
Natchea Misslssippi
'The forgotten b[ues town'

door Luc Borms

Al vele jaren maken bluesfanaten de pelgrimsreis naar de Mississippi Delta, een oud land
langs de machtige Mississippi. Highway 6r, ook wel 'the blues highway' genoemd, snijdt
dwars door het hart van de Delta. Langs deze weg wandelden vele bluesmuzikanten naar
een rijkere toekomst in het Noorden.Ze wilden de slechte leefomstandigheden ontvluch-
ten en gingen op zoek naar een beter leven in St Louis, Detroit of Chicago. Het is langs
Highway 6r dat Robert Johnson zijn ziel verkocht aan de duivel en dat Bessie Smith ver-
ongelukte. Een reis door de Delta kan een adembenemende ervaring zijn, gevuld met
onverwachte ontdekkingen, kleurrijke figuren, zuiderse gastvrijheid en natuurlijk met een
muziekstijl die aan de oorsprong ligt van nagenoet elk facet van hedendaagse muziek: de
blues.

Mijn broer Marc en ikzelf trokken als 'Catfish and Cotton' voor de eerste keer naar de
Delta in 2ot1 om er een boek te schrijven over de cultuur van de Delta. We zaten in stof-
fige bars, mooie antebellum-huizen, muziekstudio's en veranda's, om er met de mensen te
praten: de eigenaars van juke joints, muzikanten, chefs van de zuiderse 'cuisine', curatoren
van musea en vele andere. We schreven uiteindelijk drie boeken en namen een paar cd's
op in de Delta. Toen we de eerste keren van Memphis naar New Orleans reisden, stond
een bezoek aan Natchez amper op het programma. Zoeken op Google gaf amper bluesge-
relateerde resultaten. Natchez was voor ons dan ook niets meer dan een mooie stad, een
ideale stop vóór je Mississippi verlaat en Louisiana inrijdt op weg naar New Orleans.
Natchez heeft een rijke geschiedenis, prachtige antebellum-huizen en is het startpunt van
de Natchez Trace. Maar op gebied van blues vonden we vrijwel geen informatie. Onze
focus lag toen, zoals bij vrijwel elke bluesfanaat, op plaatsen als Memphis, Clarksdale en
Leland.

Het zou tot zo16 duren voor we voor het eerst écht keken naar het belang dat Natchez
heeft voor de blues, en het resultaat is indrukwekkend. Natchez ligt op de grens van
Mississippi en Louisiana, en het was de eerste handelspost aan de Mississippi. De rijke
geschiedenis en de veelheid aan culturen maakt Natchez tot een uitzonderlijk universum.
De culturele smeltkroes leidde uiteindelUk tot het ontstaan van een unieke nieuwe stijl: de
blues.

' Sinds zo16 heb ik in totaal zes

keer voor een langere periode
in Mississippi gereisd. Mijn uit-
valsbasis was telkens Natchez
lk heb er de plaatselijke blues"

: scene uit eerste hand lerer
: kennen. Natchez heeft eer
- enorme hoeveelheid muzikan-

ten voortgebracht die in het
verleden, maar ook tot op de
dag van vandaag de bluestradi-
tie vormgeven. lk heb er de
grote namen ontdekt zoals

, 'Hound Dog'Taylor, Alexander'

' 'Papa George' Lightíoot, Jim-
" my 'Soul Man Lee' Anderson.

Elmore Williams en James
. Rowan. lk heb er gepraat met

levende legenden zoals Heze-
kiah Early, YZ Ealey, Robert
Lee 'Lil Poochie'Watson. Meer
nog, ik heb gezien dat de
bluesscene ter plaatse nog
steeds zeer actief is met prach-
tige muzikanten zoals Matt' Willis, Brint Anderson, Bishop
Gunn en vele anderen. ln de
vele zeer actieve bluesclubs er
juke joints is er vrijwel dagelijks
live muziek te horen.

IIÍIE HEÏ ATLEMAÀL BEGíIH

Om de geschiedenis van de
blues en de specifieke fusie van
culturen in Natchez goed te
begrijpen, moeten we een heel
stuk terug in de tijd. Natchez
werd in de geschiedenis voort-
durend overheerst door exter-
ne mogendheden. Allen had-
den hun invloed op de muziek
van de regio. De oorspronkelij-
ke inwoners van Natchez zijr
de indianen. De stam die er ir
het laatste deel van de zeven-
tiende eeuw leefde, heette
'The Natchez'en de stad is

naar hen vernoemd. ln die tijo
was Natchez de politieke en

religieuze hoofdstad van de
lndiaanse beschaving. Het
bestuur van de stam gebeurde
vanuit 'ïhe Grand Village or
Natchez lndians'. Tot op de
dag van vandaag getuigen drie
enorme grafheuvels van hur
rijke cultuur. Toen de Franse
kolonisten zich in de achttien'
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de eeuw in Natchez vestigden,
vonden ze er een lndiaans rijk
met 'Grote Zon' aan het hoofd.
Hij leefde in de 'Grand Village'
op de top van de nog bestaan-
de grafheuvels. De Fransen
conÍisqueerden hun land en

eigendommen, waardoor de

relaties met de indianen steeds
slechter werden. Uiteindelijk
vielen de Natchez-indianen in

ryzg het nabijgelegen Fort
Rosalie (een Franse nederzet-
ting) aan en vermoordden er
de meeste soldaten. Dit leidde
tot wraakacties van de Franse

legers en hun bondgenoten, de

Chacotow indianen. ln r73o
startte een belegering van de
'Grand Village'. Ondanks het
feit dat deze belegering niet
leidde tot een overgave, verlie-
ten de indianen de streek.
Slechts driehonderd ervan
werden door de Fransen
gevangengenomen, als slaven

verkocht en verscheept naar
West lndië. De anderen
vluchtten en werden eerst
opgenomen door de Chicka-
saw- en later door de Mus-
cogee- (Creek) en de Chero-
keestammen in Oklahoma. Ïot
op de dag van vandaag vind je
er afstammelingen van de
Nalchez-indianen. De culture-
le invloed van de lndiaanse cul-
--:'ls ncg steeds voelbaar. Op
.. :'aíheuvels wordt nog
!:.::: .3. aarlijkse Pow Wow
ge:'::- seerc. nnet n]uziek en

oar:.a' ..:: \;-:^ez- ndianen.

Ook Franse aar:,.,eziqheld -
hoe kort ook - heef; een grote
invloed gehad op het unieke
culturele erfgoed. Nadien
kwam Natchez onder Spaans

bewin d. De S pa njaa rd e n

waren bondgenoten van de

Engelsen die nog steeds aan de

macht waren in de Ameri-
kaanse koloniën. De Ameri-
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Mules !
kaanse Onafhankelijkheids-
oorlog (tllS-t18il tussen
Groot-Brittannië en de kolo-
niën was een onderdeel van de

Amerikaanse Revolutie en

resulteerde in de onafhanke-
lijkheid van de Verenigde
Staten. Op het einde van de

achttiende eeuw was de
Mississippi Delta nog groten-
deels onontgonnen. ln tegen-
stelling tot vandaag waren er
over het hele grondgebied bos-
sen, De enige inwoners waren
indianenstammen. Er waren
amper wegen.

De culturele mix in Natchez
vond toch zijn weg naar het
Noorden. Aan het einde van de

achttiende eeuw was Natchez
het startpunt van de 'Natchez
Trace', een lndiaans pad. Het
pad is er nog steeds en loopt
van Natchez tot Nashville,
door Mississippi, Alabama en

ïennessee. ln de beginperiode
was de'Natchez Trace' de
enige weg om producten en

goederen naar het Noorden te
voeren. Van noord naar zuid

lï[ules I Mules I

werd handelswaar stroomaf-
waarts over de Mississippi ver-
voerd. Natchez was samen
met New Orieans het handels-
centrum van het Zuiden. De
'Natchez Trace' werd heel
intensief gebruikt tot de
stoomboten, in het begin van
de negentiende eeuw, stroom-
opwaarts over de Mississippi
konden varen. Natchez was
hét centrum van economische
activiteit van Mississippi. Door
de strategische ligging op de

hoge kliffen aan de oostelijke
oever van de Mississippi ont-
wikkelde het zich tot een brui-

sende haven. Katoen werd op
de stoomboten geladen in het
gehucht 'Under the Hill'.
Ladingen werden stroomaf-
waarts vervoerd naar New
orleans of stroomopwaarts
naar St. Louis of Cincinnati.
Het katoen werd verkocht en

verscheept naar New England,
New York en Europese spinne-
rijen en textielfabrieken. Deze
groei had ook veel negatieve
kanten: Van 1833 tot 1863 was
'Forks ofthe Road' de tweede
grootste slavenmarkt van het
Vuiden. Slaven werden be-
schouwd als handelswaar, hun

tiireítertie vs6í slnssnveík0op cp 'lorks tÍ tlrs §cad', versc!-renen lí cu rlstchrz

0arly ilor!íier op 27 nov. 1 $38 - O Mis§issippi n§,lartfieflt 0, Arch;Yc; A1l(l hjslrr y 
i



ffiÍn; irb§uÀB§fffi ?, G&s§I$s§§[,ts,

THE " BLACK SWAN,"
lUill giur rM 6rsfi dururt gtitr tu |rr }tptdrn iur 6urupe,

Àr SIDTE0P0IITIN Hl[L, on TIIIE§I]AIr &lst ilareh, 18581

AS§ïSTED B.Y. I

Mdlle. IDÀ ].'ECLITSII, Pioist, ftoD the Aoyal C@eFatoire of BruÈels, her
trrst appeffice ir tÀió City; ltÍr- SttrPEIE§ IJEACE, ud a eRAlfD

oRCEESrR-A. conducted. by trtrL &. P, BRISÍO,W..

prijs varieerde met de wetten van vraag en aanbod. De verkoop van
slaven gebeurde in tegenstelling tot op andere slavenmarkten niet
via een publieke veiling, maar via advertenties in de plaatselijke
kranten. ln 1863 werd de slavernij aígeschaít.

Tijdens de burgeroorlog bleef Natchez grotendeels onbeschadigd.
De stad gaf zich over na de val van New Orleans in mei 1862. De
Noordelijke troepen onder Ulysses Grant bezetten Natchez in
1863; Grant richtte er zijn tijdelijke hoofdkwartier op. Natchez
maakte in de naoorlogse jaren een snelle economische comeback.
De commerciële scheepvaart hervatte, katoen was no8 altijd het
meest verhandelde product. De slavernij werd grotendeels vervan-
gen door 'sharecropping', een systeem waarbij de bevrijde slaven
een deel van het land van hun vroegere eigenaar huurden en ervoor
betaalden met een (groot) deel van de opbrengst. De stad had een
heel actief nachtleven.

tïluztEt( H HAïc[Ez v00R HET (lltrsrAAlt vAlt DE BtuEs

Lang voor er sprake was van de blues werd in Natchez Elizabeth
Greenfield geboren, ergens tussen r8r7 en 1826. Haar moeder Anna
was van lndiaanse afkomst en haar vader was Afrikaans. Ze werd
als slaaf geboren en kreeg, zoals dikwijls gebeurde, de naam van de
eigenares van de plantage waar ze werkte, Elizabeth H. Greenfield.
Toen de eigenares naar Philadelphia verhuisde, gaf ze haar slaven
de vrijheid terug en stuurde ze Elizabeth in r83r naar Liberia terug.
Als kind had Elizabeth een muzikale training gekregen, een echte
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uitzondering voor slaven in die
periode. ln r85r begon
Elizabeth op privéfeesten te
zingen. Ze was zo goed dal ze
in 1853 als eerste zwarte per-
former zong in de Metropo-
litan Hall in New York en naar
Londen reisde om er voor de
koningin op te treden in
Buckingham Palace. Ze zong
klassieke muziek en had ook
een paar sentimentele Ameri-
kaanse liedjes in haar reper-
toire. Ze stierf in Philadelphia
in t876. Ook al heeft het ver-
haal van Elizabeth niets met
blues te maken, het toont de
enorme rol die de regio speel-
de in het ontstaan van de
muzikale erfenis. Het Aírikaan-
se en lndiaanse DNA van
Elizabeth en de unieke mix van
culturen waarin ze opgroeide,
tonen ons voor het..eerst het
belang van de metropool
Natchez.

IIET OIIÏSTÀÀH VIII OE BLUES

Er is weinig bekend over de
exacte oorsprong van de blues.
Muzikanten reisden immers
rond, maakten geen geluidsop-
names en er was in de culture-
le middens ook weinig interes-
se voor de muziek van de
zwarten. We weten wel dat de

muziekstijlen die aan de basis
liggen van het ontstaan van de
blues, terug te brengen zijn tot
het Afrikaanse continent. ln
rgor vermeldde een archeo-
loog in Mississippi de muziek
van zwarte arbeíders. Hij
beschreeí thema's en techni-
sche elementen die veel
gemeen hebben met bluesmu-
ziek. De vroegste blues-achti-
ge muziek had een functionele
bestaansreden. De 'call and
response-stijl' gaf het ritme
aan waarop werd gewerkt.
Deze muziek groeide stllaan
uit tot eenvoudige a capella-
liedjes, dikwijls met emotione-
le teksten.

Veel van deze blueselementen
komen uit Afrika. Het gebruik
van melisma bijvoorbeeld (het
zingen van één lettergreep ter-
wijl de toonhoogte varieert
over verschillende noten) en
een nasale intonatie sugge-
reert een verband met de
muziek van West- en Cenlraal-
Aírika. De 'Akonting', een folk-
loristische luit van de Jola-stam
uit Senegal en Gambia is een
duidelijke voorloper van de

Amerikaanse banjo. De con-
structie van het instrument, de
speelstijl en de sociale rol van
het instrument zijn vrijwel
identiek aan de banjo.

De 'field holler'werd de eerste
echte Aíro-Amerikaanse
muziekstijl. 'Field hollers' wer-
den voor het eerst gezongen
door Aírikaanse moslimslaven
die waren beÍnvloed door de
islamitische muzikale traditie.
Ze werden gezongen door de
slaven en sharecroppers die
werkzaam waren in katoenvel-
den, door gevangenen en
spoorwegarbeiders. In het
begin van de negentiende
eeuw ontstaan spirituals.
Spirituals gaan, net als de
blues, over een gevoel van ont-
heemding en ellende, maar
ook van hoop. Toch zijn er ver-
schillen. Spirituals gaan meer
over algemene thema's terwijl
blues zich echt richt op een
persoonlijk verhaal. De spiritu-
als zijn geïnspireerd op bijbelse
verhalen, maar bevatten dik-
wijls geheime boodschappen
en aanwijzingen die slaven de
weg toonden naar het vrije
Noorden. Ondanks deze ver-
schillen ziln de twee vormen
zeer vergelijkbaar en soms
moeilijk te onderscheiden.

ln die periode ontstaat een
vreemd, fascinerend maar ook
racistisch genre, de 'minstrel
shows'. De shows hebben
waarschijnlijk wortels in het
carnaval. Rond r83o verkleed-
den blanke arbeiders zich als
plantageslaven, ze bootsten
zwatte muziek- en dansvor-
men na als een parodie op
zwarte Amerikanen. Vóór de
burgeroorlog konden zwatte
mannen niet in minstrel shows
optreden. ïoch zijn er verschil-
lende voorbeelden gekend van
zwarle zangers, die minstrel
make-up aanbrengen en optre-
den als blanke mannen die
zwarte mannen imiteren. Na
de burgeroorlog was de min-
strel show wereldberoemd en
respectabel geworden.

Rond r87o waren het vooral
sociale en economische rede-
nen die aan de basis lagen van
het ontstaan van de blues.
Wetenschappers zeggen dat
de bluesmuziek ontstond van-
uit een meer geïndividualiseer-
de levensstijl. Het ontstaan
van de blues wordt geassoci-
eerd met de nieuw verworven
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vrijheid van de slaven. Het is

nauwelijks verrassend dat de
nieuwe vrijheid zich weerspie.
gelt in de seculiere en religieu-
ze muziek. Blues evolueerde
van niet-begeleide vocale
muziek van arme zwarte arbei-
ders naar een breed scala aan
stijlen en subgenres, met vele
regionale variaties.

De Afro-Amerikaanse compo-
nist W. C. Handy schreef in
zijn autobiografie over zi)n eer-
ste kennismaking met de
blues. Dat was in r9o3. Handy
nam de trein en toen die stop-
te in Tutwiler, Mississippi werd
zijn aandacht getrokken door
de muziek van een zwarte gita-
rist. De man was arm, zijn kle-
ren waren vodden en zijn
schoenen zaten vol gaten.
Terwijl hij speelde, drukte hij
een mes op de snaren van zijn
gitaar en gleed ermee over en
weer. Het effect was onverge-
telijk. De zanger herhaalde drie
keer dezelfde zin: 'l'm going
where the Southern crosses
the Yellow Dog'. Het was de
eigenaardigste muziek die hij
ooit had gehoord. Handy vond

de muziek primitief en eento-
nig, maar in r9r4 gebruikte hij
het thema van de 'Southern
crosses The Yellow Dog' toch
in zijn' Yellow Dog Rag'. De
Blues nam later elementen van
de harmonische en instru-
mentale begeleiding
over van de min-
strel shows en
negrospi ritual s

en was ook
nauw ver-
want met
ragtime.

ln de jaren
twintig werd de
blues een belang-
ri.jk element van de
Afro-Amerikaanse en
Amerikaanse populaire mu-
ziek. Verschillende platen-
maatschappijen begonnen
Afro-Amerikaanse muziek op
te nemen. Naarmate de
muziekindustrie groeide, wer-
den countrybluesartiesten zo-
als Bo Carter, Jimmie Rodgers
(countryzanger), Blind Lemon

Jefferson, Lonnie johnson,
Tampa Red en Blind Blake
populair in de Afro-Ameri-

:i

kaanse gemeenschap. Countrybluesmuzikanten improviseerden
vaak, zonder begeleiding of met alleen een banjo of gitaar.
Regionale stijlen van countryblues liepen sterk uiteen in het begin
van de twintigste eeuw. Robert Johnson, Charley Patton en Son
House speelden traditionele Deltablues. Mississippi John Hurt,
Blind Willie McTell en Blind Boy Fuller speelden in de Piedmont-

bluestraditie, die een op ragtime gebaseerde fingerpicking-
techniek gebruikte. Georgia had ook een vroege bluestra-

ditie met Curley Weaver, Tampa Red, 'Barbecue Bob'
Hicks en James 'Kokomo'Arnold als vertegenwoordi-

8ers.

Het 'Chitlin' Circuit' was de belangrijkste weg
waarlangs de blues zich verspreidde. Het was een
keten van bars, zalen, restaurants, juke joints en
theaters in het oostelijk en zuidelijk deel van de

Verenigde Staten. Het richtte zich voornamelijk op
het Afro-Amerikaanse publiek. Door de segregatie-

wetten was het voor zwarte performers immers
onmogelijk om in 'blanke' zalen of bars te spelen. Het

Chitlin' Circuit was de enige optie voor rondtrekkende zwar-
te entertainers zoals Cab Calloway, Duke Ellington, Clarence
'Gatemouth' Brown, Etta James, Billie Holiday, Ike en Tina Turner,
B.B. King, Bobby 'Blue' Bland, Roosevelt 'Gray Ghost' Williams,
Eubie Blake, Robert Shaw err Big Joe Williams.

BLUES IH HÀÏCHEZ

Blues in Natchez is in de vroege jaren rgoo onlosmakelijk verbon-
den met St. Catherine Street. Dat was de woonplaats van veel
Afro-Amerikaanse muzikanten, artsen, advocaten, opvoeders en
zakenlieden. Natchez was een van de weinige zuidelijke steden
waar zwarte inwoners kansen kregen. Er was meer vrijheid en
ondernemerschap mogelijk dan om het even waar in het Zuiden.
Natchez was het Afro-Amerikaanse culturele centrum van
Mississippi. St. Catherine Street was de kern waar het allemaal
gebeurde en is berucht voor een van de grootste tragedies in
Mississippi. Op 4 april 1940 brandde de 'Rhythm Club' (of de
'Natchez Dance Hall') af. Daarbij kwamen tweehonderdnegen
mensen om het leven en raakten vele anderen zwaargewond.
Walter Barnes en zijn band The Royal Creolians, een orkest uit
Chicago, was aan het optreden toen om haif twaalf 's nachts brand
uitbrak bij de hoofdingang. Om te voorkomen dat niet-betalende
buitenstaanders de muziek konden horen, waren alle ramen en
nooduitgangen dichtgetimmerd. Gevoed door het Spaanse mos
dat als decoratie over de balken van het interieur was gedrapeerd,
breidde het vuur razendsnel uit. Om ervoor te zorgen dat er geen
insecten in het decoratieve mos zaten, was het besproeid met FLIT,
een op petroleum gebaseerd insecticide. Het gebouw was binnen
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één uur volledig uitgebrand. Meer dan driehonderd mensen (som-

mige bronnen schatten tot zevenhonderd aanwezigen) worstelden
om uit het gebouw te komen. Er ontstond paniek. Slechts een

handvol mensen was in staat om het gebouw te verlaten. Veel

mensen stierven door het inademen van rook of werden verplet-
terd door de menigte. Bandleider Walter Barnes en negen leden

van zijn band waren bij de slachtoffers.

ln die tijd ontstonden de grote bigbands. Clarence 'Bud' Scott, Sr.

leidde in Natchez vanaf tgoo een paar decennia lang een van de

beroemdste populairste bands in de regio Mississippi-Louisiana.
Scott, een levenslange Natchez-resident, was zowel bekend bij een

blank als zwart publiek. Het'Federal Writers' Project' noemde hem

Mississippi's eigen pionier in de 1azz. Hij bereikte deze status zuiver

en alleen door ziln legendarische Iive-optredens. Hij heeft nooit
opnames gemaakt. Scott trad veel op: in herenhuizen, hotels, clubs

en zalen maar ook wandelend door de zwarte buurten of op de

rivierboten van de Mississippi. Hij speelde voor drie Amerikaanse
presidenten. Een verslaggever herinnerde zich later: "Dansen op een

nummer van Bud Scott is iets wat iedereen minstens één keer ín zijn

leven zau moeten doen." ScoíL, geboren op z5 oktober 1876, stond
ook bekend als 'The Professor', een titel die werd toegekend aan

gerespecteerde orkestleiders. Hij was componist en vocalist maar

speelde ook mandoline en een paar andere instrumenten. Zijn

orkest, dat vaak uit twaalf tot vijftien muzikanten bestond, was

vooral bekend onder de naam 'The Syncopators'. De bigband evo-

lueerde van een ragtime stringband naar iazz en vervolgens naar

swing met een blazerssectie. Hun repertoire bevatte blues, maar

ook ballads, cakewalks en zelfs de nieuwste Broadway-hits. De

muziek van Scott haaide in r9r9 de krantenkoppen met zijn vertol-
king van 'Eliza iane'. Verschillende bandleden woonden in of naast

het huis van Scott op Union Street in Natchez. Scott, die op z3

november 1938 stierf, verkeerde op het einde van zijn leven in
slechte gezondheid. Zijn zoon, Bud Scott, Jr. en de band bleven

optreden. Scott, Jr. kwam op 4 april 1940 om bij de beruchte
Rhythm Club-brand.

Monk Hoggatt en zijn Revelers en het Otis Smith Orchestra waren
andere orkesten die in de.jaren dertig actief waren in Natchez.

Niet alleen Natchez zel{, maar ook het nabijgelegen Ferriday speel-
de een belangrijke rol in de bluesgeschiedenis. Ferriday ligt op

amper een paar kilometer aan de overkant van de Mississippi, in
Louisiana. Haney's Big House was er de belangrijkste club. Die

werd opgericht in de jaren
veertig en bleef bestaan tot
1966. Haney werd geboren in
1895 als de zoon van Jim en

Emmaline Haney. Hij diende
als eerste sergeant in het leger
tijdens de Eerste Wereldoor-
log. Nadat hij terugkeerde naar
Ferriday, verkocht hij verzeke-
ringen, had hij verschillende
huurwoningen en exploiteerde
hij een wasserette en een
motel. Maar zijn nachtclub was
het middelpunt van zijn zakelij-
ke activiteiten. Op weekend-
nachten werd livemuziek
gespeeld en waren er honder-
den klanten. Haney stierf in

Lg72 op 76-jarige leeftijd.

Los van de grote orkesten had
je in Natchez ook vele indivi-
duele bluesmuzikanten. Die

reisden rond met hun muziek
ofze speelden op houseparty's
en in lokale juke joints. Die tra-
ditie startte in het begin van de

twintigste eeuw en loopt door
tot op de dag van vandaag. Je

kan in Natchez nog steeds de

beste bluesmuzikanten van de

regio beluisteren in een aantal
heel goed Iopende juke joints,
'listening rooms' en bars.

MUZTKÀIITEII UIï TIÀTCHEZ

Hound Dog Taylor (rz april
1915 - 17 december 1975)

Taylor speelde aanvankelijk
piano en begon gitaar te spe-

len toen hij twintig was. ln
tg42 verhuisde hij naat
Chicago. Hij was bij andere
gitaristen vooral gekend
omdat hij zes vingers aan beide
handen had, een aangeboren
afwijking. De extra vingers
waren stompjes die niet kon-
den bewegen. Op een avond,
terwijl hij dronken was, sneed
Taylor de extra vinger van ziin

::
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rechterhand af met behulp van
een scheermes. Rond ry57
werd Hound Dog Taylor full-
time muzikant. ln 1967 reisde
hij samen met Little Walter en

Koko Taylor cioor Europa mel
het American Folk Blues
Festival. Hij nam zijn eerste
plaat op bij het label Ailigator
Records. Het album werd in
slechts twee nachten opgeno-
men. Het was de eerste
release voor Alligator, dat later
uitgroeide tot een belangrijk
blueslabel. ln ry75 toerde
Hound Dog met Freddie King
en het duo van Sonny Terry en
Brownie McGhee door Auslra-
lië en Nieuw-Zeeland.

Alexander'Papa George'
Lightfoot (z maart :.gz4 -
z8 november r97r)

Na de brand in de'Rhythm
CIub' hervatte het uitgaansle-
ven zich in de clubs en café's in
Frankiin, Pine en St. Catherine.
Alexander 'Papa George'
Lightfoot was in de periode na
de Tweede Wereldoorlog een

van de meest getalenteerde
bluesharmonicaspelers van
Natchez. 'Papa George' werd
bekend nadat hij te horen was
op nationale radio-uitzendin-
gen en opnames maakte voor
verschillende prominente pla-
tenlabels. De stijl van Papa
George is tot op de dag van
vandaag een inspiratie voor
veel mondharmonicaspelers.
Ondanks zijn succes was hij
niet in staat om van zi)n
muziek te leven. Vele inwoners
van Natchez herinneren zich
hem als muzikale ijsjesverko-
per.

jimmy'Soul Man Lee'
Anderson (zr november 1934

- 5 oktober zor3)

Jimmy 'Soul Man Lee'
Anderson was blueszanger,
drummer, gitaar- en harmoni-
caspeler. Hij trad in de jaren
zestig vooral op in Louísiana.
Hij was actief betrokken bij de
burgerrechtenbeweging en
was lid van het NAACP
(National Association for the

Advancement of Colored People). Op 16-jarlge leeftild verhuisde hij
naar Baton Rouge, Louisiana, waar hij bluesmuziek opnam en speel-
de. Met zijn band (Jimmy Anderson & The Joy Jumpers) toerde hij
door het Verenigd Koninkrijk. Anderson verhuisde in :.969 terug
naar Natchez. Hij werkte er als radio-dj, onder de naam'Soul Man
Lee.'Van 1989 tot 1995 vormde hij de Juke Blues Band met onder
andere Philip Tosclair,)immy, George Bell, en David Mitchell.

Elmore Williams (6 februari 1933 - 16 februari zo16)

Elmore Williams werkte en leefde in Natchez. Hoewel hij bijna zes-
tig jaar muziek speelde, heeft Williams slechts twee jaar als fulltime
muzikant gewerkt. Williams kreeg in 1998 bekendheid na de release
van de cd'ïakes One ïo Know One'bij het label Fat Possum. Hij
nam die samen op met Hezekiah Early. Het duo toerde door de
Verenigde Staten, Finland, Zweden, Portugal, ltalië en Japan. 'Papa

George' Lightfoot was één van zijn grote invloeden. Ook de lokale
Afro-Amerikaanse fiíe- en drumgroepen hadden een grote invloed
op Elmore's muziek. Na zijn legerdienst zong hij bij een bigband
onder leiding van John Fitzgerald. Ze traden vaak op in Haney's Big
House, de Horseshoe Club, Dan's Hot Spot, Will Smith's en
Roberl's Casino. William speelde ook voor een blank publiek. Hij
herinnerde zich dat het blanke publiek van blues genoot en betere
salarissen en tips betaalde. Elmore trad ook op in Utrecht (NL) tiJ-
dens de Blues Estafette-
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Hezekiah Early (7 oktober
L%4)

D.ummer, mondhar"ronica-
speler en zanger Hezekiah
Early werd geboren op een
boerderij in Anna's Bortom,
een gehucht vijftien kilometer
ten noorden van Natchez,
grenzend aan de M ississippi.
Net als bij veel tijdgenoren
was de eerste muzlek die Early
als jonge man hoorde, die van
lokale fife- en drumgroepen.
Ea"ly begon mondharmon,ca
te spelen toen hij op zijn der-
tiende Alexander 'Papa Geor-
ge' Lightfool ontmoette. Op
r5-jarige leeftijd speelde tarly
met de lokale bluesgítarist
John Fitzgerald, aanvankelijk
op mondharmonica en vervol-
gens op drums. ln 1959 begon
Early te spelen met de lokale
gitarist Jesse Ware en rn 1963
met trombonist Leon'Pee
Wee'Whittaker. De band rr,raar

ze de kern van vormden, werd
bekend als Hizkia and the
Houserockers. Hij werkte als
muzikant mee aan de film
'Freedom Road', met in de
hoofdrol Muhammad Ali. ln
t983 bracht hij een eerste
album uit: 'Since Ol' Gabriel's
Time'. Diverse albums volgden
hierna bij het Fal Possum-
label. Early trad ook op met
zanger Robert'Little Poochie'

Jackson. Beiden namen in zot6
de cd'Natchez Burnin' op bij
het label 'Broke & Hungrv Re-

cords'. Early treedt nog steeds
op in Natchez en omgeving.

Robert Lee 'Lil Poochie'
Watson (29 maart r95r)

Zanger en gitarist Robert Lee
'Lil Poochie' Watson werd
geboren in Nalchez, maar
bracht zijn eersLe veertien jaar

door in Church Hill in Jeiferso'
County, ten noorden va-
Natchez. Op zijn twaalfc.
bouwde hi) zijn eerste gitaa
uit een houten plank. H

gebruikte visdraad Voor c:
snaren en nagels als stemknop
pen. Ziin moeder kocht he.
zijn eerste echte gitaar waatc.
hij eerst gospeisongs en late'
blues speelde. Watsons m,r-
ziekstijl werd gevormd door te
luisteren naar de oude mees-
ters: Muddy Waters, Lightnir
Slim, Slim Harpo, Jimmy Ree;
en L ight"in Hopkins. Op zi,'
zeventiende speelde hij bil The
RoaCrun-nei's. Begin de )are'
tachtig veranderde hij de naar
van de groep in Red Hot anc
Ready. Halverwege de jare-
tachtig speelde Watson me:
Hizkia & The Houserockers o:
het Chicago Blues Festival er
in Toronto. Kort daarna stopte
hij met optreden. ln de late

James Rowan (:.926-zoro)

James Rowan raakte op de lagere school al geïnteresseerd in het
spelen van muziek. Hij probeerde vijf instrumenten voordat hij koos
voor de trompet. Rowan studeerde aan de Alcorn State University.
Hij wisselde een onderwijscarrière af met werk als lazzmuzikant.
Hi.1 speelde in verschillende orkesten en had een vast optreden in
de UnderThe Hill Saloon in Natchez. Rowan speelde de rol van Joe
King Oliver in meer dan honderd uitvoeringen van de musical
'Satchmo: America's Musical Legend'.

YZ Ealey (8 maart 1937)

YZ Ealey werd geboren in Sibley, ongeveer veertien mijl ten zuiden
van Natchez. Zijn ouders waren boeren en hij groeide op als mid-
delste van elf kinderen. Hij ieerde zichzelf spelen op de gitaar.van
zijn oudere broer Bubba. Zijn maeder, Lucinda Barnes Ealey. wilde
aileen gospelmuziek horen. Ealey liep school in Natchez en herin-
nert zich de lokaie straatmuzikanien, waaronder Alexander'papa
George'Lightfoot en William'Cat lron'Caradine. ln 1955 gíng Ealey
bij de nrarine en vestigde hij zich ín Oakland waar hij optrad met
artiesten als Big Mama Thornton. Bij zijn terugkeer in Natchez in
r959 werd Ealey eerst bekend als YZ 'Good Rockin' Ealey. Daarna
richtte hij samen met zijn broer Melwin YZ Ealey en de Merry
Makers op en breidde de band al snel uit met een blazersectie. ïhe
Merry Makers werden het huisorkest bij Haney's Big House in
Ferriday, Louisiana. In i963 verhuisde Ealey naar New Orieans en
stopte met optreden. ln t97o begon hij opnieuw te spelen op privé-
feesten in en rond Natchez. Hij woont nog steeds in Natchez en
treedt er vrijwel wekelijks op met zijn vaste begeleider Casey
Gilbert.

ti8-E@@



aren tachtig begon hij te wer-
<en als een tuinman in het his-
:c rische Rosalie-plantagehuis'. Natchez. ln zo16 nam hij
samen met Hezekiah Early de
:d 'Natchez Burnin" op bij het
abel Broke & Hungry Records.
-iij speelt nog steeds spora-
ilsch muziek in Natchez.

Alexander O'Neal (r5 novem-
ber 1953)

Alexander O'Neal werd gebo-
ren in Natchez. Na de middel-
:are school studeerde hij ver-
Cer aan de Alcorn State
Universiteit. Op zijn twintigste
r'erhuisde O'Neal naar Minne-
apolis waar hij optrad met
Civerse bands, waaronder Flyte
- yme, Monte Moir en Jimmy
lam & Terry Lewis. Zijn de-
cuutalbum kwam uit in 1985.

Daarna volgden nog acht stu-
lioalbums, zes compilatieal-
trums) en een live-album.

ferry Lee Lewis (29 septem-
ber 1935)

e"ry Lee is strikt gezien niet
.,an Natchez maar groeide op
'n Ferriday, op een tiental kilo-
meter van Natchez aan de
:. erkant van de Mississippi.
Zrjn ouders, Elmo en Mamie
.ewis kochten hem een oude
riano. )erry Lee was een
"ratuurtalent, hij leerde zichzelf
:iano spelen. Hij begon samen
ie spelen met zijn twee neven

"4ickey 
Gilley en Jimmy Lee

Swaggart. Ze werden beïn-
,,ioed door de zwarte muziek
die overal in Ferriday te horen
.. as. Lewis ontwikkelde zijn
eigen stijl door rhythm and
:lues, boogiewoogie, gospel
en country te vermengen. Hij
.verd al snel professioneel pia-
-ist. Toen hij dertien was, trad

hij voor de eerste keer op bij
een lokale Ford-dealer. Naar-
mate Jerry Lee ouder werd,
schuimde hij de Mississippi
Delta af om er in kroegen en
ruige honky tonk bars op te
treden. Omdat de muziekstu-
dio's in Nashville niets in hem
zagen, trok hij als zr-jarige naar
Memphis. ln ry54 bracht hij
zijn eerste plaat uit. Twee jaar
later werd hij ontdekt door
platenproducer Jack Clement.
ln die periode nam hij ook deel
aan een jamsessie met Elvis
Presley, Johnny Cash en Carl
Perkins. Die jamsessie werd
opgenomen en zou later
wereldbekend worden onder
de naam ïhe Million Dollar

Quartet. ln 1957 brak hij door
bij het grote publiek met
'Whole Lotta Shakin' Goin'
On'. Lewis werd niet alleen
beroemd vanwege de virtuosi-
teit, maar vooral ook vanwege
zijn gedrag op het podium. Hij
schopte regelmatig zijn piano-
kruk aan de kant om vervol-
gens rechtstaand en springend
verder te spelen. Zi)n gedrag
leverde hem de bijnaam 'rock-
'n-roll-wilde' op. Zijn speelstijl
en techniek werden door veel
rockpianisten gekopieerd, o.a.
door Elton John die een groot
bewonderaar van Lewis is.

Brint Anderson

Brint Anderson is een van de
meest toonaangevende en
veelzijdige muzikanten van
Natchez. Zijn eerste band, The
Shades, met Gary Caldwell en

Jerry Williams, speelde in lokale tienercentra en op íeestjes. Hij ont-
dekte de blues via 'Papa George' Lightfoot maar vond ook inspira-
tie bij Elmore James, Robert Johnson, Muddy Waters, Howlin'Wolf,
B.B. King en Albert King. ln de jaren zeventig voegde Brint zich bíj
de band Blue John en speelde zes avonden per week in de Morgan's
Lounge in Natchez. Hij leerde slidegitaar spelen en kreeg de finger-
pickingstijlen van Mississippi John Hurt en ïaj Mahal onder de knie.
ln r98r verhuisde hlj naar Austin, Texas en richtte daar zijn eigen
band Coupe de Ville op, een zeskoppige formatie met percussie en
hoorns. Ze speelden de funky, gesyncopeerde stijlen van New
Orleans en deelden het podium met muzikanten als Stevie Ray
Vaughan, The Fabulous Thunderbirds, Delbert McClinton en de
Neville Brothers. Coupe de Ville was de begeleidingsband van Dr.
John wanneer deze in Texas of Louisiana speelde. Later verhuisde
Brint naar New Orleans en begeleidde er muzikanten als Stanley
Clark, John Lee Hooker, Elvin Bishop, Albert Collins en Screamin'
Jay Hawkins. Van ry92 tot 2016 speelde Brint bij George Porter. ln
die periode begeleidde hij grootheden als Art Neville, The
Radiators, Johnny Adams, Earl King, Snooks Eaglin, Eddie Bo, Henry
Butler, Bruce Springsteen) .)ohn Fogerty, Mavis Staples, Allen
Toussaint en nog veel meer New Orleans-sterren. Met The Brint
Anderson Band ontving hij in'97 een prijs voor de beste New
Orleans R&B-band. Met die band was hij de vaste begeleidingsband
voor Levon Helm en huisorkest in Levons club op Decatur Street,
New Orleans. Brint nam in totaal vijf eigen cd's op: 'Homage To
Elmore', 'l Knew This Would Happen', 'Notes From Clarksdale', een
titelloze solo akoestische cd en 'Covered ln Earl'. Tot op de dag van
vandaag kan je Brint aan het werk zien in Natchez en New Orleans.

Bishop Gunn

De muziek van Bishop Gunn uit Natchez is diep geworteld in de
geschiedenis van de Delta, en is een mix van rock-'n-roll, soul en
blues. De groep bestaat uit zanger Travis McCready, Drew
Smithers op gitaar, Ben Lewis op bas en Burne Sharp op drums.
Bisshop Gunn is een jonge band, een rijzende ster die over heel de
USA succes boekt. ln zorT speelde de band op de achtste Chillin'
The Most Cruise en werd er uitgeroepen tot de beste band. De
groep maakte een film voor Southern Comfort in Clarksdale en
ging op tournee door Mississippi en Tennessee. Ze deelden het
podium met artiesten als Justin Timberlake, Eddie Vedder, Mavis
Staples, Gary Clark Jr, Jaimoe's Jasssz Band, Jimmie Vaughan, The
Gregg Allman Band en Lynyrd Skynyrd. ln zor8 bracht Bishop Gunn
hun debuutalbum 'Natchez 'uit. De cd werd opgenomen in de
legendarische Muscle Shoals Sound en Fame Studios en in The
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Phillip Trosclair

Phillip is een gitarist uit
Natchez. Hij speelde van 1989
tot 1995 hij de juke Blues Band
van Jimmi 'Soul Man Lee'
Anderson. Op dit moment
vormt hij samen met Larry
Bagbey en )erry Williams de
ba nd U n cle Longhair. H ij
speelt vrijwel wekelijks in
N atchez.

Mississippi Avenue

Junior Burnett en 'Pud' Forman
groeiden op in Mississippi
Avenue in Ferriday. Daar groei-
den ook Jerry Lee Lewis,
Mickey Gilley en Jimmy Swag-
gart op. De muzikanten in die
straat speelden samen in ver-
schillende informele bands.
'Pud'speelde samen met Linda
Gail Lewis in een taler,tenjacht
op haar school. Nadien ging
ieder zijn eigen weg. Ongeveer
twee jaar geleden besloten de
vrienden om opnieuw samen
op te treden, deze keer met

Jerry Williams en Fred Parker.
Om het belang en de geschie-
denis van de straat uit hun
jeugd te onderstrepen, noem-
den ze de band Mississippi
Avenue.

Casey Gilbert

Casey Gilbert is een gitarist uit
Vidalia, net aan de overzijde
van de Mississippi. Hij leerde
als kind trompet en drums
spelen. Hij kreeg de John
Phillip Sousa Award. ln r986

begon hij gitaar te spelen. Hij
speelde met verschillende
bands: Casey & Casey, Tongue
& Groove, Mojo Mudd en uit-
eindelijk met YZ Ealey. Hij
begeleidde Ealey toen deze in
zo16 werd opgenomen in de
Delta Music Hall of Fame.
Samen hebben ze op ontelbare
festivals gespeeld in Missis-
sippi en Louisiana waaronder
de Ground Zero Blues Club,
het Arcade Theatre, het Delta
Music Museum in Ferriday en
op het Clarksdale Juke Joint
Festival. Ze treden op dit
moment nog steeds op als duo
in Natchez en omgeving.

Jack Garraway Kelly

Kelly speelt al meer dan dertig
jaar washboard bij nationale en
internationale muziekgroepen,
en met een repertoire varië-
rend van reggae tot down
home blues. ln 1988 sprong ze

Purple House. Bishop Gunn werkte er samen met (Grammy Award-
winnende) Casey Wasner en Mark Neill als producers. De cd kwam
op de Billboard-hitlijsten op nummer vier. Rolling Stone Country
wijdde een artikel aan de band en schreef: "Dit zijn artiesten die je
moet horen! Er zijn veel muzikanten die opnames hebben gemaakt in
de Muscle Shoals studio, maar er zijn er maar weinig die bewijzen dat
ze dat waard zijn. Bishop Gunn is een van die acts! De cd is de perfecte
mix van de Nashville- en de Shoalssound. Het is een album dat voort-
bouwt op de invloeden van de Delta in plaats van ze gewoonweg te
kopiëren."

Matt Willis

Matt werd in Natchez geboren. Toen hij zes jaar oud was, startte
hij met pianolessen en ging ermee door tot zijn veertiende. Op zijn
dertiende startte hij ook met gitaar. Hij luisterde naar Hendrix,
Clapton en Stevie Ray Vaughan. Hij hoorde hen praten over hun
invloeden: B.B. King, Albert en Freddie King, Robert Johnson en
Muddy Waters. Daar leerde hij de blues kennen. Toen hij zestien
was, begon hij in clubs te spelen. Willis studeerde ondertussen aan
de universiteit en werd ingenieur mechanica, verhuisde naar
Birmingham en trouwde. Hij deed alle dingen die je 'hoort'te doen.
Hij bleef gitaarspelen maar trad niet meer op. Toen ontdekte hij de
'fingerpickingstijl' van Mississíppi John Hurt. Het veranderde zijn
manier van gitaarspelen volledig. Matt verdiende veel geld, was
getrouwd, had een heel comfortabel leven, maar miste het optre-
den. Hij begon terug naar de lokale jamsessies te gaan in
Birmingham en ontmoette er ongelooflijk veel excellente muzikan-
ten. Die stimuleerden hem om er voluit voor te gaan. Hij werd een
van de beste gitaristen van Birmingham. Matt scheidde en begon
terug op te treden. Hi.j werd veel gevraagd, optredens liepen bin-
nen. Tegelijk was hij fulltime technicus. Uiteindelijk stopte hij met
zijn job en werd hij fulltime muzikant. Hij besloot terug te keren
naar zijn geboorteplaats Natchez. Ben Lewis (Bishop Gunn) boekte
hem in Smoot's Grocery Blues Lounge. Dat was zo'n succes dat hij
verantwoordelijke werd voor de muziekprogrammatie bij Smoot's.
Hij boekt vooral muzikanten die htj zelf goed vindt. "Natchez is te
lang onzichtbaar gebleven op de blueskaart van Mississippi", zegt hij
en daar wil hij wat aan doen. Matt is een van de beste gitaristen uit
Natchez. Hij treedt er samen met verschillende muzikanten vrijwel
wekelijks op. Bovendien is hij een van de belangrijkste drijvende
krachten achter de revival van de blues in Natchez.

Fred Parker

Fred hoorde vijftig jaar geleden voor het eerst bluesmuziek in een
zwarte juke joint op de Natchez Trace. Hij studeerde aan het
Southern University Baton Rouge Jazz lnstitute onder de leiding
van Alvin Batiste. Hij heeft een professionele drumcarrière van
meer dan veertig jaar en speelde onder andere met Alvin
'Youngblood' Hart, Brint Anderson en Chris Klein. Je kan hem nog
wekelijks aan het werk horen in Smoot's en in Under The Hill
Saloon in Natchez.



onaangekondigd op het podi-
um van het Traditional Jazz
Festival en speelde er mee met
een groep van doorgewinterde
Dixielandmuzikanten. Ze onl-
dekte de zydeco tijdens een

concert van Clifton Chenier en
de Red Hot Louisiana Band.
Dat was de echte slart. Ze trad
in zooT met haar reggaeband
op tijdens het New Orleans

)azz en Heritage Festival. Jack
speelde mee met bands uit
lerland, New York, Australië en
speelde in zooo in The House
of Blues in New Orleans met
de reggaeband The Abyssi-
nians. Op vijfenzeventigjarige
leeítijd treedt ze nog regelma-
tig op. Op dit moment wil ze

vooral een vrije troubadour
zijn, niet gebonden door het
strakke schema van een eigen
band. De oude Mississippi
Delta-blues uit het begin van

de twintigste eeuw is nog
steeds haar lievelingsmuziek.

Brandon McCranie

Brandon McCranie werd gebo-
ren in Natchez. Jerry Lee
Lewis, Mickey Gilley en Jimmy
Swaggart zijn familie van hem.
Hij leerde zingen in de kerk en
op school. Toen hij afstudeer-
de, kocht hij zijn eerste gitaar.
Toen hij student was op de
Delta State University bloeide
zijn passie voor blues echt
open. Daarover zegt hi): "Het is

moeílijk te geloven dat een

handjevol gediscrimineerde
zwarte mannen uit de armste
delen van het land zo'n graot
effect op de hele wereld hebben
gehod. Het verhaal van de blues
gaat over het averwinnen van
obstakels en het vinden van licht
op de donkerste plaatsen.
Bluesmuziek is niet triest, on-
danks wat de meeste mensen
denken, is het hoopvolle mu-

ziek." Na de universiteit keerde
Brandon terug naar Natchez
en vormde hij Mojo Mudd en
later Fellers Groove. Hij werkt
ook als boekingsagent, íesti-
valorganisator, muzikant en als
radiodeejay op WWUU FUN
ror.rFM.

Gabriel Bass

Gabriel Bass is een 3z-jarige
zanger-gitarist die wekelijks
concerten geeít in Natchez.
Zijn grootvader was een van
zijn grootste inspiratiebron-
nen. Hlj speelde gospelmuziek
op de piano en zong elke zon-
dag in de kerk. ln zooz begon
Gabriel gitaar te spelen en op
te treden, soms solo, meestal
met Chris Kenney en Mark
Richardson. Als trio zijn ze

bijna elk weekend te horen in
de clubs en restaurants van
Natchez en omgeving. ln zory
bracht Gabriel zijn eerste cd
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uit met eigen werk. Als je naar het album luistert, hoor je de invloe-
den van verschillende genres, van folk tot country, van blues tot
rock-'n-roll.

Diverse muzikanten

Naast deze namen zijn er vertchillende muzikanten die vandaag de

dag nog steeds de bluestraditie in ere houden. Om er maar een
paar te noemen: Tommy Porter, Stan Smith, Bubba McCabe,
Maggie Brown, enz...

BIUE§CLUBS IlI HÀICHEZ

Natchez heeít op dit moment een uitgebreid netwerk van bars, res-

taurants en juke joints waar dagelijks muziek wordt gespeeld.
Bluesclubs die je zeker moet bezoeken in Natchez zijn:

MS Daisy House of Blues: een juke joint gelegen op Liberty Road,
midden in de bossen op een paar mijl van Natchez. Miss Daisy
woont er en organiseert er regelmatig bluesconcerten.

Smoot's Grocery Blues Lounge: Dit is een prachtig gerenoveerde
juke joint, gelegen op de hoek van Broadway & High Street, met
zicht op de Mississippi. ln Smoot's treden zowel lokale artiesten als
buitenlandse acts op.
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Gabriel House Blues: Dit is

een van de interessantste
plaatsen in Natchez. Het
bevindt zich in een prachtig
gerestaureerd huis dat Lucas
Petkovsek in figz heeft
gebouwd. Hij had er een meu-
belmakerij. Het huis brandde
af in 1916, maar met de hulp
van Natchez' burgers werd het
onmiddellijk heropgebouwd.
Het heeft in de loop der jaren
vele functies vervuld. ln zo4
was het volledig vervallen.
Jackie Cowan kocht het in
2014 en renoveerde het met
respect voor de stijl die zo
typisch is voor Natchez. ln
april 2015 werd er voor de eer-
ste keer een optreden gegeven
met Tommy Porter en kreeg
het huis de naam Gabriel
House Blues. Het was zo'n
succes dat er meer optredens
volgden. De benedenverdie-
ping werd ingericht in de typi-
sche juke joint-stijl. Gabriel
House Blues nodigt vooral
artíesten uit die niet zo gekend
zijn in Natchez. Het is een 'lis-
tening room', comfortabel en
kleinschalig, waar ruimte is

voor publiek en muzikanten
om mekaar te ontmoeten en
te waarderen. Een aanraderl

Under The Hill Saloon: Dit is

waarsch ijn Iijk een van de
beruchtste plaatsen in Nat-
chez. ln de negentiende eeuw

was Silver Street het haven-
kwartier van Natchez. Under
The Hill werd door talloze
negentiende-eeuwse reizigers
beschreven als een levendige
haven, de meest losbandige
plek aan de Mississlppi-rivier.
Tavernes, gokhallen en borde-
len bevonden zich in de hoofd-
straat. Eén ervan \las de
'Under The Hill Saloon'. Op dit
moment is het een bruin café
waar vrijwel dagelijks blues te
horen is.

Natchez Architectural and
Art Discoveries: Natchez
Architectural and Art Dis-
coveries is gespecialiseerd in
de verkoop van architecturale
antiek uit Mississippi en
Louisiana. Daarnaast is het ook
een galerij waar lokale kunste-
naars werk tentoonstellen.
Natchez Architectural and Art
Discoveries organiseert maan-
delijks een optredens. Het wil
evenementen organiseren die
de hele gemeenschap bij elkaar

Rollin' River Bistro: Dit is een
van de beste restaurants in
Natchez. Je kunt er elke avond
livemuziek beluisteren.

Bowie's Tavern: Dit was oor-
spronkelijk een katoenmaga-
zijn met uitzicht op de
Mississippi-rivier. Bowie's

heeft een prachtig interieur
met een mahoniehouten bar
uit r.88o, de grootste bar ten
westen van de Mississippi.
Bowie's heeft vrijwel elke
avond muziek.

Biscuits and Blues: Dit restau-
rant is gelegen op Main Street,
in downtown Natchez. Het
houdt de traditie in ere met
Hot Biscuits & Cool Blues,
maar er staan meer dingen op
het menu. je kan er ook
terecht voor livemuziek.

C{IHCLUSIE

Natchez langsheen de 'Mighty
Mississippi' verdient zijn plaats
in de bluesgeschiedenis. Het is

te lang de'forgotten blues

town' geweest. AIs de Delta
'the cradle of the blues' is, de
plaats waar de wieg van de
blues stond, kon dat alleen
maar dankz j de unieke mix van
muziek die lang voor het begin
van de blues in Natchez te
horen was en zijn weg naar het
Noorden vond.

Redenen genoeg om echt stil
te staan bij het rijke muziek-
verleden en de actieve blues-
scene met fantastische clubs
en muzikanten. Check it outl

Noot von de redactie: ln num-
mer 87 van dit tijdschrift (mei
zotj) publiceerde auteur Hans
Blankaert een artikel, volledig
gewijd aan 'The Natchez Bur-
ning', de brand in de Rhythm
Night Club op zj april ry4o.


