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In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kwam een nieuw fenomeen in ons jaz-
zwereldje bovendrijven. Van hot jazz uit de jaren twintig, swing uit de jaren dertig, dixieland 

en trad jazz uit de jaren vijftig en zestig; de zoektocht 
naar de klassieke blues!! Ik had in de beginjaren van mijn 
fascinatie voor jazzmuziek al wat plaatjes gekocht v.w.b. 
het fenomeen blues en dan nog voornamelijk de platen 
van Bessie Smith en andere female blues singers, zoals: 
Ma Rainey, Mamie Smith etc.. Maar tevens realiseerde 
ik mij dat de moderne blues uit de jaren vijftig - Muddy 
Waters en John Lee Hooker -, de voorlopers waren voor 
mijn eerdere fascinatie voor rock ‘n roll muziek, waar ik 
mee was begonnen om te verzamelen en let wel, op 78 
rpm platen, maar gelukkig kwam de mini groove midden 
jaren vijftig en stapten we snel over op de lp!! Eerder heb ik 
geschreven over Robert Johnson, King of the Mississippi 
Delta Blues Singers en Leadbelly, die uit datzelfde cirquit 
kwamen. Er stonden echter nog heel wat blues vertolkers 

te trappelen om hun z.g. ‘City blues’ aan de man te brengen. Een van de meest vloeiende, 
vindingrijke en invloedrijke gitaristen van de blues was Tampa Red. Tevens was hij een van 
de beste, altijd vruchtbare songwriters en heeft honderden composities op zijn naam staan, 
waarvan er 230 op de grammofoonplaat zijn uitgebracht.

Jeugd in Tampa, Georgia
Geboren als Hudson Woodbridge - op 8 januari 1904 – werd hij 
samen met zijn broer Eddie, na de dood van hun ouders John 
en Elisabeth Woodbridge, opgevoed door hun grootmoeder, 
Annie Whittaker. Met die naam zou hij officieel te boek staan, 
totdat hij begin jaren 20 de naam Tampa Red zou aannemen. 
Ondanks zijn beperkte bekendheid in de vorige eeuw tot 
heden, werd Tampa een sleutelfiguur in de geschiedenis van 
de blues. Hij leerde gitaar spelen in navolging van zijn broer 
Eddie, die in de buurt van Tampa, Florida dat instrument al 
bespeelde en volgde het spel van een andere gitarist, Piccolo 
Pete, een straatmuzikant, die in Tampa speelde en die hem 
de elementaire beginselen van het bluesspel bijbracht. Het 
is zeker, dat Tampa Red ook beïnvloed werd door de eerste 
plaat- opnamen van Mamie Smith, Ma Rainey, Bessie en Ida 
Cox. Tampa vertelde Martin Williams tijdens een interview, 
nadat hij die opnamen had gehoord: “I said to myself, I don’t 
know any music, but I can play that”. In 1925 verhuisde Tampa 
(inmiddels getrouwd met Francis) naar Chicago en speelde 
in de kroegen en straten van die bruisende stad. Hij speelde, 
zichzelf begeleidend op de z.g. ‘Bottleneck’ gitaar, eigen 
composities, maar ook de hits van de dag. Hij noemde zichzelf 
Tampa Red, naar de plaats waar hij vandaan kwam en de kleur 
van zijn haar! Zijn grote doorbraak kwam in 1928, toen hij zijn grote hit scoorde: ‘I’ts Tight Like 
That’; deze opnam voor het Paramount label en later voor Vocalion. Hij werd op de piano 
begeleid door Georgia Tom Dorsey. De kassa begon te rinkelen, want aan royalties ontvingen 

Tampa Red - The Guitar Wizard
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ze $ 4000,- . Jarenlang heb ik mij afgevraagd, toen ik een van de eerste lp’s van Chris Barber 
te pakken kreeg, waar hij die compositie ‘ It’s Tight Like That’ vandaan had, een geweldig stuk 
met zang, dat je nergens door anderen hoorde spelen!!!

Tampa Red’s ‘Hokum’ Jug Band
Straatmuziek was een fenomeen in Chicago en je vond veel solospelers en kleine orkestjes op 
hoeken en straten van die Metropool. Vaak arme muzikanten van het platteland, die simpele 
muziekinstrumenten als wasbord, jug(whiskeyfles), kazoo (toetertje) bespeelden, vonden daar 
een bron aan inkomen. Een van die groepjes muzikanten waren de ‘Dixieland Jug Blowers’, die 
in december 1926 een aantal stukken op de plaat zetten, uitgebracht op het Victor label en die 
nog steeds, vanwege hun originaliteit, een 
genot zijn om naar te luisteren. De ‘Boodle 
Am Shake’, ‘Louisville Stomp’, ‘Carpet Alley 
Breakdown’, etc.. In totaal acht stukken, 
vier, waarop de bekende klarinettist Johnny 
Dodds meespeelt, zijn een meesterlijk 
voorbeeld van hoe men met een simpel 
instrumentarium toch geweldige muziek 
kan maken. Het moet Tampa Red zeker 
geïnspireerd hebben bij de opnamen die hij 
maakte in 1928 met zijn ‘Hokum’ Jug band, 
waar hij met zijn maat, pianist en zanger 
Thomas Dorsey, een aantal composities op 
de plaat zette die hun weerga niet kende. 
‘Hokum’ wil zoiets zeggen als sexueel 
getint en de teksten zijn, voor die tijd, onge-
lofelijk realistisch uitgevoerd. Luister naar 
‘My Daddy Rocks Me’, ‘Mama Don’t Allow 
No Easy Riders Here’ en ‘Saturday Night 
Scrontch’, waarop vooral Thomas Dorsey zeer realistisch de rol van vrouw vertolkt, briljant 
begeleid door Tampa Red, die de kunst verstond, om met een paar simpele (lees briljante) 
noten het hele stuk door te spelen. Het overkomt me nog steeds, nu ik die oude opnamen 
weer eens draai, dat de rillingen over mijn rug lopen!! ‘Hokum’, met zijn lichte, haast jazzy 
melodieën en soms wat gewaagde, erotische teksten, werd een rage. Hun debuut en de 
hokumstijl  werden zo populair, dat ze vaak werden aangekondigd met de Hokum Boys van 
Tampa Red’s Hokum Jug Band. Vooral het toetreden van zanger Frankie ‘Half Pint’ Jaxon was 
een aanwinst, met name door de speciale effecten. Helaas, nadat zij het uitstekende nummer 
‘You Can’t Get This Stuff No More’ hadden opgenomen, stopte de samenwerking met Dorsey 
in 1932. Georgia Tom was teleurgesteld in de blues en keerde zich tot God en gospelmuziek. 
In totaal hadden ze 78 nummers opgenomen, waaronder ‘The Duck’s Yas-Yas-Yas’, een van 
de weinige voorbeelden van ‘slang’ in de blues. Natuurlijk ging Tampa Red ook op de solotoer 
en zette ‘Through (Fraight) Train Blues’ (1928) en ‘What Is This That Tastes Like Gravy (1929) 
en een dozijn andere solostukken op de plaat. Ook als begeleider van female blues singers 
als Ma Rainey, ‘Black Eye Blues’; Madlyn Davis, ‘It’s Red Hot’ en Lil Johnson, ‘House Rent 
Scuffle’.

Victor Talking Machine
Nadat zijn samenwerking met pianist en zanger Thomas Dorsey was beëindigd, zocht 
Tampa Red naarstig naar een nieuwe opening, maar helaas zou hij tussen 1932 en 1934 
geen enkele opname maken. Gelukkig bracht RCA VICTOR soelaas, want met behulp van 
manager Lester Melrose kon hij bij het secundaire label van Victor, BLUE BIRD, een contract 
afsluiten, waarbij hij twintig jaar zou blijven. Stylistisch was er natuurlijk wel iets veranderd; 
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de magere jaren van de depressie hadden hun sporen 
nagelaten, de muziek werd gladder, de composities 
minder ‘ruig’, maar met dezelfde briljante gitaarlicks 
en teksten wist Tampa zich te handhaven. Zelfs was 
er sprake van dat Blue Bird probeerde de drempel met 
de ‘blanke’ platenkopers te overbruggen. Nou, of dat 
in die periode lukte weet ik niet, maar veertig jaar later 
werden al de opnamen opnieuw uitgebracht op een 
dozijn platenlabels en dat zegt toch wel wat! Tevens 
runde Tampa met zijn vrouw Francis een pension voor 
musici in Chicago aan de 35th and State, waar velen 
een goede herinnering aan bewaarden, onder wie 
Big Bill Broonzy, Memphis Slim en Big Maceo. Willie 

Dixon herinnert zich dat: ‘ het huis van Tampa Red was 
voor muzikanten oude stijl een gekkenhuis, zijn vrouw 
Francis maakte kip een wij bouwden een feest’. Vooral 
met pianist Big Maceo maakte hij - begin jaren veertig 
- tientallen opnamen en ondanks de tegenvallende pla-
tenverkoop kon hij nog, met Blind John Davis en Johnny 
Jones, tot eind jaren veertig zijn brood verdienen. In 1953 
nam hij, met mondharmonica speler Big Walter Horton, 
vier stukken op. Echter, toen zijn vrouw Francis het jaar 
daarop overleed, kwam hij daar niet overheen; hij takelde 
af en raakte aan de drank. De laatste plaat die Tampa 
Red maakte - in 1960 - was voor het Bluesville label, 
waarop het prachtige ‘Don’t Tampa With The Blues’ 
staat; verder een bloemlezing van zijn vroegere hits. Hij 
speelt alleen gitaar en de kazoo. De man, wiens vroegere 
carrière draaide om dubbelzinnige teksten als: ‘Let Me Play With Your Poodle’, was anti rock’n 
roll geworden en ging zelfs tekeer tegen de rock rage. Na zijn halfslachtige comeback trok 
Tampa Red zich terug uit het openbare leven en kwam - in 1974 - in een verpleeghuis terecht, 
waar hij in 1981 overleed.

Wim Keller




