 
ze af, kunnen ze gaan en staan waar ze 
willen zonder argwanend of vijandig 
bejegend te worden. Het vrijwel geheel 
blanke publiek gaat compleet uit zijn 
dak voor deze zwarte artiesten. Pas dan 
merken ze hoe groot ze eigenlijk al zijn 
en hoe ver de arm van Stax de wereld in 
reikt. Het is het absolute hoogtepunt in 
de eerste Stax-periode, voor het noodlot 
op alle fronten zal toeslaan.

AAN HET EIND van het jaar verliest 
Stax zijn grootste ster Otis Redding als 
die om het leven komt bij een vlieg-
tuigongeluk. Postuum scoort hij zijn 
grootste hit die hij drie dagen voor zijn 
dood opneemt, Sittin’ On The Dock Of 
The Bay. In Memphis wordt Martin 
Luther King vermoord en twee maan-
den later in Los Angeles presidents-
kandidaat Bobby Kennedy, die zich 
ook inzet voor de zwarte zaak. De 

‘Ik heb een droom dat op 
een dag, op de rode heuvels 
van Georgia, de zonen 
van voormalige slaven en 
de zonen van voormalige 
slavenhouders in staat 
zullen zijn samen aan te 
schuiven aan een tafel van 
broederschap. Ik heb een 
droom dat op een dag 
zelfs de staat Mississippi, 
een staat die blakert in 
de hitte van onrecht en 
onderdrukking, veranderd 
zal worden in een oase van 
vrijheid en gerechtigheid. 
Ik heb een droom dat mijn 
vier kinderen op een dag 
zullen leven in een land waar 
zij niet beoordeeld zullen 
worden op de kleur van hun 
huid, maar op de inhoud 
van hun karakter. Ik heb een 
droom vandaag’

CIVIL RIGHTS 
MUSEUM
Het voormalige Lorraine motel is te-
genwoordig het Civil Rights museum. 
Na een verbouwing gaat het begin 
2014 weer open. De voorkant van het 
motel, met de kamer waar King sliep 
en het balkon waar hij werd neerge-
schoten, is origineel. De rest van het 
oude gebouw verdween in een nieuw 
pand. Aan de overkant van het motel 
is een expositie ingericht waar de 
moord uit de doeken wordt gedaan. 
Te zien is o.a. de badkamer van waar-
uit de moordenaar schoot.

‘’ Het voelt alsof 
King is doodge-
schoten in hun 
gezamenlijke 
huiskamer

☞

F
A

N
TA

S
Y

 V
A

U
LT

S

A
L

B
E

R
T

 M
O

R
E

U

F
A

N
TA

S
Y

 V
A

U
LT

S

Staple Singers Isaac Hayes

N
E

W
 Y

O
R

K
 W

O
R

L
D

 T
E

L
E

G
R

A
M

 &
 S

U
N

 N
E

W
S

P
A

P
E

R
 S

TA
F

F
 P

H
O

T
O

G
R

A
P

H
E

R
 W

A
LT

E
R

 A
L

B
E

R
T

IN

OOR | 6307 | JULI / AUGUSTUS 201362 | OOR  

REPORTAGE



de loodsen bij CBS lagen vol met ons 
materiaal. Er gebeurde alleen hele-
maal niets mee. We raakten verwikkeld 
in een reeks rechtszaken. We hadden 
tweehonderd man op de loonlijst staan 
en verkochten niets meer. Tegelijkertijd 
kregen we de belastingdienst op onze 
nek, ontving ik doodsbedreigingen en 
werd zelfs verdacht van fraude.’ 

In 1975 gaat Stax failliet, het stu-
diocomplex wordt voor tien dollar ver-
kocht aan Southside Church Of God 
In Christ, label Fantasy koopt op een 
veiling de hele catalogus op. 

Bell: ‘Jaren later reed ik nog eens 
naar de plek waar ooit Stax had ge-
staan en waar al die geweldige muziek 
was gemaakt. Het gebouw was inmid-
dels afgebroken, wat restte was een lege 
vlakte, een kale plek overgroeid met on-
kruid en bezaaid met kapotte flessen. Ik 
heb er gehuild.’

OP PRECIES DEZELFDE PLEK op 
McLemore Ave. verrijst in 2003 een 
exacte kopie van het oude gebouw en 
biedt ruimte aan het Stax museum. 
Behalve de gebruikelijke verzame-
ling platenhoezen en originele kos-
tuums, prijkt er ook de met goud in-
gelegde Cadillac Eldorado van Isaac 
Hayes, compleet met koelkast en 
airconditioning. 

Direct naast het museum staat de 
Stax Music Academy. Geheel in de 
geest van vroeger, toen kinderen uit 
de buurt muziekonderwijs kregen op 
school en Stax een open huis was voor 
ze, is de nieuwe generatie nu ook mu-
ziek aan het maken, de muziek van 
toen. Zo’n 160 studenten krijgen er on-
derwijs in zingen, dansen en leren een 
instrument bespelen. 

Vanwege het tienjarige bestaan van 
het Stax museum geven de leerlin-
gen een optreden voor journalisten 

en oud Stax-gedienden als Al Bell, 
David Porter en songschrijfster Bettye 
Crutcher. De kids vertolken met ver-
ve en groot enthousiasme de nummers 
van toen: Soul Man, Woman To Woman 
en wagen zich zelfs aan een versie van 
Shaft. De oude garde blijft niet op de 
stoelen zitten, maar danst en zingt en 
klapt mee.

Na afloop zegt een van trots glim-
mende Bell me: ‘De ziel van Stax zit 
niet in de stenen van het oude gebouw, 
de ziel van Stax zit in de hearts and 
minds van deze kids. De droom van 
Martin Luther King is gedeeltelijk uit-
gekomen, dit is het begin. Er is nog al-
tijd werk aan de winkel. Deze kinderen 
nemen de fakkel over.’

Het muziekonderwijs is een suc-
ces, oud-leerlingen stromen door naar 
vervolgopleidingen en komen bijvoor-
beeld terecht in musicals op Broadway. 
Ze doen optredens in het hele land 
en ook in Europa gaan ze op tournee. 
Het meeste recente hoogtepunt in de 
Stax-geschiedenis is het optreden in het 
Witte Huis op 16 april jl. door voor-
malige Stax-sterren als Mavis Staples, 
Sam Moore en Eddie Floyd. President 
Obama opent het concert met een 
speech van acht minuten over het be-
lang van Stax in de muziek- en zwar-
te geschiedenis. Twee studenten van 
The Academy houden ter plekke een 
speciale music workshop met first lady 
Michelle Obama. Stax op bezoek bij 
een zwarte president in het Witte Huis, 
wie had dat in 1960 kunnen voorspel-
len? ☛

hij schrijft ook nog eens een van hun grootste 
hits, I’ ll Take You There. 

 I know a place 
Ain’t nobody cryin’ 
Ain’t nobody worried 
Ain’t no smilin’ faces 
Mmm, no no 
Lyin’ to the races 
Help me, come on, come on 
Somebody, help me now 
(I’ ll take you there) 
Help me, ya’all 

De absolute bekroning van de wederopstan-
ding van Stax vindt plaats in Los Angeles in 
1972 als het label het Wattstax festival organi-
seert. Het is de tegenhanger van Woodstock, 
dat voornamelijk blanke artiesten had gepro-
grammeerd. Verder herdenkt het evenement, 
dat door bijna 100.000 mensen wordt bijge-
woond, de rassenrellen in de wijk Watts in LA 
van een paar jaar daarvoor. 

Van Wattstax wordt een gelijknamige do-
cumentaire gemaakt. Alle grote Stax-sterren 
treden op: Rufus & Carla Thomas, Johnnie 
Taylor, The Staple Singers en uiteraard is super-
ster Isaac Hayes de afsluitende act. Omhangen 
door gouden ketenen lijkt zijn optreden wel op 
een kroning. Hayes is de belichaming van de 
nieuwe, sterke, zelfbewuste, onafhankelijke, 
succesvolle, rijke zwarte man. 

Evenement en documentaire etaleren het 
succes van Stax in al zijn glorie en is ook een 
eerste afsluiting van de strijd voor gelijke rech-
ten. Bij wet kunnen zwarten stemmen, hebben 
ze gelijke rechten, zijn aparte restaurants en ho-
tels voor rassen afgeschaft. Jesse Jackson laat de 
massa met gestrekte arm de rechtervuist ballen 
als hij het gedicht I Am Somebody voordraagt. 
Bell: ‘We lieten de mensen voor één dollar bin-
nen. Iedereen waarschuwde van tevoren dat het 
zou uitdraaien op vechtpartijen en rellen. Niets 
was minder waar, het was een van de mooiste 
dagen uit mijn leven en ik denk van veel arties-
ten en bezoekers. Het voelde als een overwin-
ning op alles wat we hadden meegemaakt.’

DE OVERWINNING is van korte duur. Bell 
denkt een geweldige deal te hebben gesloten 
met CBS Records om de muziek van Stax te 
distribueren. Hij heeft de zaak beklonken met 
president Clive Davis van dat label. Het idee 
is dat CBS op deze manier beter een zwarte 
markt kan aanspreken en voor Stax een manier 
om juist nog beter de blanke markt te kun-
nen bedienen. Al snel nadat de handtekenin-
gen zijn gezet gaat het fout. Davis wordt na een 
reeks schandalen ontslagen en ineens wil CBS 
een heel andere deal. Ze willen Stax in zijn to-
taliteit overnemen.

Bell is fel als hij zegt: ‘Toen ik niet wilde dat 
Stax werd overgenomen zijn we bewust kapot-
gemaakt. Het is hoe grote bedrijven werken, 
heb ik later geleerd. Als je succes hebt proberen 
ze eerst je te kopiëren, als dat niet lukt over te 
nemen, vervolgens van je te stelen en als laat-
ste maken ze je kapot. Het was verschrikkelijk, 

lange versies met een volstrekt ander arran-
gement. Bell verzint zelfs Soulsville als naam 
voor de wijk waar Stax in ligt, als een soort 
tegenhanger van Hitsville, waar het ande-
re succesvolle zwarte label Tamla Motown uit 
Detroit mee schermt. Soulsville wordt ook hit 
voor Hayes, recent nog gecoverd door Rumer.

Any kind of job is hard to find
That means an increase in the welfare line
Crime rate is rising too
If you are hungry, what would you do?
Rent is two months past due and the building 
that is falling apart
Little boy needs a pair of shoes
and this is only a part of Soulsville

AL BELL haalt ook de van origine gospelgroep 
The Staple Singers naar Stax. Bell krijgt een 
zachte uitdrukking op zijn gezicht: ‘Ik ken-
de Pops Staples nog uit de tijd dat ik dj was en 
ook groepen voor de radio liet optreden. Vader 
Pops met zijn kinderen konden ook toen al 
een publiek ongelooflijk in vervoering bren-
gen. Ik wist dat ik ze moest overhalen definitief 
een crossover te maken, soulmuziek is immers 
gospelmuziek.’ 

Bell laat het eerste album van The Staple 
Singers door Steve Cropper produceren, maar 
dat brengt niet het gewenste succes. Hoezeer 
Stax is verbonden met de zwarte beweging 
blijkt als Bell een ziekenhuisbezoek brengt aan 
Jesse Jackson, op dat moment de belangrijk-
ste zwarte leider. Jackson weet Bell te overtui-
gen dat hij zelf The Staple Singers moet gaan 
produceren. Bell: ‘Jesse zei tegen me: You know 
what they are about, do it. En zo gebeurde. 
Niet alleen produceert Bell de volgende succes-
volle albums van de voormalige gospelgroep, 

de grootste artiesten wegvielen en 
Atlantic verdween als partner waren 
broer en zus radeloos. Estelle wilde 
doowop-artiesten gaan opnemen, iets 
waar ze hevig over bekvechtte met Jim, 
die dat helemaal niet zag zitten. Het 
was Bell die menige ruzie wist te sussen. 
Het voormalige gezellige buurthuis 
Stax is dan inmiddels ook een vesting 
geworden waar hekken omheen staan 
en bewakers de bezoekers fouilleren en 
ook de artiesten lastig vallen met hun 
brute optreden. De bewaking is in-
gesteld nadat overvallers het gebouw 
waren binnengedrongen, een zwaar 
kaliber geweer op een bureau hadden 
gelegd en geld wilden zien. 

Zelfs de geroemde samenwerking 
tussen zwarte en blanke muzikanten 
staat onder druk na de moord op King. 
De aanslag op 4 april 1968 doet de 
Stax-machine stokken. Wat nooit eer-
der gebeurde was dat medewerkers zo 
geknakt zijn dat ze naar huis gaan en 
zich de dagen daarna niet meer laten 
zien. 

King wordt vermoord op het bal-
kon van het Lorraine motel, een zwart 
motel waar Stax-artiesten ook vaak ge-
bruik van maken. Het motel had een 
zwembad, het was een ontmoetings-
plek van artiesten, politici, vakbond-
slui, mensen van de zwarte beweging. 
Het voelt alsof King is doodgeschoten 
in hun gezamenlijke huiskamer. Het 
lijkt alsof de droom van gelijkwaardige 
samenwerking definitief tot een eind is 
gekomen.

MET EEN VERSCHEURD LABEL in 
een tijd van diepe crisis verzint Al Bell 
een list. Hij bedenkt dat Booker T. & 
The MG’s eigenlijk het vlaggenschip 
van Stax is. Het bonte gezelschap van 
blanke en zwarte muzikanten heeft al 
die beroemde Stax-artiesten begeleid als 

orkest. Ze zijn zo op elkaar ingespeeld 
dat ze elke keer de kleur weten aan te 
nemen van de artiest die ze van mu-
ziek voorzien. Bell geeft gitarist Steve 
Cropper de opdracht het archief in te 
duiken op zoek naar iets dat ze kunnen 
uitbrengen. Cropper vindt wat niet eer-
der uitgebracht materiaal en Bell kiest 
voor een instrumental waar eigenlijk 
ooit nog een keer een tekst en een uit-
voerend artiest bij gevonden had moe-
ten worden. Omdat op dat moment 
plaatjes met in de titel ‘Limbo’ popu-
lair zijn, noemt hij het Soul Limbo, het 
wordt een grote hit.

Onder druk van Bell verkoopt Stax 
zijn aandelen aan Gulf en Western. 
Estelle wordt uitgekocht, ze is het niet 
eens met de nieuwe koers die ook voor-
ziet in Stax als spreekbuis voor de zwar-
te beweging.

Bell toont zich gedurende het hele 
gesprek dat ik met hem heb een be-
scheiden man, maar zegt toch na enig 
aandringen: ‘Ja, het was mijn idee Isaac 
Hayes naar voren te schuiven, waar hij 
eerst werkte als schrijver, arrangeur, 
producer en muzikant werd hij nu na-
drukkelijk uitvoerend artiest. Ik stimu-
leerde hem ook nieuwe dingen te pro-
beren. Ik was ook op zoek naar andere 
artiesten en wilde zo snel mogelijk een 
nieuwe backcatalogus opbouwen. Mijn 
doel was in korte tijd 27 albums op te 
nemen, ook in andere studio’s dan de 
onze. Achteraf gezien heb ik mensen 
daar wel erg mee belast.’

De albums Hot Buttered Soul, Black 
Moses en de soundtrack van de film 
Shaft maken van Hayes inderdaad een 
wereldster en de belangrijkste artiest 
van Stax in de vroege jaren zeventig. 
Hayes experimenteert door bijvoor-
beeld liedjes als Walk On By en I Just 
Don’t Know What To Do With Myself 
van Burt Bacharach op te nemen in 

AL BELL
Na zijn avontuur met Stax werd Bell president 
van Tamla Motown. Daarna begon hij voor 
zichzelf met Bellmark Records. Met Whoomp! 
There Is van Tag Team scoorde hij een van de 
grootste hits ooit in de platengeschiedenis. 
Ook Prince hielp hij aan een van zijn grootste 
hits: The Most Beautiful Girl. Nog altijd is hij 
betrokken in de muziekindustrie, zijn bedrijf 
Al Bell Presents kondigt aan binnenkort te 
komen met een nieuw initiatief om artiesten 
te begeleiden. Ook werkt hij aan een boek met 
zijn memoires.

Dit verhaal over de geschiedenis 
van Stax is een bewerking van een 
hoofdstuk uit het boek Music Trails van 
oud-radiopresentator Marc Staken-
burg dat eind van het jaar verschijnt. 
Het boek beschrijft 21 plekken die van 
belang zijn geweest voor het ontstaan 
van de Amerikaanse muziek en toont 
aan dat die parallel loopt met de 
emancipatie van, wat tegenwoordig 
heet, The African Americans. Op zon-
dagmiddag 18 augustus vanaf 14.00 
uur presenteren Paradiso en Marc 
Stakenburg een bijeenkomst onder 
de titel What About The Dream? Ame-
rikakenners, en mogelijk ook Al Bell, 
buigen zich over de vraag in hoever-
re de droom van Martin Luther King 
is uitgekomen. Hoe staat het met de 
gelijkwaardigheid van African Ame-
ricans, vijftig jaar na de droom en 150 
jaar na de afschaffing van de slavernij? 
Stakenburg begeleidt ook motor-
tochten door The Mississippi Delta in 
samenwerking met het Amsterdamse 
bedrijf Motor Trails.
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