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Inleiding 
De Openbare Bibliotheek Kortrijk heeft een zeer uitgebreide Bluescollectie van een paar duizend cd’s (én 

een paar duizend vinylelpees) waardoor het voor een leek moeilijk is het bos door de bomen te zien. 

 

We zien voor de beginner die iets meer wil weten over blues drie opties: 

 

1. Je komt naar de Bib en grasduint wat in onze fantastische collectie. Grote kans dat je de ‘verkeerde’ 

cd’s meeneemt en voorgoed de blues afzweert. Wat jammer zou zijn.. 

2. Je neemt enkel verzamel-cd’s mee, bijvoorbeeld de box (5 cd’s) van de filmregisseur Martin 

Scorsese 

  
Ok, dan heb je een staalkaart van het beste wat er ooit verschenen is. Maar wil je nog dieper gaan, 

meer exploreren, meer voelen wat échte blues is.. Dan lees je 

3. De beknopte lijst hieronder die in enkele tientallen cd’s je wegwijs maakt in de verschillende 

subgenres van de blues. 

 

Verwacht geen uitgebreide biografieën of discografieën maar een kort situeren van de belangrijkste 

stromingen met haar prominentste vertegenwoordigers. 

Dit is alleen maar een kennismaking, een aanzet. Als je van al deze artiesten één cd beluisterd hebt, kan je 

al wat meepraten over blues. 

 

Hieronder vind je enkele interessante bronnen (met nog meer info en mogelijkheden) 

 

In het huidig klassement zit alle Blues in de rubriek 70, geklasseerd op zanger, muzikant of groep. 

!! Let op !!! Er zitten nog 1000’en cd’s in het magazijn. Vraag hulp aan een bibmedewerker die ze graag gaat 

halen voor jou. 

 

Websites 

 
• muziekweb.nl 

• wikipedia 

• Allmusicguide 
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Videomateriaal 

 
Youtube 

3x 30 minuten 

https://www.youtube.com/watch?v=iRwXVNt0i3k 

https://www.youtube.com/watch?v=xr3bIHqeAoU 

https://www.youtube.com/watch?v=S8b33OusOiM 

Martin Scorsese presents the blues (1u32mi,) 

https://www.youtube.com/watch?v=InHZGcodSpU  

 

Feel like goin home (4 dvd’s) 

70 A/feel l / 70 A/godfa – 70 A/soul o – 70 A/road t 

Filmregisseur Martin Scorsese nam het initiatief om voor de Amerikaanse PBS zeven films 

over de blues te laten maken door hemzelf en door zes andere  'Opdracht van Martin 

Scorsese aan zijn collega's was dan ook om hun hoogst individuele, impressionistische kijk 

op de blues vast te leggen en zoveel (mogelijk) weg te blijven van een chronologische 

opsomming. De films gaan over de wortels van de blues (in Mali), Europese blues, 

pianoblues, drie oude blueshelden, Memphis en de blues, de herinneringen van Chales Burnett zelf en de 

peetvaders van de Chicago blues en de hip-hop. Filmisch lopen de programma's sterk uiteen, maar als serie 

is het geheel van groot belang voor de muziekcollectie. ' 

Boeken 

Deze boeken staan op -1 bij het nummer785.62 

Blues: seks, moed en tegenspoed (Johan op de Beeck, 2010) 

Met Blues: seks, moed en tegenspoed heeft Op de Beeck niet zomaar een boek over de 

blues geschreven, maar een Nederlandstalig standaardwerk over de invloed van dat 

archetypisch Amerikaanse muziekgenre in Vlaanderen. De auteur probeert te achterhalen 

waarom [verberg tekst] de blues, geworteld in de schaduwzijden van het bestaan en 

uitdrukking gevend aan zoveel duistere gedachten, zowel de speler als de luisteraar zo’n 

kracht en steun kan geven. Daarvoor gebruikt Op de Beeck een originele invalshoek: hij 

laat Vlaamse (blues)muzikanten vertellen over hun bluesidolen en hangt zijn verhaal op aan die 

kapstokken. 

 

De gouden eeuw van de blues (Richard Havers, 2010-) 

Dit boek beschrijft op een toegankelijke manier de geschiedenis van de blues, vooral 

aan de hand van portretten van de belangrijkste representanten, van de legendarische 

Robert Johnson tot nog levende muzikanten als B.B. King. Als de lezer de bijbehorende 

cd met 20 originele nummers afspeelt, zal hij vooral worden getroffen door de 

doorleefdheid ervan. Deze fraaie, hardcover uitgave op groot vierkant formaat heeft 

een aansprekende, eigentijdse magazineachtige opmaak en is voorzien van vele 

sfeervolle foto’s in kleur en zwart-wit. Het boek bevat twee algemene hoofdstukken (de 

ontstaansgeschiedenis en een tijdbalk), 20 mini-biografieën en verder een register, lijst met relevante 

literatuur en websites plus een beschrijving van de 20 tracks op de bijgevoegde cd. 

 

Internetradio: 
Jazzradio.com  : bevat 36 kanalen per subgenre. Let wel: niet ingedeeld zoals hieronder.  
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Starten met Blues  
 
Zie ook: themalijst Belgische Blues  

Hier hebben we gekozen voor een orde die niet puur chronologisch is, maar eerder per stijl 

 
Definitie  
 
Blues is een muziekstijl die ongeveer tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de muziek 

die slaven uit Afrika in het Zuiden van de Verenigde Staten - onder andere in de Mississippidelta, tussen 

Memphis en New Orleans) - maakten. De voornaamste muzikale bronnen die tot het ontstaan van de blues 

hebben bijgedragen zijn de religieuze liederen (gospels, negrospirituals), de worksongs en de field hollers. 

Typisch is ook een pulserend ritme (kort-lang-kort-lang, bvb.) een melancholische toonladders, met een 

beperkt aantal basisnoten 

 

Vanaf 1900  
 

Mississippi-Blues  (ook Delta-Blues) 

De oerblues staat het dichtst bij de muziek van de slaven op de plantages en andere werkplaatsen. Vandaar 

dat veel liederen qua tekst refereren naar werk- en leefomstandigheden.  

Ook religie is via de gospelsongs een inspiratie.  

 
Lead Belly (King of the 12-string guitar)(1885-1949 ) 
Hij was de eerste zwarte zanger die door de blanke intellectuelen werd omarmd. Zijn 

repertoire was met name gericht op folk en blues. Tot zijn bekendste nummers 

behoren The House of the Rising Sun, The Midnight Special, Goodnight Irene, Cotton 

Fields, Black girl (In the pines) (Where did you sleep last night) en Rock Island Line 

 

 

 

 

 

Bessie Smith (1892/1894 - 1937) 
In 1912 zong ze in dezelfde show als Ma Rainey, die haar onder haar hoede nam. Acht 

jaar later, in 1920, had ze haar eigen show en was haar naam al gevestigd in een 

groot deel van het zuiden en oosten van de Verenigde Staten. 

In 1923 tekende ze, als een van de eerste bluesartiesten, een platencontract bij 

Columbia Records. De classic female blues, waarvan ze een belangrijke exponent was, 

beleefde in die tijd zijn gloriedagen. Bessie Smith groeide uit tot de best verdienende 

zwarte artieste van haar tijd. 

 

 

Robert Johnson (1911-1938) 
Hoewel hij slechts 27 werd, maar twee opnamesessies heeft gedaan en maar een 

twintigtal songs naliet, is hij hét voorbeeld voor veel blueszangers en -gitaristen. de 

fabel in de wereld dat Johnson zijn ziel had verkocht aan de duivel. Hij zou op een nacht 

naar een kruispunt zijn gegaan om daar gitaar te gaan spelen. Om middernacht zou hij 

benaderd zijn door een grote, donkere man (de duivel), die hem zijn instrument 

afpakte, het voor hem stemde, en het, in ruil voor zijn ziel, aan hem teruggaf waarna hij 

het perfect zou kunnen bespelen 
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Luister bijvoorbeeld eens naar deze cd’s 

 

 
 

The very best of Leadbelly     magazijn muziek 70 cd 19272 

The essential (Bessie Smith, 1997)    73 smith 

St. Louis blues march (W.C. Handy)    hafa cd 32095 

 
Enkele minder bekende bluesgoden uit die periode zijn o.a. 

W.C. (William Christopher) Handy (1873-1958) 

(Gertrude) ‘Ma’ Rainey (1886-1939) 

 

 

De bloeiperiode van de klassieke blues 
 

Big Bill Broonzy  (1898-1958) 
De carrière van Broonzy begon in de jaren 1920, toen speelde hij de countryblues voor 

een overwegend zwart publiek. Door de jaren 30 en 40 ontwikkelde hij met succes een 

overgang in stijl naar de meer stedelijke blues sound, ook populair bij het blanke publiek. 

In de jaren 50 beleefde hij een terugkeer naar zijn traditionele folkblues-roots en dat 

maakte hem tot een van de leidende figuren van de opkomende Amerikaanse 

folkrevival-muziek en een internationale ster. Zijn lange en gevarieerde carrière 

markeert hem als een van de sleutelfiguren in de ontwikkeling van de blues in de 20e 

eeuw. 

 
Muddy Waters  (1913-1983) 
Door over te schakelen op elektrische gitaar zal hij mee de basis leggen voor de 

Chicago sound. Zijn eerste opnames voor Columbia blijven onuitgegeven en pas in 

1948 breekt hij door met I Can't Be Satisfied voor wat toen nog het Aristocratlabel is. 

Aristocrat Records verandert dat jaar in Chess Records, genoemd naar de broers 

Leonard en Phil Chess. Aanvankelijk koppelen zij hem aan Ernest Big Crawford maar 

geleidelijk aan verzamelt hij de allerbeste muzikanten rond zich: Little Walter, Jimmy 

Rogers, Elgin Evans en Otis Spann zullen in de vroege jaren 50 de scene beheersen in 

combinatie met componist Willie Dixon. Hoochie Coochie Man, I just wanna make 

love to you en I'm ready brengen hem commercieel succes. Begeesterende cluboptredens vestigen 

voorgoed de faam van Muddy en enkel rivaal Howlin' Wolf komt in zijn buurt. 

 

John Lee Hooker  (1917 - 2001) 
Ook al stotterde hij in gewone gesprekken, wanneer hij zong, viel dat 

niet op. Zijn half-gesproken zangstijl werd zijn handelsmerk. Zijn 

muziek was ritmisch vrij, een eigenschap die teruggevonden wordt bij 

veel van de akoestische Delta Blues-muziek. Hooker begon zijn 

carrière in 1948 met de hitsingle "Boogie Chillen", opgenomen in een 

studio nabij de Wayne State Universiteit. Hij voerde vooral solo liedjes 

uit; hij werd populair bij de blues-aficionados, folkfans uit de vroege 



Starten met Blues  Openbare bibliotheek Kortrijk juni 2016   p.6 

 

jaren 60, en bekoorde ook het witte publiek. Ook bood hij de jonge folkzanger Bob Dylan indertijd een 

aantal kans 

 
B.B. King  (1925-2015) 

Op 15 december 2006 ontving B.B. King de hoogste burgeronderscheiding, de 

Presidential Medal of Freedom. B.B King wordt gezien als een van de grootste 

bluesartiesten aller tijden. Het muziekblad Rolling Stone plaatste King op de derde 

plaats in een lijst van de honderd beste gitaristen. Zijn bekendste hit is zijn cover van 

"The Thrill Is Gone" uit 1970. 

 
 
Luister bijvoorbeeld eens naar deze cd’s 

 

   
 
Big Bill blues (Big Bill Broonzy, 1988)    magazijn muziek 70 cd 19092 

The best of (Muddy Waters, 2006)    magazijn muziek 70 cd 19374 

The best of friends (John lee Hooker, 1998)   magazijn muziek 70 cd 22148 

Deuces wild (BB. King, 1997)     70 king / magazijn muziek 70 cd 24323 

 
Vermelden we ook nog 

Memphis Slim (1915-1988) 

Freddie King (1934 - 1976) 

  



Starten met Blues  Openbare bibliotheek Kortrijk juni 2016   p.7 

 

Chicago-Blues  (Vanaf jaren ’20) 

 

Chicago blues wordt op een elektrische gitaar gespeeld en gezongen. De bands die Chicago blues speelden 

hadden gewoonlijk een bezetting van piano, drums, bas, elektrische gitaar en blazers. T-Bone Walker was 

een van de eerste 'elektrische' bluesgitaristen. Elias Gharred was met zijn slide gitaar ook een promotor van 

de Chicago Blues. Het gaat bij de Chicago blues om heavy muziek; het volumeniveau ging naar 'Distortion 

level'. Denk aan het nummer Mannish Boy van Elias Gharred, met Johnny Winter op elektrische gitaar.  

 
Howlin’ Wolf (10 juni 1910 – Chicago (Illinois), 10 januari 1976), echte naam: Chester 

Arthur Burnett1910-1976) 

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Burnett zijn eigen radioshow bij een lokaal station. 

Daar werd zijn rauwe en doorleefde stemgeluid ontdekt. De platenmaatschappijen 

boden tegen elkaar op om hem onder contract te krijgen. Hij kwam onder contract bij 

Chess Records en verhuisde naar Chicago. De jonge gitarist Hubert Sumlin, die hem 

was gevolgd, werd zijn vaste begeleider tot aan zijn dood in 1976. Samen met Muddy 

Waters was hij de meest toonaangevende bluesmuzikant van de jaren '50. Met zijn 

imposante postuur, 1,98 m en 130 kilo zwaar ("Three hundred pounds of heavenly joy") was zijn 

voorkomen op het podium indrukwekkend. Met zijn soms ordinaire, dan weer verhalende optreden met 

een stem als een scheepsboei was hij van grote invloed op Captain Beefheart en Tom Waits. 

T-Bone Walker  (1910-1975) 

Veel van Walkers muziek is opgenomen van 1946-1948 voor het label Black & 

White Records, zoals zijn "Stormy Monday Blues" uit 1947 met de beroemde 

openingszin "They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad." Hij 

vervolgde met zijn "T-Bone Shuffle": "Let your hair down baby, let's have a 

natural ball." Beide liedjes worden beschouwd als bluesklassiekers. B.B. King 

zegt dat "Stormy Monday" hem inspireerde om gitaar te leren. 

 

 

 

Elmore James (1918 -1963) (geen opnames van voor 1952) 
Op zijn tiende leerde hij blueszingen en gitaarspelen op een zelfgemaakte 

gitaar. Hij speelde samen met mensen als Robert Johnson en Sonny Boy 

Williamson I. Hij debuteerde in 1951 met plaatopnames voor Lillian McMurry’s 

Trumpet Records en werd één van de exponenten van de Chicago blues. Hij 

nam meer dan 100 nummers op en werd weldra bekend als King of the Slide 

Guitar. Met zijn rauwe scheurende muziek en soulvolle stem legde hij mee de 

basis voor wat later de rock-'n-roll ging worden. 

 

 

Luister bijvoorbeeld eens naar deze cd’s 

 

   
 

Reborn and remastered (Howlin’ Wolf, 2012)    70 howli 
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Swinging the blues (T-Bone Walker, 2004)    70 walke 

Dust in my room (Elmore James, 1990)     magazijn muziek 70 cd 4237 

 

Video  - Documentaire over Chicago Blues (49 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=EzAySaWy9sc  

 

Vermelden we ook nog 

Koko Taylor (1928 - 2009) (zangeres) 

Blind ‘Lemon’ Jefferson (1897 - 1929) 

Buddy Guy (1936 - 
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Texasblues  (vanaf jaren ‘20, 

Texas blues verschilt van stijl net als de Chicago blues door gebruik van instrumenten en geluid, vooral het 

heftige gebruik van de gitaar. Muzikanten als Stevie Ray Vaughan dragen bij aan het gebruiken van veel 

verschillende gitaargeluiden. De 'southern slide guitar' is daar een voorbeeld van. Maar ook door het 

gebruik van verschillende melodieën van blues en jazz. 

De Texas Blues ontstond rond de beginperiode van de 20e eeuw onder de Afro-Amerikanen die werkten in 

de olievelden en op boerderijen. In de jaren '20 begon Blind Lemon Jefferson de stijl door het gebruik te 

maken van jazz-improvisaties en door het begeleiden van een eensnarige gitaar. Zijn invloed inspireerde 

velen zoals Lightnin' Hopkins en T-Bone Walker.  

Wie afzonderlijk nummers zoekt in de Texasblues-stijl, klikt op Muziekweb: Texasblues 

Lightnin' Hopkins (1912-1982) 

Hopkins ("Poor Lightnin'", zoals hij zichzelf graag noemde in de derde 

persoon), was een groot vernieuwer van de Texas blues. Hij wordt ook 

beschouwd als een van de pioniers van de elektrische gitaar, een 

instrument dat hij net als de akoestische gitaar op een heel eigen 

manier bespeelde. 

 

Big Mama Thornton (vanaf jaren ‘40) 

You ain't nothing but a Hound Dog ...met deze woorden zal ze altijd herinnerd worden. 

De woorden die Elvis Presley beroemd maakten. Ze schreef ook de song Ball & Chain 

die later door Janis Joplin werd gecoverd.  

Ze zong eerst in kerken maar liet dan haar indrukwekkend stem los op het bluesgenre. 

 

Albert Collins (1932 - 1993) 

Zijn zeer herkenbare gitaargeluid, de zogenaamde cool sound leverde hem niet minder 

dan drie bijnamen op: The Iceman, The Master of the Telecaster en The Texas Razor. 

het einde van de jaren 50 koos hij als gitaar de Fender Telecaster en ontwikkelde een 

eigen geluid met onder andere zijn "attack"-vingerstijl. Albert begon op te nemen vanaf 

1960 en bracht een hele reeks singles uit, waaronder heel wat instrumentals zoals 

Frosty. In de lente van 1965 verhuisde hij naar Kansas City. Vele opnamestudio’s in 

Kansas City waren echter gesloten in de helft van de jaren zestig. Om toch te kunnen 

opnemen, verhuisde hij dan maar naar Californië in 1967. Nadat hij een optreden had gegeven met Canned 

Heat introduceerden leden van deze band hem bij Liberty Records. Collins tekende, en gaf zijn eerste lp uit 

onder Imperial Records, een zusterlabel, in 1968. 
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Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

All the classics 1946-1951 5 cd’s (Lightnin’ Hopkins, z.j.)    70 hopki 

Ball ‘n chain (Big Mama Thortnton, 1990)     70 cd 19315 

Collins mix: the best of (Albert Collins, 1993)     70 cd 19034 
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Texasblues  (2de generatie)  

In de jaren '60 verplaatsten de platenmaatschappijen zich naar het noorden waardoor de invloed van de 

Texas-stijl in de blues verminderde. Dit kwam terug in de jaren '70, toen het Texas bluesrock-geluid 

ontstond, geleid door ZZ Top en The Fablous Thunderbirds. Dit deed het stadium van voor de jaren '80 

herleven. Stevie Ray Vaughan verplaatste de blueshoofdstad naar Austin.Johnny Winter (1944-2014) 

Stevie Ray Vaughan (1954-1990) 

1982 werd Stevie Ray tijdens het Montreux Blues Festival opgemerkt 

door David Bowie. Deze was zo onder de indruk van Vaughan dat hij 

hem vroeg mee te werken aan zijn nieuwe cd 'Let's Dance'. Naar 

aanleiding van datzelfde optreden bood Jackson Browne zijn 

opnamestudio aan waar het eerste album van Double Trouble (Texas 

Flood) werd opgenomen. Hierop volgde een contract voor Stevie Ray 

en zijn band met Epic Records. Voor de band was dit het begin van een 

internationale carrière. Hun album Texas Flood werd uitgegeven in 1983 en ze mochten dat jaar ook voor 

het eerst in de bekende televisieshow "Austin City Limits" optreden. Hierna ging het steeds voorspoediger 

met Double Trouble.  

Canned Heat (vanaf 1965) 

Het succes van de groep was mede te danken aan de film 

Woodstock, waarvan het nummer Going up the country de 

officieuze soundtrack is geworden en aan de wervelende 

show die daar bij hoorde. Ook op het Monterey Pop 

Festival, twee jaar eerder, gooide deze band al hoge ogen. 

Hits zijn "On the road again" en "Let's work together". 

Canned Heat is meer een tourband dan een band die de 

hitlijsten verovert, wat het uitblijven van meer hits verklaart. 

Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

  

Texas flood (Stevie Ray Vaughan, 2011)     magazijn muziek 70 cd 5615 

The best of (Canned Heat, 1988)     magazijn muziek 70 cd 22256 

 

Luister ook eens naar 

Omar & the Howlers (vanaf 1973) 

Fabulous Thunderbirds (vanaf 1974  
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Texas-blues-revival vanaf de jaren ‘80 
 
o.a. met Guy Forsyth (1968- 

John Mayer (1977- (speelt ook jazz & pop) 

 

New Orleans & Louisiana Blues 
 
New Orleans blues is een combinatie van Dixieland-muziek en ritmes die zijn afgeleid uit Caribbean-muziek. 

Het wordt typerend uitgevoerd door de piano of/en de hoorn. De muziek wordt over het algemeen vrolijk 

beschouwd ondanks het blues gebaseerde patroon dat vaak wordt gebruikt. 

 

Professor Longhair (1918 -1980) 

Nadat hij eerder aan de kost kwam als tapdanser, beroepsgokker en bokser brak hij in 

1940 door als pianist. Zijn populariteit duurde voort tot de vroege jaren 60 en leverde 

hits op als Mardi Grass in New Orleans en Big Chief. Toch slaagde hij er daarna niet 

meer in om met muziek zijn brood te verdienen. Hij maakte opnieuw van gokken zijn 

beroep en raakte uiteindelijk berooid. Dankzij navolgers als Fats Domino, Allen 

Toussaint en Dr. John had hij inmiddels wel de status van icoon bereikt en toen de 

belangstelling voor traditionele New Orleans-muziek begin jaren 70 een opleving 

kende begonnen de organisatoren van het New Orleans Jazz and Heritage Festival een 

zoektocht naar Professor Longhair. Ze vonden hem terug in een platenzaak waar hij werkzaam was als 

schoonmaker en boodschappenjongen. Hij had al jaren geen piano meer aangeraakt en hij kon zich geen 

eigen instrument veroorloven. Op het New Orleans Jazz and Heritage Festival van 1971 maakte hij 

niettemin een succesvolle comeback. Gedurende de rest van de jaren zeventig bleef hij optreden en platen 

opnemen 

 

Earl King (1934-2003) 

Heeft enkele klassiekers op zijn naam staan (o.a. "I Hear You Knocking" (recorded 

by Smiley Lewis, Gale Storm, Dave Edmunds and others), "One Night" (recorded 

by Smiley Lewis and Elvis Presley), "Come On" (covered by Jimi Hendrix and 

Stevie Ray Vaughan) en Professor Longhair's "Big Chief". 

 

 

 

 

Allen Toussaint (1938 -2015) 

was een Amerikaans rhythm-and-blues-pianist, -zanger, -componist, -producer 

en -arrangeur. Toussaint was muzikant in de formatie van Dave Bartholomew en 

begeleidde de grootste artiesten, zoals Fats Domino. Als producer werkte hij aan 

de zijde van Elvis Costello, Dr. John en The Meters. Ook werkte hij mee aan 

enkele albums van The Band. 
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Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

   
 

Mojo gumbo (Professor Longhair, 1999)    magazijn muziek 70 cd 22184 

The very best of (1955-1960 (Earl King, 1997    magazijn muziek 70 cd 42199 

The bright Mississippi (Allen Toussaint, 2009)    70 touss 
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Rhythm & Blues (en/of Soul) 
 
Rhythm & Blues is  volgens de ene blues met soul-elementen. Maar volgens Wikipedia is Soul juist uit 

Rhythm & Blues ontstaan. Volgens Oxford Music Online werd de muziek van gospelgroepen in de jaren ‘40 

“soul jazz” genoemd. Soul werd in de jaren ‘60 een paraplu-term voor Amerikaanse populaire zwarte 

muziek. En het tijdschrift Billboard veranderde zijn rubriek “zwarte muziek” van Rhythm & Blues in Soul 

Rhythm & Blues is volgens Oxford Music Online iets hybride tussen blues & jazz. 

Billboard gebruikte de term in 1949 als alternatief voor de compromitterende woorden “race records” . 

De belangrijkste platenfirma was Motown (die muziek zit wel meer in de rubrieken Amusement en Pop: 

zoek bij twijfel altijd in de catalogus). De naam kwam van ‘Motor Town’ (= Detroit), waar het label eerst 

gevestigd was.  

 
Vanaf jaren ‘50  (vanaf hier zeker discussie of deze muziek al niet pop of amusement is) 

 
The Drifters is een Amerikaanse zanggroep, die soul, rhythm-and-blues en 

doowopmuziek uitvoerden. Ze bereikten het hoogtepunt van hun populariteit in 

de jaren 50 en begin jaren 60. 

De groep werd opgericht in 1953 door Clyde McPhatter, die bekendheid kreeg 

als achtergrondzanger van Billy Ward & the Dominoes. Toen McPhatter door de 

Dominoes ontslagen werd, begon hij zijn eigen groep, de eerste versie van The 

Drifters. De bekendste hits van The Drifters zijn Up on the roof, Save the last 

dance for me, Under the boardwalk, There Goes My Baby en Money Honey. 

Vier van deze vijf nummers kregen een plekje bij de beste driehonderd liedjes 

volgens het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. 

 

Etta James (1938 - 2012) (ook jazz en gospel) 

Etta James, eigenlijk: Jamesetta Hawkins (Los Angeles, 25 januari 1938 – Riverside, 

20 januari 2012) was een Amerikaanse blues-, R&B- en gospelzangeres. Ze stond 

ook bekend als "Miss Peaches". In 1967 nam ze "Tell Mama" op en op de B-kant 

"I'd rather go blind" in Muscle Shoals. Haar zang werd gekenmerkt door goede 

technieken en sterke jazz-invloeden. Ze kreeg in 1994 een Grammy voor haar cd 

Mystery Lady. Deze disc is een verzameling van liedjes, geïnspireerd door Billie 

Holiday. In 2004 won ze nog een Grammy voor beste hedendaagse bluesalbum 

voor Let's Roll. In 2003 ontving ze de Grammy Lifetime Achievement Award. 

 
Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

  
 
Gold collection (The Drifters, 1995)     magazijn muziek 70 cd 19055 

The essential (Etta James, 1993)     magazijn muziek 70 cd 22157 
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Vanaf jaren ‘60  
 

      

  
 
Anthology (The Four Tops, 1988)     magazijn muziek 78 cd 43105 

20 greatest hits (Aretha Franklin, 1988)     78 frank 

Greatest hits (Mahalia Jackson, 1988) magazijn muziek 38 cd 20233 en magazijn muziek 70 cd 3976 

Greatest hits; vol.1 (The Supremes, 1986)    magazijn muziek 78 cd 23807 

Milestone (The Temptations, 1991)     magazijn muziek 78 cd 16169 

Song review: a greatest hits collection (Stevie Wonder, 1996)  magazijn muziek 78 cd 35101 

The very best of (Marvin Gaye, 2000)     78 gaye 

Anthology (Diana Ross, 1988)      magazijn muziek 78 cd 23489 
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Jump-Blues 
 
Voorloper van de rhythm ‘n blues en rock’n roll, met een ‘8 bar boogie woogie’-stijl. Meestal uitgevoerd 

door kleinere bands van vijf of zes mensen  waarbij de vocalen geschreeuwd werden en de teksten uit het 

dagelijkse stadsleven kwamen. Belangrijk waren ook het ritme van de piano en later, vanaf de jaren ’40, de 

elektrische gitaar 

 

Louis Jordan  (1908-1975) 

Jordan begon zijn carriere in big-band swing jazz in de jaren ’30 en werd later beroemd 

als een van de beste voorbeelden van "jump blues", een swingende up-tempo, dance-

oriented hybride van jazz, blues en boogie-woogie.  

 

 

 

 

 

Eddie ‘Cleanhead’ Vinson (1917-1988) 

Ook begonnen als jazzmuzikant waarbij hij o.a. een jonge Coltrane in zijn band had. 

In het begin van de jaren ’60 evolueerde hij meer naar de blues o.a. met de Johnny 

Otis Revue 

 

 

 

 

 

Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

 
 

The later years 1953-1957 (Louis Jordan, 2008)    70 jorda 

Meat’s too high (Eddie Vinson, 1994)     70 cd 1052 
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Westcoast-blues 
 
Oorspronkelijke Texasblues-muzikanten, die vanaf de jaren ‘40 in Californië actief zijn. Dominerende 

jazzgitaar en piano. 
 

Johnny Otis (1921 - 2012)  Godfather of Rhythm and Blues  
Na een tijdje in verschillende swingorkesten te hebben 

gespeeld, richt Johnny Otis in 1945 zijn eigen band op. In 

1946 heeft hij een enorme hit met ‘Harlem Nocturne’. Dit 

succes is het begin van een lange reeks concerten die tot 

eind van de jaren vijftig zou duren. In 1958 neemt hij zijn 

bekendste nummer op, ‘Willy and the Hand Jive’, dat later 

door Eric Clapton gecoverd wordt. 

Naast muzikant is Otis ook clubeigenaar en ontdekker van 

verschillende artiesten. De bekendste van zijn protegés zijn Esther Philips en Etta James. Als A&R-man 

(artists and repertoire) voor de platenmaatschappij King is hij verantwoordelijk voor de introductie van R&B 

talenten als Willie Mae Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John en Hank Ballard. 

De optredens met zijn “Rhythm And Blues Caravan” zijn de voorlopers van de latere “rock and roll revues”. 

Tijdens de eerste opnamen van Little Richard is Otis producer en leidt hij de studioband. 

 

Little Willie Littlefield (1931-2013) 

Zanger, pianist Littlefield werd geboren in El Camp, Texas. Hij was beïnvloed 

door boogiewoogie pianist Albert Ammons (Swanee River Boogie) en de 

Texanen Charles Brown en Amos MilBurn. Aan de hand van hun stijl van 

spelen ontwikkelde Littlefield zijn eigen “triplet stijl”. Dat begin jaren vijftig 

door veel R & B pianisten gekopieerd werd. Een daarvan was Fats Domino. 

Door zijn optredens in de clubs van Dowling Street in Houston was hij op 

zestien jarige leeftijd al een lokale bekendheid. Bovendien had hij al een platencontract op zak van Eddie 

Henry, die de opnamen uitbracht op Eddies label. Littlefield eerste opname “Little Willie’s Boogie” werd in 

1949 een regionale hit. Dit trok de aandacht van Jules Bihari. Deze had samen met zijn drie broers het label 

Modern Records in Los Angeles, waar o.a. ook B.B. King op zat. Bihari vloog naar Houston. Daar huurde hij 

een studio voor de teenager, die prachtig boogiewoogie speelde en feilloos de populaire R & B nummers 

naspeelde. 

 

Big Joe Turner (1911- 1985) 

Het hoogtepunt van zijn carriere was in de jaren 50. Hij was een pionier op het 

gebied van de Rock ‘n’ Roll, met hits als “Shake, Rattle and Roll”. Hij begon echter al 

met optreden in de jaren 30 en ging door tot in de jaren 80. Hij was bekend als “The 

Boss of the Blues”.Hij begon zijn carriere als zingende barman in Kansas City. Zijn 

amenwerking met boogie-woogie pianist Pete Johnson leidde ertoe dat hij werd 

opgenomen in John Hammond’s “Spirituals to Swing” gezelschap. De bedoeling 

daarvan was om de Jazz en Blues bij een groter Amerikaans publiek bekend te 

maken. Turner en Johnson hadden een grote hit met “Roll ‘Em Pete”, wat in de jaren 

daarna nog vaak door Turner opgenomen zou worden. Tijdens de tweede wereldoorlog speelden ze met 

boogie spelers Albert Ammons en Meade Lux Lewis in Café Society, een club in New York. Verdere hits uit 

deze periode waren: "Cherry Red", "I Want a Little Girl" en "Wee Baby Blues". 

Turner bleef met kleine combo’s op verscheidene labels blues opnemen, in het bijzonder op National 

Records. Hij heeft ook opgetreden met het Count Basie orkest. Tijdens zijn carrière leidde Turner de 

overgang van big bands via jump blues naar rock ‘n’ roll. 

Het was begin jaren 50 toen Turner door 2 bewonderaars, de broers Ertegun, werd uitgenodigd om bij hun 

nieuwe platenmaatschappij (Atlantic Records) te komen. De Ertegun broers waren geïmmigreerde turken 
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en hadden een bijzondere belangstelling voor de zwarte Amerikaanse muziek. 

Turner nam een serie hits voor hun op, waaronder blues-standards zoals: "Chains of Love" en "Sweet 

Sixteen". Hij scoorde een grote hit met: "Shake, Rattle and Roll". Die plaat zou niet alleen zijn carrière 

veranderen, maar ook de moderne muziek. Big Joe Turner werd een tieneridool. 

 

Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

 
 

Cold shot (Johnny Otis, 2002)       70 A/for a 

Kat on the keys (Little Willie Littlefield, 1999)     70 cd 42211 

 

Recenter 

James Harman (1946 - (mondharmonica) 

Rod Piazza (1947 -  (mondharmonica) 

Robert Cray (1953 - 

Gary Primich (1958-2007)(mondharmonica) 

Joe Bonamassa (1977- 
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Eastcoast-blues  (ook gekend als Piedmont blues) 

 

East Coast blues verwijst in de eerste plaats naar een gitaarstijl, de Piedmont-fingerstyle, die wordt 

gekenmerkt door een fingerpicking-aanpak waarbij de duim een ritmische baslijn speelt terwijl de dunne 

snaren geplukt worden door de wijsvinger die de gesyncopeerde melodie speelt. Het resultaat is 

vergelijkbaar in klank met ragtime- of stride pianostijlen. De term werd bedacht door bluesauteur Peter B. 

Lowry, die zelf zijn collega folklorist Bruce Bastin als medebedenker noemt. De Piedmont-stijl onderscheidt 

zich van andere stijlen, met name van de de Mississippi Delta bluesstijl, door zijn ragtime-gebaseerde 

ritmes. 

 
Blind Boy Fuller (1907 - 1941) 

De jeugd van bluesman Blind Boy Fuller mag standaard genoemd worden: een arme 

en harde jeugd tussen tien kinderen op het platteland van North Carolina. Daar 

kwam in zijn tienerjaren nog toenemende blindheid bij. Op straat gitaarspelen en 

zingen was een van de weinige manieren om te overleven. Eveneens klassiek is zijn 

ontdekking door muziekhandelaar J.B. Long, die er later voor zou zorgen dat Fuller 

opnamen kon maken. Zijn gitaarspel was een effectief mengsel van ragtime, hokum, 

blues en gospel, en gewapend met stalen dobro en raspende stem werd hij een van 

de meest invloedrijke en best verdienende bluesmuzikanten van voor WOII. 

 

Sonny Terry (1911 - 1986) 

vader leerde hem harmonica spelen. Op jonge leeftijd liep Sonny 

verwondingen op aan zijn ogen en op zijn zestiende werd hij blind. Hij 

kon toen niet meer op de boerderij van zijn vader werken en om de 

kost te verdienen ging hij de muziek in. 

Hij speelde eerst mondharmonica met het trio van bluesgitarist Blind 

Boy Fuller. Toen Fuller in 1941 overleed, begon de langdurige 

samenwerking van Sonny Terry met gitarist Brownie McGhee. Het duo 

Sonny Terry & Brownie McGhee nam talloze platen op en werd zeer populair in de folkbeweging van de 

jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, waarbij ze o.a. samenwerkten met Woody Guthrie.  

 

Walter ‘Brownie’ McGhee (1915 - 1996) 

McGhee werd geboren in Knoxville (Tennessee), en werd als kind getroffen door polio. 

Als gevolg daarvan had hij problemen met lopen. Al als kind besteedde hij veel tijd aan 

muziek, en zong hij in het Golden Voices Gospel Quartet. Daarnaast leerde hij zichzelf 

gitaar spelen. Toen hij 22 was trok hij rond als muzikant, en leerde hij Blind Boy Fuller 

kennen, wiens gitaarspel van grote invloed op hem was (zo groot dat McGhee na de 

dood van Fuller in 1941 diens naam overnam, en als Blind Boy Fuller II door het leven 

ging). In die tijd maakte McGhee diverse plaatopnames, maar het grotere succes 

kwam pas nadat hij in 1942 naar New York ging, waar hij met Sonny Terry ging samenwerken. Samen 

beleefden zij grote successen, die tot in de vroege jaren zeventig zouden voortduren. Toen de 

belangstelling voor folkmuziek in de jaren zestig opleefde waren Terry en McGhee geziene gasten bij 

concerten en festivals 
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Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

  
 
East Coast Piedmond style (Blind Boy Fuller, 1991)     70 cd 951 

Brownie McGhee and Sonny Teruy sing (1990)      70 cd 4279 

 
Luister ook eens naar 

Pink Anderson (1900-1974) 

Barbecue Bob (1902-1931) 

Blind Blake (1915- ?) 

Hollywood Fats (alias Michael Leonard Mann) (1954 - 1986) 
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Bluesrock  
 
Bluesrock ontstond door aan bluesmuziek rockelementen toe te voegen. Hard en luid 

Bekende artiesten in dit genre zijn Led Zeppelin, Aerosmith, , Rory Gallagher en Stevie Ray Vaughan.  

 

Jimi Hendrix 

Begonnen als pure selfmade bluesgitarist evolueerde hij, in navolging van Eric 

Clapton’s Cream, als snel naar bluesrock. 

Vandaag zijn Jimi's innovaties mainstream voor de meeste rockbands. 

Feedback, het galmend fluiteffect dat ontstaat wanneer de gitaarmicro's te 

dicht bij en naar de luidsprekers gericht worden, Jimi maakte er een onderdeel 

van zijn sound van. De versterkers van zijn tijd werkten nog met gloeilampen 

die moesten opwarmen. Jimi wist de vervormde klank van de koude lampen te 

gebruiken voor zijn sound. Alle digitale versterkers van vandaag hebben een 

'distort' en andere geluidsknoppen om diezelfde sound na te bootsen.  

Jimi was echter vooral beroemd voor de enorm gevarieerde fasering van zijn gitaarsolo's. Lange solo's zijn 

meestal repetitieve en eerder saaie egotrippperijen. Jimi wist boeiende solo's van tien minuten en langer te 

spelen. Tot vandaag wordt zijn gitaarsolo in het nummer 'Voodoo chile' (Jimi hield wel van verkeerde 

gespelde titels) als een van de grootste rockgitaarsolo's aller tijden gezien. 

 

Gary Moore 

Moore was de zoon van een concertorganisator. In 1969 ging hij van Belfast naar de 

Ierse hoofdstad Dublin. Daar sloot hij zich op zestienjarige leeftijd aan bij de groep Skid 

Row - niet te verwarren met de gelijknamige Amerikaanse hardrockgroep - waarvan 

Lynott de zanger was. De groep bestreek een reeks muziekstijlen, waaronder jazz en 

blues. Met Thin Lizzy, waarbij Moore zich midden jaren zeventig aansloot, scoorde hij 

onder meer hits als 'The Boys are Back in town' en 'Whisky in the Jar'. Moore bracht in 

1973 zijn eerste soloalbum uit. Zes jaar later begon hij een echte solocarrière. Die 

leidde onder meer tot de single 'Parisienne Walkways', dat in april 1979 de Britse top 

tien haalde. Na een serie rockplaten keerde Moore terug naar de blues met het album 'Still got the blues' 

(1990), waaraan onder anderen de Amerikaanse bluesgitarist B.B. King meewerkte 

 

Walter Trout (1951-) 

Hij speelde met Canned Heat, John Lee Hooker, Big Mama Thornton en 

was bandlid van de legendarische John Mayall's Bluesbreakers voordat 

hij in 1989 zijn eigen band begon. Zijn band heet Walter Trout and The 

Radicals en treedt ruim 200 keer per jaar op. 
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Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

  
 

Experience Hendrix: the best of (Jimi Hendrix, 1997)     78 hendri 

Still got the blues (Gary Moore, 1990)       78 cd 32197 

Unspoiled by progress: 20 years of hardcore blues (Walter Trout, 2009)   70 trout 

 
Luister ook eens naar 

Steppenwolf 

Dr. Feelgood 

Van Morrison 

Dave Edmunds 

Jools Holland 
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Britse blues  
 

John Mayall (1933-  (+ The Bluesbreakers) 

 

John Mayall is al 81 jaar, maar de godfather van de blues staat nog steeds op het podium. 

Mayall was een van de vaandeldragers van de Engelse bluesscene in de jaren 60. 

Grootheden zoals Eric Clapton, voormalig Rolling Stones gitarist Mick Taylor en Fleetwood 

Mac’s Peter Green hebben hun eerste stappen gezet bij John Mayall’s invloedrijke band 

de Bluesbreakers. 

In de jaren 80 en 90 werd John Mayall steeds populairder na het succesvol uitbrengen van 

dynamische albums als ‘Behind The Iron Curtain’, ‘Chicago Line’, ‘A Sense of Place’ en de 

met Grammy genomineerde ‘Wake Up Call’. 

In 2008 begon het jaren lang toeren zijn tol te eisen en besloot Mayall om definitief een streep onder de 

Bluesbreakers te zetten. Vrij snel daarna, in 2009, werd John Mayall benaderd door Eagle Records om een 

nieuw album op te nemen. Hij pakte dit project met beide handen aan en zette gelijk daarna een nieuwe 

band op. Samen met deze band maakte hij binnen twee dagen het album ‘Tough’. John Mayall is naar eigen 

zeggen gelukkiger dan ooit met zijn nieuwe band. 

 

Peter Green (1946 – 

Green is een fanatieke fan van Eric Clapton en is avond aan avond aanwezig bij 

de optredens van (eerst) The Yardbirds en later John Mayall's Bluesbreakers. 

Deze band heeft inmiddels, na het vertrek van Eric Clapton, een andere gitarist 

aangetrokken. Peter steekt zijn mening over de kwaliteiten van deze gitarist 

niet onder stoelen of banken en na een aantal keren laat John Mayall Peter 

Green meespelen. Als Clapton in november 1966 terugkeert uit Griekenland 

wordt Green echter weer aan de kant gezet. Green gaat spelen bij Steampacket 

met zanger Rod Stewart. Clapton vertrekt echter in juni 1966 alweer naar 

Cream en Green wordt door Mayall gevraagd terug te keren in de rangen van The Bluesbreakers. Met 

Mayall neemt Green in 1967 het album A Hard Road op, waarmee hij grote indruk maakt. Als cadeau voor 

zijn 20e verjaardag krijgt Green van Mayall enkele uren opnametijd in de Decca-studio. Met McVie en 

Fleetwood zal Green hier onder productionele leiding van Mike Vernon enkele nummers opnemen, 

waaronder een instrumentaal stuk genaamd Fleetwood Mac. 

Peter Green is de oprichter van Fleetwood Mac, 

 

Eric Clapton (+ Yardbirds ) (+ Cream) (+ Derek & the Dominos) 

In 1965 verliet Eric the Yardbirds en vanaf april 1965 speelde hij een jaar lang in John 

Mayall’s bluesbrakers. 

Met bassist Jack Bruce en Ginger Baker formeerde Clapton in 1966 zij eigen groep 

Cream. Deze band kreeg internationale bekendheid en ze maakten zes albums, maar 

door de sterke ego’s van de drie muzikanten viel Cream in 1968 weer uit elkaar. Met 

Ginger Baker, Rick Grech en Steve Winwood nam Eric een album op onder de 

groepsnaam Blind Faith. Na Blind Faith ging Clapton op tournee met Delaney and 

Bonny. Deze samenstelling kreeg al snel de naam Derek and the Domino’s. Voor de 

onbeantwoorde liefde van de vrouw van George Harrison, Patti, schreef hij ‘Layla’. In dit nummer had hij al 

zijn energie gestoken en was er heilig van overtuigd dat het een grote hit zou worden. 
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Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

   
 
Thru the years (John Mayall, 1991)       70 cd 22192 

Man of the world: anthology 1968-1988 (Peter Green, 2004)    70 green 

Complete Clapton (Eric Clapton, 2007)       78 clapt 

 

Luister ook eens naar 

Chicken Shack (vanaf 1968) 
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Mali Blues 
 
Succesvolle ambassadeurs zoals de melancholieke troubadour Boubacar Traoré, de gevierde singer-

songwriter Habib Koité en zangeressen als Oumou Sangaré, Khaïra Arby, Rokia Traoré en sinds kort ook de 

jonge Fatoumata Diawara putten uit een rijkgevuld reservoir dat qua diepgang een vergelijking met 

westerse klassieke muziek goed kan doorstaan. 

Genregrenzen zoals die tussen klassiek, pop en jazz verdampen in Mali waar je bij staat. Het land ademt in 

alles een overrompelende muzikaliteit die westers demarcatiegedrag onschadelijk maakt met het enige 

juiste antwoord: vreselijk goede muziek. 

Daarmee heeft Malinese muziek vooral ook aantrekkingskracht op vooruitstrevende westerse pop- en 

jazzartiesten. Zoals de klassieke zwaargewichten Claudio Abbado en sir Simon Rattle naar Venezuela gaan 

om zich te laten inspireren door de geest van ‘El Sistema’ (het succesvolle muziekeducatieproject waaruit 

sterdirigent Gustavo Dudamel voortkwam), zo gaan steeds meer westerse jazz- en popartiesten op 

bedevaart naar Mali.  

 

Ali Farka Touré (vanaf 1976) 

Hij wordt beschouwd als één van de invloedrijkste Afrikaanse muzikanten. Zijn 

muziek is een kruising tussen traditionele Malinese muziek en Noord-Amerikaanse en 

Britse blues. Touré staat bekend als de Afrikaanse John Lee Hooker omdat hij de 

eerste Afrikaanse bluesmuzikant was die op het hele continent bekend werd. Hij brak 

in 1994 wereldwijd door met het album Talking Timbuktu waarvoor hij een Grammy 

Award kreeg, en waarop hij samenwerkte met Ry Cooder. Ook voor het album In The 

Heart Of The Moon (2005), dat hij met Toumani Diabaté maakte, kreeg hij een 

Grammy. 

 

Amadou & Mariam (vanaf 1980) 

Het duo bestaat uit zangeres Mariam Doumbia (Bamako, 15 april 1958) 

en zanger en gitarist Amadou Bagayoko (Bamako, 24 oktober 1954). 

Amadou en Mariam staan ook wel bekend als "the blind couple from 

Mali". De muziek die ze maken is een combinatie tussen traditionele 

Malinese muziek met rockgitaren, violen, Cubaanse trompetten, 

Colombiaanse trombones en Indiase tabla's. Zelf noemen ze hun stijl 

ook wel Afro-blues. Kenmerkend zijn Amadous 'klaterende' gitaargeluid 

en dansbare ritmes. 

 

 

Tinariwen (Woestijnblues) (vanaf 1982) 

Tinariwen, in het Tamasheq, de taal van de Toeareg, 

Woestijnen, is een Malinees-Berberse band. Tinariwen 

vermengt traditionele muziek met westerse rock en 

popmuziek. De songs worden voornamelijk in het Frans en 

Tamasheq gezongen. 
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Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

   

Niafunké (Ali Farka Touré, 1999)      84 cd 24858 

The magic couple (Amadou & Mariam, 2009)     84 mali amado 

Live in Paris (Tinariwen, 2014)       84 mali tinar 
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Cajun & Zydeco 
 
Cajunmuziek is een muziekstijl verwant aan de blues die teruggaat tot de achttiende eeuw. De muziek is 

ontstaan in het Frans sprekende deel van Louisiana in de Verenigde Staten uit een mengeling van de 

volksmuziek van de Cajun en de muziek van de zwarte bevolking. De cajunmuziek wordt gezongen in het 

Cajun-Frans; de oorspronkelijke bezetting van de instrumenten was voornamelijk de viool, de accordeon of 

diatonische accordeon en de triangel ('tit fer ofwel: klein ijzertje), instrumenten die tamelijk zeldzaam zijn 

in de traditionele blues. Bij de huidige bezetting (meestal drie muzikanten) is in de meeste gevallen een 

gitarist aanwezig. De cajunmuziek die door de Creolen gemaakt wordt noemt men ook wel zydeco. De 

bevolking maakt dankbaar gebruik van de muziek door er op te dansen. 

 

Clifton Chenier (1925 - 1967) 

Hij was de eerste Creool die Grammy Award kreeg op de nationale televisie. 

Met een mix van Franse en Cajun two-steps en walsen uit het zuidwesten van 

Louisiana met New Orleans R&B, Texas blues en big band jazz, creëerde hij de 

moderne geluiden van zydeco. Hij speelde zijn 'zwarte' zydeco op een piano-

accordeon, een instrument waarmee melodisch veel meer mogelijk is dan met 

de slechts tien knoppen tellende trekzak (oftewel diatonische accordeon) die 

in de blanke cajun-stijl gebruikelijk is. Clifton ontwikkelde ook het gebruik van 

het zogenaamde rubboard (Frans: frottoir), in het Nederlands wasbord 

genoemd. 

 

Buckwheat Zydeco (1947 – 

Buckwheat Zydeco speelde met o.a. Eric Clapton, U2 en The Boston Pops. Hij 

mocht de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in 1996 opluisterden 

voor een publiek van 3 miljoen luisteraars. 

 

 

 

 

 

 

Rockin’ Dopsie  

Zijn debuutalbum werd uitgegeven in zweden, bij Sonet Records. Hij was regelmatig in 

Europe te zien vanaf 1979. Zijn song "That Was Your Mother" met Paul Simon 

belandde op het Graceland album (1986). Dopsie nam ook op met Bob Dylan.  
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Met deze cd’s krijg je een goed beeld van dit subgenre 

 

   
 
Sings the blues (Clifton Chenier, 1993)       85 cd 20888 

100% fortified zydeco (Buckwheat Zydeco, 1988)     85 cd 20841 

Saturday night zydeco (Rockin’ Dopsie, 1989)      85 CD 1613 

 


