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3:30 1 Chicago Bound  (Lane)   New Rose 
  JIMMY ROGERS     7 
 

Dit zijn The Originals bij L1 Radio met Jimmy Rogers, gitarist van 
Muddy Waters op eigen vleugels in zijn Chicago Bound en dat zijn wij 
ook, een uur lang. Hij verliet zijn geboortegrond Georgia op zoek naar iets 
beters, eerst in Memphis, later in St. Louis, ten slotte in that wonderful 
place Chicago. Paul Butterfield die hoefde niet zover te reizen, die is daar 
geboren. 

 
2:55 2 Born In Chicago  (Gravenites)  33 Elektra 
  PAUL BUTTERFIELD BLUES BAND A1 
 

Born In Chicago van de Paul Butterfield Blues Band, net als Chicago 
Bound van Jimmy Rogers gecoverd door George Thorogood. Sweet Home 
Chicago, Paul mocht dat met recht en reden stellen. Robert Johnson, de 
man aan wie Sweet Home Chicago wordt toegeschreven, is daar 
misschien nooit geweest. De melodielijn van deze moeder aller 
bluesklassiekers haalde Robert uit de Kokomo Blues van deze Scrapper 
Blackwell. 

 
3:05 3 Kokomo Blues  (Blackwell)   Vocalion 
  SCRAPPER BLACKWELL    L105b  9 
 

Scrapper Blackwell voor Vocalion in 1928 en de Kokomo Blues, 
inspiratie voor Sweet Home Chicago. Kokomo is trouwens een plaatsje 
even ten westen van Chicago en evengoed een eindbestemming voor wie 
destijds, al dan niet zoals Jimmy Rogers daarnet via Memphis en St. Louis 
de trek naar het noorden ondernam.  

 
(vanaf 2:09): 
3:00 4 Cadillac Jack (Williams/Thurston/Miller) Checker 
  ANDRE WILLIAMS     IOT1099 



 
Cadillac Jack van André Williams, het was zijn droom om ooit eens in 
een Cadillac rond te rijden, wellicht niet dat hij daarvoor moest wachten 
tot tijdens zijn begrafenisstoet door zijn southside of Chicago. Een 
opname voor Checker, zusterlabel van Chess is dat, met hoofdkwartier in 
diezelfde southside, waar de platenfirmas trouwens dicht bij mekaar op 
een hoopje zaten. Schuin tegenover Chess: het Vee-Jay label waar ze al 
evenzeer in originals grossierden. 

 
2:10 5 Dimples  (Hooker/Bracken)  Vee-Jay 
  JOHN LEE HOOKER    A15 
 

Dimples van John Lee Hooker, ingeblikt bij Vee-Jay op South Michigan 
Avenue on the southside of Chicago en in tegenstelling tot hun illustere 
overburen van Chess was Vee-Jay een black owned company. Kregen 
zogezegd de overschotjes van Chess toebedeeld, het is maar wat je onder 
overschotjes verstaat! Toen Billy Boy Arnold samen met Bo Diddley bij 
Chess op auditie gingen met dezelfde song en Leonard Chess toen besloot 
om die enkel aan Bo toe te vertrouwen, trok Billy Boy kwaad naar de 
overkant en kreeg die bij Vee-Jay carte blanche op voorwaarde dat hij de 
tekst wat zou fatsoeneren. Of hoe Bo Diddley's Diddley Daddy op Chess 
weerspiegelt in I Wish You Would van Billy Boy Arnold op Vee-Jay. 

 
2:40 6 I Wish You Would (Arnold)  Vee-Jay 
  BILLY BOY ARNOLD    A6 
2:37 7 Hide Away  (King/Thompson)  Federal 
  FREDDIE KING     A7 
 

Freddie King's Hide Away, genoemd naar Mel's Hide Away Lounge, een 
club in de ...west side of Chicago, waar de West Side sound gestalte 
kreeg, met de gitaar meer prominent op de voorgrond. Met het Cobra 
label als plaatselijke independent als voornaamste getuige. Otis Rush nam 
daar in 1956 zijn fameuze eerste single I Can't Quit You Baby op, maar 
toen die dat 10 jaar later voor het Vanguard label nog eens overdeed was 
hij nog steeds iedere cover voor, zelfs die van John Mayall en Led 
Zeppelin. 

 



3:17 8 I Can't Quit You Baby  (Dixon) Vanguard 
  OTIS RUSH     B8 
 

I Can't Quit You Baby van Otis Rush in de versie op de legendarische 
Chicago/The Blues/Today-reeks van Vanguard in 1966, reeks waar toen 
op Vol 1 J.B. Hutto en zijn Hawks voor het eerst te horen waren in Too 
Much Alcohol. 

 
2:30 9 Too Much Alcohol  (Hutto) Vanguard 
  J.B. HUTTO     A8 
 

Too Much Alcohol, J.B. Hutto & The Hawks en achteraf vooral Rory 
Gallagher. 
Aan alcohol heeft het inderdaad nooit ontbroken in Chicago, zelfs niet 
tijdens de drooglegging! Hoe kun je trouwens mensen verbieden naar de 
fles te grijpen? Als mensen geen whiskey en gin mogen hebben, 
waarschuwt Clayton McMichen in zijn Prohibition Blues, komen al gauw 
dope, cocaine en morfine in de plaats. 

 
3:00 10 Prohibition Blues  (McMichen)  Columbia 
  CLAYTON McMICHEN   B3 
(zachte intro): 
2:38 11 Cocaine Blues  (Davis)  Folkways 
  REV. GARY DAVIS    8 
 

Dit zijn The OriCHInals bij L1 Radio, helemaal Chicago bound en dan 
kan gangsterisme niet onvermeld blijven. Prohibition was een nationale 
maatregel maar nergens stootte die op zoveel weerstand dan in Chicago 
met als drie voornaamste populaties toen: 1. Duitsers (die bier zowat 
hebben uitgevonden), 2. Ieren (de grootste zuipers) en 3. Polen (de meest 
katerbestendigen). De vierde grootste entiteit (Italianen) zorgde dat de 
toevloed verzekerd bleef, legaal of illegaal met Al Capone als onbetwiste 
capo di tutti capi. Die hield zijn hoofdkwartier in een hotel precies 
tegenover dat van Chess Records op diezelfde South Michigan Avenue! 
Speciale Gangster Tour-bussen rijden daar allemaal langs, ook voorbij de 
plek waar in 1929 de fameuze Valentine's Day shoot-out plaats had én het 
buurttheatertje waar in 1934 John Dillinger, die àndere lokale public 



eneny #1 werd doodgeschoten bij het verlaten ervan na het zien van de 
film Manhattan Melodrama, prent waarin het thema van Blue Moon in een 
oerfase voor het eerst te horen was. Dit blijft immers al bij al The 
Originals! 

 
3:11 12 Blue Moon  (Rodgers/Hart)  Decca 
  CASA LOMA ORCH.    L56  9 
 13 Chicago  (Fisher)   Brunswick 
  PAUL WHITEMAN    cass 270B 
 

Chicago (That Toddling Town), bekend van Frank Sinatra maar al 
daterend van volop tijdens de drooglegging, getuige de zin: "The town 
that Billy Sunday couldn't shut down". Billy was een puriteinse predikant 
die overal ten lande voet aan de grond kreeg met zijn donderpreken tegen 
alcohol, behalve hier dus. Getuige ook nog de zin: "on State Street that 
great street". Toen was State Street inderdaad nog het plaatselijk 
equivalent van Fifth Avenue in New York, tegenwoordig is North 
Michigan Avenue dé toplokatie, meer bepaald dat deel dat wordt 
aangeduid als the Magnificent Mile, beginnend ter hoogte van de 
voormalige hoofdzetel van Montgomery Ward, de retail store die tijdens 
het kerstseizoen 1949 op 6 miljoen exemplaren een kinderprentenboek 
uitdeelde met een rendier in de hoofdrol met een lichtgevende rode neus, 
gemodelleerd op een bestaand exemplaar uit de plaatselijke dierentuin! 

 
3:00 14 Rudolph The Red-nosed Reindeer (Marks) Columbia 
  GENE AUTRY      L01  2 
 

We zijn eind november, dus is bij deze het Kerstseizoen 2011 ingezet! 
Rudolph The Red-nosed Reindeer van Gene Autry; er is geen oudere. 
Tenzij dus die uit dat prentenboek van de Montgomery Ward company die 
een heel blok in beslag nam downtown Chicago, op een steenworp van 
waar deze straat begint! 

 
2:35 15 Route 66  (Troup)    Blue Note 
  BOBBY TROUP      12 
0:44 16 Happy Birthday Mr. President (Hill)  DRG 
  MARILYN MONROE     19 



Eerst Route 66 in de auteursversie van Bobby Troup, daarna Marilyn 
Monroe en een welgemeende Happy Birthday aan het adres van haar 
president JFK. Wat hebben Marilyn en/of Happy Birthday met Chicago 
gemeen? De tune is geschreven door twee schooljuffen wier 
vooruitstrevende onderwijsmethode bekroond werd op de Chicago World 
Fair van 1893 en Marilyn zelf beheerst meer dan levensgroot het 
straatbeeld ter hoogte van de Chicago River op State Street hoewel zij van 
Los Angeles was en haar pose (met opwaaiende jurk) naar een filmscene 
uit New York refereert. Haar enige link met Chicago zou haar 
kortstondige huwelijk met honkbalspeler Joe DiMaggio kunnen zijn wiens 
standbeeld dan weer midden in het plaatselijke Little Italy staat. 

 
2:59 17 Diamonds Are A Girl's Best Friend (Robin/Styne) Columbia 
  CAROL CHANNING      L56  5 
 

Diamonds Are A Girl's Best Friend the Original: die van Carol Channing 
met het orkest van Milton Rosenstock in de musical Gentlemen Prefer 
Blondes, gebaseerd op de Lorelei columns van Anita Loos, zeg maar Sex 
& The City in the roaring 20's! 
Gedaan met de Chicago-related Originals, nog eentje om het af te leren: 
we verlaten die stad via het gezichtsbepalende spoorwegennet, meer 
bepaald aan boord van de mythische Wabash Cannonball, de trein waar 
alle hobo's op freewheelden. 

 
3:07 18 Wabash Cannonball (trad.)     Columbia 
  BALLARD CROSS      L50  12 
 
 EINDAFK. 
 
 19 Don't Lose Your Cool  (Collins) 
  ALBERT COLLINS 


