
                    Delta Mississippi reis van Bep & Giel 20-09-2013 t/m 04-10-2013.

DAG 1: vrijdag 20/09.       
                                           Soundtrack : Airplane Blues – Sonny Terry

Om 6 uur vertrekken we naar Schiphol om van daaruit het vliegtuig naar Memphis te nemen met 
een tussenstop in Chicago.

Na ongeveer 20 uur reizen komen we dan toch op onze bestemming aan met 7 uur back in time en 
natuurlijk kapot moe! Maar ja, voor de blues hebben we dit wel over.

                                    

                                        Sountrack : Memphis Tennessee - Chuck Berry



                       Delta Mississippi reis van Bep & Giel 20-09-2013 t/m 04-10-2013.
             
Dag 2 : zaterdag 21-09 .

                                           Sondtrack : Goodmorning Blues – Otis Spann.

Om half 8 loopt de wekker af, de tweede dag begint met een sober ontbijtje, maar in ieder geval 
lekkere koffie. Dit ontbijtzaaltje heeft de uitstraling van een echte juke joint, met de aanwezige 
lokale gasten is mijn blues gevoel meteen aanwezig.
Na dit 'vorstelijk ' ontbijt gaan we richting Bealestreet dat op loopafstand ligt van ons motel.
Al wandelend komen we langs een soort markt, waar op dit moment een show van speciale auto's, 
van het merk Corvettes is. Ik moet zeggen, heel apart.



Op het einde van deze mark komen we uit bij het museumpje van blues icoon W.C. .Handy . 



Vader van de blues zoals hij wel wordt genoemd. Hij leefde van 1873 tot 1958.

Maar helaas is het gesloten. Jammer!
Om de hoek komen we vervolgens in het hart van de wereldberoemde Bealestreet uit.
Mijn 'blues' hartje begint toch langzaam maar zeker op hol te slaan, wat een geweldige sfeer hangt 
hier. Overal klinkt live blues muziek.
Inmiddels is het al rond 1 uur in de middag en prachtig weer, tijd om een sfeervol terrasje te pikken. 
De bluesmuziek op de achtergrond zorgt voor HET  ultieme bluesgevoel. Daar hoort natuurlijk een 
aangepast versnapering bij, hé Beppie. Cheers!

Naarmate de tijd verstrekt wordt het ook steeds drukker en gezelliger, We komen ogen te kort wat 
betreft de diversiteit aan mensen. We zien veel toeristen maar ook veel plaatselijke bevolking, die  
zich natuurlijk ook naar de stad begeeft, dit weekend, op zijn paasbest!
Inmiddels loopt het tegen de avond aan, dus terug naar ons motel om ons wat op te frissen en 
vervolgens begeven we ons weer naar Bealestreet om een hapje te eten en natuurlijk te gaan 



genieten van de BLUES! Overal live muziek met het echte blues gevoel,  zowel in de kroegen, op 
de terrasjes en gewoon op de straat. Tjonge, jonge, dit is genieten met volle teugen!!
(Dance, bier & wijn)
We hebben heel wat mooie festivals in Nederland en Europa , maar qua sfeer is het hier toch wel 
eventjes heel bijzonder! Kippenvel. Daar kunnen we thuis toch alleen maar van dromen.
Maar dit gaan we nu toch maar in ons het motel doen, Sweet Dreams!

Sountrack : Sweet dreams – Roy Buchanan.
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Dag 3 : Zondag 22-09 .
 
                                                   Soundtrack: Morning Sun – Taste

Goeiemorgen, zoals je kunt zien een prachtige zonnige morgen.
Vandaag staat een bezoek aan de wereld beroemde en legendarische Sun Studio op het programma.
We maken gebruik van de Sun Studio bus die ons daar gratis naartoe brengt, maar eerst rijdt de bus 
langs het huisje van Elvis (Graceland). Als we er toch langs komen stappen we ook maar uit om dit 
optrekje maar eens te bekijken. Binnen 5 minuten hebben we het eigenlijk al een beetje gehad! Wat 
een circus en blingbling, (sorry Elvis fans). Wat mij betreft zonde van de tijd. We moeten toch nog 
een 3 kwartier wachten op de bus, ondertussen maak ik dan toch maar een paar foto's van de 
omgeving.



Gelukkig, busje komt zo, en op naar de Sun Studio van de legendarische Sam Phillips, eindelijk!  
Want dat is uiteindelijk toch ons doel.
Daar aangekomen, ben ik toch wel onder de indruk, een gebouw dat zoveel betekend heeft in de 
muziekgeschiedenis en na al die jaren nog voor heel veel muzikanten en muziekliefhebbers een 
geweldige atmosfeer uitstraalt, die nog altijd bestaat.
Het is alsof de tijd is blijven stilstaan en binnenin het gebouw is het alsof Howlin Wolf, Ike Turner, 
Albert King, Isaac Hayes enz.. komt binnen wandelen om wat recordings te doen.





Na wat rondkijken komt een jonge vrouw binnen lopen , om ons een rondleiding te geven. 
Zij stelt zich voor als Lahna Deering en ze brengt deze rondleiding wel op een zeer aparte manier. 
Met wat show en leuke anekdotes. Maar desalniettemin, heeft ze behoorlijk veel kennis, voor zo een 
jonge meid.
Na de rondleiding raak ik met haar in gesprek en daaruit blijkt dat ze zelf een behoorlijke muzikale 
getalenteerde juffrouw is, zij heeft zelf ook een eigen band (Deering & Down) en gelijk krijg ik de 
cd van haar overhandigd. Tenslotte krijg ik nog een station ID van haar! Voor mij kan deze dag al 
niet meer stuk, geweldige ervaring .



Als we de Sun Studio achter ons laten, wandelen we weer langs de beroemde Mississippi rivier 
terug naar het centrum van Memphis. Al wandelend komen we langs een trein station en het toeval 
wil dat op dit moment een soort tram langs komt , waar we dan ook maar gelijk gebruik van maken.

Deze rijdt rondom Memphis voor 2$ p.p., daar kun je niet voor lopen, dus het ritje helemaal 
uitgezeten en onderweg gekeken waar we gingen uitstappen.



Op een geven moment komen we langs het Lorraine Motel, waar Martin Luther King op 4 april 
1968 is doodgeschoten, dus uitstappen om maar eens te gaan kijken. Uiteindelijk is dit een 
historische plaats delict geworden. Ik moet zeggen… toch wel heel indrukwekkend. 
Deze gebeurtenis heeft de samenleving in de wereldgeschiedenis behoorlijk veranderd tussen 
blank&zwart.

Genoeg geschiedenis. Van hieruit wandelen we richting centrum van Memphis en komen door een 
park waar op dit moment een openluchtmis aan de gang is, we lopen er op aan in de hoop dat we 
getrakteerd worden op hemelse gospel. Maar helaas, geen gospel gezang!
Al wandelend komen we weer uit op een hoek van Bealestreet, waar de B.B. King Club ligt.
Aangezien dat we toe zijn aan een drankje gaan we hier naar binnen en zien dat Blind Mississippi 
Morris aan het spelen is. Heerlijke real blues vanuit het hart en wat me behoorlijk raakt. Dus het 
blijft uiteraard niet bij één drankje, het werden er vlug wat meer en gelijk ook maar een hapje
gegeten. En wat blijkt, dit is min of meer het voorprogramma van niemand minder dan Preston 
Shannon. Na een prachtige eerste set van Preston besluiten we om ons bedje te gaan opzoeken, dus 
moe maar voldaan , met het laatste liedje van deze set Going back to Memphis in mijn hoofd lopen 
we terug naar ons motel. Goedenacht!



                      

                                Soundtrack: Goin' back to Memphis – Preston Shannon
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Dag 4: Maandag- 23-09 .

                             Sountrack : Woke up this morning – B.B. King

“Woke up this morning” Een zin waar natuurlijk heel veel blues songs mee beginnen en gelukkig 
voor ons ook deze maandag morgen!
We gaan ontbijten en dan na 3 dagen Memphis richting Cleveland over de beroemde highway 61.
Ik moet zeggen, het heeft wel wat om over deze beroemde highway te rijden, want hoeveel keer zou 
deze wel niet bezongen zijn in tal van blues songs.
Na ongeveer 2 en half uur rijden valt ons oog op een nagebouwde jukejoint, waar we natuurlijk 
even een kijkje gaan nemen.

Eerlijk gezegd stelt het niet veel voor, binnen is het gewoon een souvenirs winkeltje. In het hotel 
aangekomen, koffers neergezet en gelijk naar  een American treasure gereden genaamd Dockery 
Farms, ooit een echte cottonfarm waar ook grootheden van de blues gewerkt en de blues gespeeld 
hebben, zoals de Godfather of the Blues, Charlie Patton. Dus met andere woorden, weer een 
geboorteplaats van de BLUES, waar vele blues grootheden hun inspiratie vandaan hebben gehaald. 
Om er een paar te noemen: Son House, Pops Staples, Willie Brown,  Howlin' Wolf en nog vele 
anderen.
Het toeval wil dat op dit moment de 'baas' van dit erfgoed aanwezig is, William Lester. En hij 
vertelt dat ze met financiële hulp van Lionel Hampton & Morgan Freeman, Dockery Farms willen 
restaureren. Gelukkig maar, anders was deze historische plek ook gedoemd te verdwijnen.
Natuurlijk mogen we wat rond dwalen en foto's maken.
Zo al wandelend over deze historische plaats, komen we uit bij wat ooit het huisje van de blues 
legende Charlie Patton geweest zou moeten zijn. Voor mij alweer kippenvel om hier zomaar te 
mogen staan en lopen!





  

In dit huisje ontdekte ik nog een soort zelfportret van Charlie Patton. Zie foto.
Om met de woorden van Charlie te spreken en tevens toegevoegd als soundtrack .

                                                               Hang it on the wall      
  

                                             CHARLIE PATTON : ZELFPORTRET

Op dit moment wordt Dockery Farms nu voornamelijk gebruikt voor workshops, bruiloften               
en recepties van bedrijven. En soms komen er toeristen, zoals wij!



Aangekomen in ons hotel zeggen we goodnight to the blues voor vandaag ! Goedenacht!

                                    

Soundtrack : Hang it on the wall – Charlie Patton
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Dag 5: dinsdag- 24-09 .. Cleveland

Soundtrack: Early Morning Rain – Gordon Lightfoot.

Goeiemorgen, het regent, maar toch voel ik me goed. Heerlijk geslapen, dus weer fit op pad.
Uitgecheckt en verder naar onze volgende bestemming Greenville.
Op de weg erheen komen we langs het plaatsje Leland waar alweer een beroemd museum ligt:
U.S  Highway 61Blues Museum. Dit museum ligt in een wel erge armoedige zwarte buurt, maar het 
heeft enorm veel te bieden wat geschiedenis van de blues betreft.
 

  

Er hangen prachtige foto's van natuurlijk legendarische blues artiesten die onderdeel zijn van een 
foto tentoonstelling, de entree bedraagt 5$ p.p.. Tijdens het bekijken van de tentoonstelling begint 
een man die bij de deur zat gelijk te spelen. Ik kom met de man (James Mass) achter de balie in 
gesprek. James vertelt dat de man die aan het spelen is, op dit moment geen inkomsten heeft en hij 
leeft van de fooi die hij hiermee verdient. Deze man is de zoon van alweer een legendarische 
bluesman James 'Son' Thomas, die op 26 juni 2006 is overleden. Deze man genaamd Pat Thomas 
begint alsmaar indrukwekkender te spelen, terwijl wij door het museum dwalen.
We zien prachtige collecties met o.a. kostuums van artiesten die  ik ooit gezien en ook nog ontmoet 
heb, zoals Willie Foster & Bo Diddley.
Pat begint toch steeds meer mijn muzikale aandacht te trekken.
Ik begin maar eens mijn MD klaar te maken om wat muziekopnames te maken. Ik vraag hem 



natuurlijk eerst of dit wel mag. Hij reageert heel enthousiast en begint vervolgens te spelen. Ik ga 
voor hem zitten op de grond en houdt de microfoon tussen de gitaar en zijn gezicht.
Met zijn spel weet hij me te raken en dat heeft hij al heel vlug in de gaten, met het gevolg dat hij 3 
nummers achter elkaar voor mij speelt. Dit is weer zo’n moment waar ik alleen van had kunnen  
dromen en deze droom wordt uiteindelijk werkelijkheid. Geweldig !

We zijn nu ongeveer dik 2 uur binnen geweest in het museum en met als hoogtepunt voor mij toch 
een echte, tandeloze en met zweet klotsende oksels real bluesman, als slot vragen we nog even of 
we samen op de foto mogen, maar natuurlijk wil hij eerst met Bep op de foto en daarna met mij, 
Bep vraagt hem om een big smile waarop hij antwoord: ik heb wel geen tanden! Hij begint gelijk 
heel breeduit  te lachen, klick en jawel hoor met zijn big smile op de foto vastgelegd! Hij geeft ons 
ook nog twee van zijn geluks dominosteentjes mee. Deze zijn door hem gesigneerd op een speciale 
manier, want in navolging van zijn vader doet híj dat natuurlijk ook. Wat een bijzondere man, 
heerlijk dat zo een pracht mensen bestaan!
Zo, nu de auto in en richting Greenville over natuurlijk de Highway 61.
We rijden Greenville in en gelijk door naar een bekende straat Wallnutstreet waar alweer een 



bekende bluesclub ligt genaamd Wallnut Blues Club, maar helaas gesloten.
Deze club ligt alweer in een beetje vervallen en armoedige wijk van Greenville. Voor Bep een 
kleine opluchting dat de club dicht was.



Deze club was zo’n beetje de thuishaven van T-Model Ford, hier heeft hij ook een van zijn laatste 
optredens gedaan. R.I.P. 16 juli 2013.
Van hieruit rijden we maar eens richting het zuiden (want we waren wat vroeg om naar ons motel te 
gaan) en na een eindeloze weg komen we uit op een klein kerkhofje, gewoon lang de weg op een 
stuk land. Er hangt een serene stilte in deze omgeving, echt zoiets dat je, volgens mij, alleen in films 
meemaakt!

Na hier even wat rondgelopen te hebben, weer in de auto en rijden we verder deze weg af.
We komen uit op een kruispunt en aan de overkant ligt een soort restaurant annex winkel 
(Grocerie),
Zo eentje als uit de film! Tijd voor een hapje en een kopje koffie. We raken aan de praat met de 
eigenaresse en deze vertelt ons dat in deze omgeving, de film: Brother, where are thought 
opgenomen is. Puur toeval dat wij deze weg gekozen hadden, maar wel een mooi, apart toeval. Zo 
zie je maar weer, sommige dingen gebeuren omdat het zo moet. Sjiek! Zoals ook deze winkel, echt 
iets is uit een of andere cowboy film waar de farmers vroeger hun waar kwamen ruilen voor tabak 
en voedsel.



Het eten komt er aan en de mevrouw zegt dat het wel wat spicie is (Chicken wings). Inderdaad, de 
vlammen komen me bijna de kont uit, dus  maar een vlug een glas Cola besteld. Een jongeman 
komt het mij brengen en vraagt waar wij vandaan komen. Waauw Nederland? Waar ligt dat? In 
Europa antwoord ik. Ooh, zei hij, daar wil ik nog eens naar toe, waarop ik zei, wie niet!
In ieder geval, het wordt een leuk gesprek (hij hangt bij ons aan de lippen) en ik geef hem een euro 
als aandenken, zodat hij die als eerste kan uitgeven als hij ooit in Europa komt. Hij is op dat 
moment helemaal in de wolken en belooft mij dat hij dat zal doen. We begrijpen van de bazin, dat 
we de eerste Nederlanders ooit zijn die hun zaak hebben bezocht, leuk toch?
Nu toch maar eens richting Greenville, met behulp van Tommy, deze lange en saaie weg is nou niet 
echt boeiend, eigenlijk erg saai, maar op de autoradio is prachtige muziek van de, door mij, 
vergeten Outlaws, met het nummer: Green, green grass tide. Heerlijk om dit weer eens terug te 
horen en dan nog op de juiste plek, waar deze muziek ook vandaan komt. Dus is het  voor mij geen 
straf om hier te mogen rijden met al deze mooie muziek. We komen aan op onze plaats van 
bestemming , ons motel, douchen en naar bed na deze alweer vermoeiende, maar we bijzondere 
dag. Op naar de day after.  Goedenacht.

                       

Soundtrack: Standing at the crossroads – Pat Thomas
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Dag 6 : woensdag- 25-09 ..Greenville

    Soundtrack: One sunny day – Lonnie Brooks

Goeiemorgen! Some sunny day, heerlijk om deze dag mee te beginnen.
Ontbijten (wat eigenlijk hier in de States totaal niets voorstelt) en op naar onze volgende 
bestemming, Greenwood, (we houden het groen). Greenwood is wereldberoemd door de meest 
besproken bluesartiest allertijden, Robert Johnson, 8 mei 1911 geboren en op 16 augustus 1938 
gestorven. Robert Johnson ligt een paar mijl van Greenwood begraven. Dit is volgens insiders de 
meest waarschijnlijke plaats, want er zijn nog twee graven van de legende Johnson.
In ieder geval, het is zoeken naar deze plaats, maar de straat waar het graf moet liggen heet heel 
toepasselijk: Moneylaan, terwijl hij zo arm als een rat was.
Al zoekende komen we eerst door het plaatsje Indianola, waar het museum van B.B. King ligt.
Toch maar een bezoekje brengen, we zijn er nu toch. Eenmaal binnen bekruipt ons het zelfde gevoel 
als we hadden bij Elvis! Sorry B.B. King fans, maar ook hier een beetje te veel gelikte poeha! Veel 
prullaria van “het merk” B.B. King. Voor ons een reden om het verder van de buitenkant te 
bekijken.



Wat ons wel opvalt is het schooltje aan de overkant dat door de King word gesponsord.

En hiernaast ligt de bekende Blue Bisquit club. Het wordt tijd voor een kop koffie (die hier in de 
States overigens wel lekker is). Binnen ziet er heel gezellig en bluesy uit, in ieder geval geen poeha, 
dus mijn blues gevoel is weer helemaal terug. 
  



Verder richting Greenwood, waar zich ook nog een museum moet bevinden dat  in zijn geheel 
gewijd is aan de Jezus van de blues, Robert Johnson. En, ja hoor, na een tijdje zoeken vinden we  
het bewuste gebouw in de Howard Street. Helaas, er is een verbouwing aan de gang. We doen wat 
navraag bij de plaatselijk bewoners en hieruit blijkt dat de eigenaar van het museum alles verkocht 
heeft en naar Jamaica vertrokken is en het museum verbouwd wordt tot restaurant. 
Jammer, maar het is niet anders.



Dan maar weer verder, onderweg komen we een ander museum tegen met de naam Delta museum.
We gaan naar binnen en blijken de enige bezoekers te zijn op dit moment. Een vriendelijke oudere 
heer vertelt honderd uit wat betreft het Mississippi Delta gebied, het heeft toch wel meerwaarde 
voor onze bluestrip, want dan begrijp je tenminste waarom de bluesmuziek  in deze streek zo 
populair is geworden. Volgens deze meneer is het graf van Johnson waar wij naar op zoek zijn ook 
het meest waarschijnlijke. Dus op naar de Moneylaan waar het graf zich moet bevinden. En, ja 
hoor, gevonden! Bij de Little Zion M.B. Church, gelegen in de schaduw van een grote pecan tree 
ligt onze Jezus van de blues, tenminste dat hopen we! Er zijn nog twee graven, te weten een in 
Quito en een in Morgan city. Eigenlijk bizar, want welke persoon op deze aardkloot heeft 3 graven. 
Hier begint de mythe rondom deze persoon. In ieder geval houden we het maar bij dit graf, want om
 een paar honderd mijl te gaan rijden om die twee andere te bekijken gaat mij zelfs te ver, dus zeker 
voor wat Bep betreft.
Maar het blijft voor mij toch wel bijzonder en aparte beleving. Zie foto's.



We besluiten richting “huiswaarts“ te gaan en komen weer langs een gebouw in the middle of 
nowhere, dat mijn aandacht trekt. Een radiostation, genaamd W.A.B.G. Radio 960 K.C. Een soul en 
blues station. Auto langs de kant en nieuwsgierig  loop ik er heen. Ik hoor wel muziek maar zie 
verder geen kip. Ik loop de trap op en klop op de deur, maar niemand doet open. Naderhand hoorde 
ik dat het allemaal op afstand, computer gestuurd wordt. Het blijkt wel de enige nog echte soul en 
blues zender te zijn in deze streek. Ze zenden heel ouderwets nog via de middengolf uit. 
Jammer dat hier niemand is.



We gaan nu toch maar ons motel opzoeken om ons wat op te frissen en dan een hapje te gaan eten.
Bep had vanmiddag een gesprek gehad met een vrouw en deze zei dat er in de buurt van Johnson 
Howard Street een bistro was. Zogezegd zo gedaan. Op het menu staat catfish en aangezien heel 
veel songs over dit visje gaan, deze dus maar eens besteld. Ik moet zeggen, dat het wel te pruimen 
was, na al die andere vettige rommel van de laatste dagen. We sluiten deze dag dus mooi af  met een 
echt bluesdiner. Ik schrijf nu deze regels en bedenk dat het ook kan het anders kan gaan met Catfish 
Blues. Goeienacht!
                               Soundtrack: Catfish Blues – Robert Petway.



Delta Mississippi reis van Bep & Giel 20-09-2013 T/ M 04-10-2013.
             
Dag 7:  Donderdag- 26-09. Greenwood

  Soundtrack:  Too hot to trot- Johnnie Bassett

Goeiemorgen, weer een prachtige dag vandaag om mee te beginnen, maar wel behoorlijk warm, dus 
zoals de soundtrack al zegt, niet te hard draven vandaag met deze hitte.
Na het gebruikelijke Amerikaans ontbijt, gaan we ons richting Clarksdale begeven.
Even zoeken naar de highway 69, radio aan met ja, ja heerlijke blues muziek.
Na een uurtje rijden komen we langs een soort visvijver midden tussen de oneindige katoenvelden.
Prachtige bomen midden in het water, eigenlijk al een beetje de swamps! Prachtige natuur waar ik 
natuurlijk weer wat foto's van moet maken.
 

Vervolgens weer verder naar ons doel Clarksdale.
Op een gegeven moment komen we langs bij de beroemde Hopson Plantage. Deze plantage is 
beroemd vanwege de muzikanten zoals Pinetop Perkins, Ike Turner, enz.
Maar ja, we zien geen hond, wil zwijgen van mensen. Alles is gewoon open, dus wij maar eens 
roepen, geen gehoor. En dit terwijl er een bord stond: OPEN. 
We dwalen wat rond en ik maak wat foto's (wat eigenlijk niet mag volgens de borden) van deze 
unieke plantagewoning en de bijbehorende shacks.
Na een uurtje besluiten we dan toch maar om onze weg weer te vervolgen.



We zijn blij als we weer in de auto zitten met deze temperatuur (ongeveer 35 graden, pffff). 
Airco aan en richting Clarksdale. Als we Clarksdale inrijden, komen we langs het beroemdste  
kruispunt van de blues. Crossroads.

Dit is dan wel gemarkeerd als Crossroads, maar dit had net zo goed 10 kruispunten verder of terug 
kunnen zijn.



We rijden de straat van de Ground Zero club in. We overnachten hier de komende drie nachten en 
de eerste indruk van Bep is, in wat voor een sjebbetiche bouwval moeten we nu weer slapen?

 Maar eenmaal binnen zag het er wel heel mooi uit. Gelukkig maar!

Dus bij Bep is het gevoel nu ook goed! En ik mag niet klagen natuurlijk.



Het is nog vroeg in de middag, dus koffers op onze kamer neergezet en gelijk naar de overkant waar 
het prachtige Delta Blues Museum ligt. Dit museum heeft een overvloed aan materiaal over blues 
legendes.

Binnen mochten natuurlijk weer geen foto's gemaakt worden, maar ja, het bloed kruipt waar het niet 
gaan mag bij mij.



Wat foto's vanuit de heup schieten moet toch kunnen? Zo gezegd zo gedaan, ik kon het niet laten!

Heerlijk om hier doorheen te lopen, echt kippenvel.
Het loopt tegen de avond, dus we besluiten maar eens onze kamer op te zoeken en ons gaan op te 
maken voor het avond programma en wat te eten.



Ondertussen begint de band Heavy Suga Sweettones te spelen met allerlei gast muzikanten en er 
wordt ook tijd vrij gemaakt voor allerlei mondharpspelers die een clinic gevolgd hadden. Ze 
mochten laten zien en horen wat ze geleerd hadden. Uiteindelijk komen er wel een stuk of 25 langs, 
van jong tot oudere leerlingen.
Heel aparte gewaarwording moet ik zeggen en hartstikke leuk! 

Begint alweer weer langzaam tegen een uur of een in de nacht aan te lopen en zoals gewoonlijk zijn 
Bep en ik toch weer een van de laatste die naar buiten gaan. Hoe zou dat toch komen?
In ieder geval het was weer een super mooie dag. Tijd om naar bed te gaan. Blow your harp en 
goodnight!

Soundtrack: Three Harp Boogie – James Cotton, Paul Butterfield & BillyBoyArnold
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Dag 8:  Vrijdag- 27-09  Clarksdale (1)

Soundtrack:  Come on down to Clarksdale- Theo D “The Boogieman”

Goeiemorgen. Zo, nu eerst even een ontbijtje gaan scoren aan de overkant waar een lokaal 
restaurantje is zonder veel poespas. Als we binnenkomen worden we gelijk al vriendelijk begroet 
door de uitbater, alsof we er al jaren komen, je voelt je gelijk thuis en op je gemak.
De locals die ook binnen zijn beginnen ons gelijk vragen op ons af te vuren. Waar we vandaan 
komen, waarom we de States bezoeken enz.
Gezellig, zo op de vroege morgen met al die locals en het smaakt ons ook nog goed ook.
Na dit stevig ontbijt gaan we Theo Dasbach eens opzoeken in zijn Rock & Blues Museum. Een 
Nederlander die hier woont, werkt en getrouwd is met een Amerikaanse. Hij vertelt dat hij sinds een 
week Amerikaanse staatsburger is, iets waar hij apentrots op is. In de vitrine heeft hij dat natuurlijk 
ook kenbaar gemaakt!

Dit museum is hij ooit in Nederland begonnen en hij heeft dit opnieuw opgezet hier in Clarksdale.
Hij werkt ook nauw samen met een andere beroemde winkel hier in Clarksdale, Cathead genaamd.
Als hij hoort dat we uit Nederland komen, vertelt hij honderduit en hij vertelt dat hij samen met 
Roger Stolle van Cathead, dit weekend een street busking festival organiseert.
Ik zeg tegen hem dat wij speciaal hiervoor drie dagen in Clarksdale verblijven en dat kan hij 
natuurlijk waarderen.
Na een tijdje babbelen zeg ik tegen hem, dat we zijn museum ook nog eens op ons gemak willen 
bekijken want de tijd vliegt natuurlijk met zo’n gepassioneerde verteller. Ik moet zeggen, alweer 
een hele aparte collectie met zelfs een hoekje Nederlandse blues geschiedenis.



Ondertussen beginnen buiten de buskers zich op te maken om te gaan spelen.
Dus bij mij begint het bluesvirus alweer op te spelen en bij de eerste tonen die ik hoor, wil ik naar 
buiten om daar lekker verder te genieten. Zo gezegd, zo gedaan, dus we nemen plaats op een van de 
stoelen onder de parasols voor het museum.
Bij de buurman kun je bier krijgen, zegt Theo tegen ons, en daarvoor vinden wij het wel tijd.
Wat wil een mens nog meer, prachtige blues, mooi weer en een biertje. Proost!

 
Daarna zijn we natuurlijk ook nog even naar Cathead gelopen want daar staan/zitten ook nog 
buskers op ons te ‘wachten'.



Het valt me we wel op dat maar een handjevol publiek aanwezig is, en dit valt me toch eigenlijk in 
de blues city van Amerika tegen.
Het loopt alweer tegen een uur of 6 aan en onze magen beginnen te rommelen.
We gaan maar weer eens richting Ground Zero Club om ons wat op te frissen en een hapje 
bluesfood tot ons te nemen, onder het genot van ja,ja, hoe kan het ook anders, de muziek van een 



bluesbandje en een lekkere budweiser light van de tap.
En ook hier in de Ground Zero Club weer weinig publiek. We komen met een man van hier uit de 
buurt aan de praat en ik zeg hem dat het opvallend is dat er zo weinig publiek is. Hij antwoordt dat 
dit al een paar jaar zo gaat. Er spelen wel hele goede bands, maar voor weinig publiek en dat de 
club nog altijd bestaat, snapt hij ook niet. Maar ja met Morgan Freeman als geldschieter, zal het wel 
loslopen met de club, zegt hij. 
Vervolgens vraag ik hem of hij een foto van ons twee wilt maken en zie hier het resultaat. 
Thanks..pal!

Inmiddels  is het 12:00 uur geworden en Bep heeft ondertussen wel een overdosis blues gehad 
vandaag. Time to go sleep. Sleep well met beneden ons de band die vrolijk doorgaat alsof ze naast 
ons bed staan, heerlijk toch?

Soundtrack: Lay you down - Phillip Walker (live @ Ground Zero)
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Dag 9:  Zaterdag- 28-09  Clarksdale (2)

Soundtrack:  In the House Blues – Bessie Smith

Goodmorning! Alweer een prachtige zonnige dag op deze zaterdagmorgen in het huis van de blues.
Shit, het eethuisje waar we gistermorgen ontbeten hebben is dicht vanwege een begrafenis en we 
zijn niet uitgenodigd op de koffie tafel. Jammer dan, maar even verder zoeken.
We komen terecht in een wat sjiekere tent, Yazoo Corner genaamd, lang niet zo gezellig en ook 
geen vriendelijk personeel, dus geen fooi, punt uit!
Zo, dan nu op naar het beroemde Riverside Hotel gelegen aan de straat Sunflower op nummer 615. 
Jammer, de uitbater is een paar maanden geleden overleden op 29 maart R.I.P. Rat (Clif)

Ik 

was er al bang voor. Gesloten!



In ieder geval een troost, we zijn er wel geweest en voor mijn gevoel ben ik hier al dik tevreden
 mee, want uiteindelijk gaat het voor mij ook om het gevoel van!
Dus maar weer terug naar het centrum van Clarksdale om dag 2 te gaan beleven van het busking 
festival.
Al lopend over de Sunflower Street komen we langs eveneens alweer een beroemde club, Red’s 
Blues Club genaamd. Maar ja, ook hier weer: Closed!



Oké, dan maar vrolijk op naar het centrum om te gaan genieten (hoop ik) van de buskers.
We komen langs Cats Head waar op dit moment alweer buskers bezig zijn, we nemen plaats op een 
van de stoelen en genieten van de band Sean 'Bad 'Apple.
Ze spelen heerlijke, ruige blues!

Al luisterend, zie ik een bekende blues figuur zitten. Het lijkt Razorblade wel. Ik zeg tegen Bep, 
daar zit Razorblade! Ja,ja zegt zij, je meent ook iedereen te kennen. 
Ik kijk nog eens in mijn boekje Duivelsmuziek waarin een foto van hem staat. Eigenlijk weet ik het 
zeker en ik benader hem. Ik vraag hem: Are you Razorblade? Yes, zegt hij en ik laat hem gelijk de 
foto van hem in het boek zien.
Van verbazing valt hem de mond open, hij kijkt me een paar seconden lang aan en vervolgens 
springt hij op en laat aan iedereen die daar zit zijn foto zien, hij roept heel hard en op zichzelf 
wijzend:  It’s me, in a Dutch book! Amazing! Trots als een pauw houd hij het omhoog.
Ik laat hem het boek uiteraard signeren en hij spreekt me ook nog een stationcall in. Vervolgens 
duwt hij me ook nog een cd van hem in de handen, live opgenomen in de Ground Zero Club. 
Dit is voor mij Blues met een hoofdletter natuurlijk, mijn dag kan nu al niet meer stuk.
Met, de nog altijd de geweldig, spelende band, hangt hier toch wel de echte blues sfeer! Wat een 
atmosfeer! Volgens mij kan dit alleen maar hier in de South van Mississippi. Kippenvel!!!!!





Het is inmiddels 5 uur in de middag en het busker festival loopt ten einde en net als gisteren ook 
heel weinig publiek. Jammer, met toch wel hele goeie buskers.
Tijd om ons wat te gaan opfrissen en al teruglopend naar de Zero komen we langs een galerie waar 
ook al weer live blues muziek klinkt, toch maar even binnen wippen om een kijkje te nemen. Leuke 
kunst en prullaria bekeken onder begeleiding van muziek.
Daarna terug naar ons appartement in Ground Zero Club. Later zitten we opgefrist te wachten op 
ons eten en ondertussen warmt zich alweer een volgende band op hier in de Zero met de 
toepasselijke naam Mississippi Cadillac Blues Band.
Onder het eten krijg ik gelijk al twee cd's in de handen geduwd. Dat is pas een lekker toetje! 



De muziek die ik hoor langs komen is eigenlijk meer Southeren Rock met heerlijke bluesballads.
Het loopt alweer tegen middernacht en na een behoorlijk bluesy dag gaan we maar weer eens ons 
bedje opzoeken en ieder geval met voor mij een superdag! We horen beneden nog de band spelen. 
Bep leest nog wat en als ik in slaap sukkel, hoor ik beneden het nummer Traveling riverside blues. 
Goodnight and sleep tight!

Soundtrack:  Traveling riverside blues – Robert Johnson.
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Dag 10:  Zondag- 29-09  Clarksdale (3)

 Soundtrack:   Get right church – Heritage Blues Orchestra

Goedemorgen. Het is zondag hier in Clarksdale en voor het ontbijt zijn we aangewezen op de 
plaatselijke horeca maar helaas op zondag zijn alle toko's hier in het dorp dicht.
We doen het dan maar met wat koffie hier op onze kamer. Is goed voor de lijn!
We hebben deze morgen onze zinnen gezet op een real gospelmis, dus maar eens richting kerk, 
zoals een 'goede katholiek’ betaamd op de zondagmorgen.
Inmiddels is het flink gaan regenen, dus de eerste, de beste kerk die we tegenkomen glippen we  
naar binnen.

Een vriendelijke lokale' zwarte mevrouw laat ons binnen en duwt ons gelijk een soort 
enquêteformulier in de handen met een bedelzakje.
De preacher predikt zich een ei uit, maar helaas voor hem, hij krijgt toch geen vat op Bep en mij.
Na zijn preek (15min) begint dan eindelijk het koor te zingen, maar dat we hier nu echt het gospel 
gevoel bij krijgen,nee.... Het zijn hymnes die we te horen krijgen. We kijken ons aan en ja hoor wij 
zijn het eens, wegwezen!
Buiten regent het tot het zeikt en we besluiten dan maar richting Natchez te gaan.
In de auto wel weer lekkere muziek opgezet en na ongeveer 2 uur bereiken we Natchez.
Aangekomen bij ons hotel voor de komende nacht lopen we naar de receptie en melden ons met we 
hebben gereserveerd, een vriendelijk meisje kijkt ons aan, kijkt in haar computerbestand en begint 
behoorlijk te zweten! Ik zie haar denken: meen je een rustige zondagavond te hebben, komen Bep 
& Giel. Onze boeking is niet te vinden maar met kunst en vliegwerk krijgt ze toch een kamer voor 
ons geboekt. Niet dat dit een probleem hoeft te zijn want er zijn niet veel gasten. Maar het moet 
gewoon in het boekingssysteem verwerkt te worden en dat gaat moeilijk, moeilijk.
Inmiddels zijn we een uur verder en krijgen, hé hé, gelukkig toch een kamer toegewezen.



Kamer nummer 7: ik zal het nooit meer vergeten.
Aangezien het al behoorlijk laat is vragen we of we in het hotel wat kunnen eten. Geen probleem, 
zei het meisje.



Wij zijn de enige gasten in het eetzaaltje!
Ze doen zich veel moeite om het ons zo aangenaam mogelijk te maken. We nuttigen nog een wijntje 
en een biertje en dan maar weer ons bedje voor vannacht opzoeken want na 3 dagen Clarksdale zijn 
we toch behoorlijk moe.
Met wat lekkere gospel & blues (muziekzender TV) op de achtergrond sukkel ik weer langzaam in 
diepe rust.
Goeienacht!

Soundtrack: Son of A preacherman – Dusty Springfield.
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Dag 11:   Natchez.

Soundtrack: Walking through a garden – Fat Mattress.

Goedemorgen op deze prachtige maandag.
Met een lekker ontbijtje achter de kiezen gaan we eerst maar een wandeling maken door het 
beroemde bikers stadje, Natchez.
We komen al wandelend lang prachtige plantage woningen met even zo'n mooie tuinen (zeg maar 
parken).

Op een gegeven moment komen we langs de ooit beroemde club, the Rhythm Night Club, gelegen 
aan de St.Catherine Street. Op 23 april 1940 woedde hier een grote brand en er vielen 200 
slachtoffers, zowel onder het publiek als de artiesten.
Howlin’ Wolf heeft hier nog een song aan gewijd met de titel Natchez Burning. Het bijzondere aan 
deze song is dat hij zich  pijnlijk vergist in het jaartal. In de song zingt hij 1938 in plaats van 1940.



We lopen verder en komen langs een restaurant genaamd Fat Mama's, waar een oude badkuip onze 
aandacht trekt die helemaal vol geplant is met prachtige bloemen en aangezien het warm is (30 a 35 
graden) en wij inmiddels ook behoorlijk dorstig zijn, toch maar even een pitstop maken.



Ondertussen loopt het al tegen 4 uur aan en we willen vanavond nog in Baton Rouge zijn, dus tijd 
om richting auto te lopen, dus goodby Natchez!
Na een paar uurtjes rijden komen we in de prachtige stad Baton Rouge aan,  maar het motel valt 
toch wel een beetje tegen, zeker na het prachtige 'paleisje' dat we in Natchez hadden.
Nou ja, dit is ook blues, zeg ik tegen Bep. Wat een gribus, zegt Bep en het stinkt hier als de ziekte.
Het is maar voor een nacht zeg ik, moet kunnen? Eerlijk is eerlijk, eigenlijk is alles vies, zelfs de 
bedden zijn volgens ons niet verschoond.
Verstand op nul, douchen en bij een, ernaast gelegen chinees wok restaurant wat gaan eten en 
vervolgens maar op naar een soort Cajun tent waar een cajun band zou spelen. Maar helaas, de band 
was niet komen opdagen. Jammer!
Er was wel een heel mooi terras bij dus daar maar met ons drankje een kijkje gaan nemen.
Het terras bevind zich boven een prachtige vijver, met wel duizenden schildpadden.
Gelukkig, in ieder geval wat te zien!

Inmiddels 10 uur en de bartender wil zijn toko sluiten, dus maar weer terug naar ons stinkhok!
Sweetdreams, maar wel met een luchtje.

Soundtrack: Motelblues – Mike Zito
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Dag 12:  Dinsdag 01-10-2013 Baton Rouge.

Soundtrack: Greenville to Baton Rouge  –  Drive  by Truckers

We worden wakker van de stank in plaats van de wekker, is eens wat anders, toch?
Vlug opstaan, wassen en weg van dit stinkend hol, richting centrum van Baton Rouge. Al rijdend 
naar het centrum valt ons op dat Baton Rouge een prachtige stad is, met een hele mooie skyline en 
mooie gebouwen, bepaald niet armoedig zoals we de laatste dagen wel gezien hebben hier in de 
south.

In het centrum aangekomen zien we een soort hop-on, hop -off bus rijden en daar gaan we dus ook 
gebruik van maken.
De vriendelijke chauffeur  zegt: hop in people en als we vragen wat het kost, zegt hij tot onze 
verbazing: NIETS! Jus a tip for the driver. Geweldig toch ?
Tot nu toe zijn we de enige passagiers en krijgen van hem een persoonlijke rondleiding door de 
stad. Alweer heel indrukwekkend, dat wat we zo al zien tijdens deze rondleiding. Hier wat foto's.



Zo, na deze leuke city trip van Baton Rouge op naar New Orleans.
We zien prachtige natuur links en rechts van ons en we rijden over een ongeveer 30 km lange brug 
over de swamps van Mississippi eer we in de stad zijn.
Na een dikke 2 uur bereiken we het hart van de stad, het French Quarter, waar ons laatste hotel ligt.
Op zoek naar ons hotel komen langs heel aparte straatjes, die toch heel typerend zijn voor New 
Orleans. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Zo vaak gezien in films en bladen en nu rij ik er zomaar 
doorheen. Wauw!



Dank zij onze TomTom, komen we bij ons hotel aan. Inchecken en we lopen nog vlug naar het 
centrum voor het donker wordt en we snuiven de eerste indrukken op van deze wereldberoemde 
stad.



Maar het begint het alweer donker te worden, dus we lopen terug naar ons hotel om ons wat op te 
frissen en we begeven ons vervolgens naar misschien wel een van de beroemdste straten in de jazz 
en blues wereld: Bourbon Street!

Als we door Bourbon Street lopen begint het alweer eens te regenen, toch maar even schuilen in een 
bar waar op dit moment een coverbandje speelt. Aan de bar bestel ik twee biertjes voor, ja ja, 
16 dollar! Dat was geen kattenpis, hier in dit ‘beroemde’ straatje weten ze de prijs wel. Een ding is 
zeker, we worden vanavond niet dronken!
Toch maar verder, maar overal zijn R&B tenten, hoerenknallen en wat mij betreft een grote bonte 
kermis. Alles bij elkaar valt Bourbon Street me toch behoorlijk tegen! Na een tijdje komen we bij 
een leuk kroegje waar we live cajun muziek horen.
Hup naar binnen en we genieten toch weer van deze band (Brandon Miller). Zittend bij het raam 
bekijken we ondertussen de mensenmassa die op Bourbon Street langs flaneert.
Na een paar betaalbare pinten richting hotel en weer met een tevreden gevoel de nacht in. 
Goodnight.

                   

Soundtrack: New Orleans – J.J. Cale.
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Dag 13: Woensdag 02-10-2013 New Orleans

 Soundtrack: New Orleans rain – Zakiya Hooker.

Goedemorgen. It’s raining, it’s raining, benauwd vochtig.
In dit hotel krijgen we het ontbijt op bed, met het krantje erbij! Wat wil een mens nog meer? 
Misschien een zonnetje?
Omdat het toch regent besluiten we om vandaag de swamps te gaan bekijken. Dit is wel toepasselijk 
op dit moment.
Het is ongeveer 70 km rijden en misschien is het daar beter weer?
Inderdaad, als we hier aankomen is het warempel droog .
Om de swamps in te gaan moeten we eerst een kaartje kopen. We krijgen een blauw polsbandje 
(voor als we soms uit de boot vallen?) De gids gaat ons voor naar het bootje. Eenmaal ingestapt, 
blijkt al vlug dat ik een prima plaats heb om wat foto's te maken, dat is mazzel hebben!
Rond om ons heen kijkend raken we al snel onder de indruk van de prachtige natuur en ik begrijp 
nu ook waarom zoveel songs over de swamps geschreven zijn.
De Captain en tevens reisleider is hier geboren en getogen, dus al vlug hangen we aan zijn 'lippen' 
en luisteren naar de geschiedenis van dit uitzonderlijk mooi gebied.
Aan iedereen die hier aan boord is word gevraagd om zich zelf voor te stellen en dat geeft al gelijk 
een bepaalde band met de medepassagiers.
Vragen worden geduldig en deskundig beantwoord door onze reisleider/captain.



De twee uur durende tocht vliegt voorbij en het was zeer zeker de moeite waard. Goed idee, 
Beppie!
Terug naar New Orleans en het is nog altijd droog met een flauw zonnetje, maar wel nog flink 
benauwd, maar ja we zitten per slot van rekening midden in de swamps! See you later, Alligator .



Terug in New Orleans parkeren we de auto bij het hotel en we wandelen dan richting centrum.
We zijn aangekomen bij de kade van de Mississippi rivier, waar ik op de achtergrond een echte 
Mississippi boot zie liggen, dus we slenteren daar maar eens naartoe. Al wandelend komen we een 
straatmuzikant tegen, die zich op een mondharmonica de longen uit zijn lijf blaast. Hij ziet me 
aankomen met mijn camera en zegt: No photo's, dus ik gooi hem wat in zijn pet en opeens is het 
geen probleem meer.

Schijnbaar is hij meer onder de indruk van Bep dan van mij (hoe zou dat toch komen?).
Hij gaat voor haar staan, zelfs op zijn knieën en doet haar, al zingend en spelend op zijn 
mondharmonica, een huwelijksaanzoek, waarop Bep zegt dat ze zich nog moet bedenken en dat hij 
min of meer niet direct haar type is, waarop hij gelijk weer op zij harp begint te blazen en te zingen 
met aangepaste tekst dat ‘the engagement over is’. Prachtig en heel apart! Maar helaas voor hem.

Na een tijdje laten we hem maar verder zwijmelen en lopen we richting boot.
Natuurlijk mag je de boot op en eventueel met een rondvaart, maar bij de kassa komen we van dit 
idee terug als we de prijzen zien en de lange duur van de tocht. Het zou toch ten koste gaan van al 
het moois dat we nog willen zien in New Orleans.



We willen ook nog een terrasje pikken, wat eten en wat souvenirs kopen want onze reis begint 
langzaam maar zeker op een einde te lopen.



We trakteren onszelf op gefrituurd krokodillenvlees. Vanmiddag zagen we hem nog zwemmen en 
nu ligt hij bij ons op het bordje.  
Yammie! Lekker zo’n  krokodillebilletje. 

We kletsen wat na over onze reis en concluderen dat, al met al, onze reis tot nu toe goed verlopen is 
dank zij Beppie & de TomTom!  
Nog even wat van de stad met zijn muziek en de uitzonderlijke mensen genieten en dan naar ons 
bedje want morgen hebben we een lange terugreis voor de boeg.
Where Lost in the Blues! Goodnight.
 

                     

                               Soundtrack :  Alligator Blues – BooBoo Davis.
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Dag 14 & 15-10-2013: Donderdag -  New Orleans

Soundtrack:  Going home blues & mess around – Clifton Chenier.

Het is 7 uur  in de morgen als de wekker afloopt, goeiemorgen! Onze laatste dag in de States is 
aangebroken, helaas.
Ondanks dat alles goed is verlopen zijn we toch alle twee een beetje gestresst. Eerst maar een lekker 
douche nemen, daarna ontbijt met krantje, vervolgens uitchecken.
Een vriendelijke medewerker, een boom van een kerel, helpt ons met de bagage naar beneden te 
brengen en gaat ook nog onze auto ophalen om vervolgens onze koffers in te laden, wat een service!
Het is nu 9:15 uur in de ochtend.
Tommy ingesteld en richting vliegveld rijden we door het drukke ochtend verkeer.
Aangekomen bij het vliegveld 'onze' auto inleveren bij Hertz. We komen erachter dat het ongeveer 
15 minuten lopen is naar de vertrekhal van het vliegveld, maar Bep gooit al haar charmes in de 
strijd tegenover de man die de auto aanneemt, waarop deze zorgt dat we met 'onze' auto gebracht 
worden door alweer een zeer vriendelijke dame. Dat is service ten top!
We arriveren bij de vertrekhal, we doorlopen de normale (klote)procedures voor het inchecken en 
dan wachten, wachten en nog eens wachten.
Al wachtend kijkend om me heen en zie dat bijna iedereen met zijn laptop, telefoon of tablet aan het 
‘spelen’ is. Ik besluit maar om dit verhaaltje af te maken en wel op een notitie boekje, dus met pen 
en papier.

 



Op het moment dat ik dit aan het doen ben zie ik de mensen om me heen kijken en zie ze denken: 
wat is die aan het doen, aan het Schrijven! Het ontbreekt er nog aan dat ze een foto van me nemen 
als of ik van een andere planeet kom, haha!
Op een scherm zien we dat we om 13:00 uur aan boord  moeten, plaatselijke tijd. Een binnenlandse 
vlucht richting Houston, waar we moeten overstappen richting Schiphol.
Eenmaal in het vliegtuig, komt er een zeer corpulente mevrouw aanlopen, het zal toch niet…? Want 
naast mij is nog een stoel vrij,en, ja hoor, dat geluk heb ik weer… ze ploft letterlijk naast me neer 
met haar  2 tot 3 keer het gewicht van Bep , maar ja je kunt niet alles hebben, toch?
Gelukkig het is maar een paar uurtjes.

Soundtrack: Traveling mood- Snooks Eaglin

Aangekomen in Houston hebben we ongeveer een uurtje de tijd om over te stappen.



Van hieruit back home, en ongeveer 20 uur na New Orleans landen we op Schiphol veilig en wel !
Onze eigen auto opgepikt en richting Stein.
Inmiddels is het voor ons wel dag 15  van onze reis .
We rijden onze straat en oprit op en daar zien we onze buurman Sjaak (het lijkt wel of hij ons 
opwacht, maar het was toeval).
Sjaak heeft te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is en dat het een kwestie van tijd is. Zo kom 
je terug van een Mississippi bluesreis en thuis staat de blues bij ons op de oprit. Zo zie je maar dat 
de blues ook thuis is en gelijk worden we weer met de neus op de 'bluesy' feiten gedrukt. 
Ondanks dit bizar feit was onze bluesreis super!

Soundtrack: Down at the landing – John Lee Hooker

                    


