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door Willem Croese

De liefhebber die zoekt naar de pareltjes in de bluesmuziek stuit zonder enige
twijfel ook op de Amerikaan Doug MacLeod. Hij is de man van de soulvolle
stem, wonderschoon gitaarspel, bijzondere en vooral aangrijpende verhalen
waarin zijn boodschap is verwerkt, de liefde voor de muziek en de mens. Hij
reist over de hele wereld om zijn kunsten te laten zien en horen aan het publiek.
Vlak voor de zomer toerde deze bluesman door België en Nederland.

Hoogtijd om eens met de 67-jarige Doug
MacLeod kennis te maken door een dagje
met hem op stap te gaan. 's Avonds deed
hij een concert in het Hervormd Kerkje van
Riessen, niet ver van Nijmegen. En 's mid-
dags bezocht hij voor het Nederlandse
radioprogramma JaBo Gumbo Show
(VPRO – Radio 6) het Hilversumse Media-
park waar alle publieke omroepen hun kan-
toren en studio's hebben. Voor het gebouw
de 'Peperbus' maakte Doug MacLeod zijn
opwachting in de aanwezigheid van zijn
roadmanager Theo Looijmans. 

Namen
Aangezien de lente nog geen lente was,
droeg de singer-songwriter een dikke
zwarte winterjas en hij had zelfs een sjaal
om. Zijn linkerhand hield stevig zijn witte
gitaarkoffer vast waarin 'Moon' – één van
MacLeods favoriete gitaren van het merk
'National Reso Phonic Guitars, Inc' – nog
even werkeloos moest wachten op haar
volgende klus. Doug MacLeod, de vriende-
lijkheid zelve, schudde de handen van de
producer en een tweetal verslaggevers.
Belangstellend vroeg hij naar de namen van
deze personen en vergat die niet meer.
Elke keer dat hij één van hen aansprak,
gebruikte hij de juiste voornaam. Met zijn
geheugen zit het dus meer dan goed. Na
de kennismakingsbabbels ging Doug
MacLeod naar één van de op dat moment
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lege studio's. Aan een bureaublad met
mengpanelen, microfoons en computers
nam hij plaats. Nicky Moeke, verslaggever
van Gitaar Plus, installeerde zich en nam
een interview af. In de tussentijd stond
Theo Looijmans ons te woord.

Roadmanager
“In 2002 kwam Doug bij het Nederlandse
label 'Black & Tan' terecht”, vertelt de road-
manager. “Jan Mittendorp, eigenaar van deze
platenmaatschappij, werd tevens boekings-
agent. Maar toen de samenwerking in 2011
eindigde, besloot ik een andere Nederlandse
boekingsagent te zoeken voor Doug, want ik
zou het jammer vinden als hij hier niet meer
zou optreden. Karen Proeme was bereid om
deze taak op zich te nemen en ik mag haar
hierbij helpen. Ik hou mij op verschillende
manieren bezig met muziek en ik beschouw
het altijd als liefhebberij. Met Doug ga ik al
weer twee jaar op pad. Deze tour noem ik
succesvol. Wij komen in fijne zalen met een
zeer goed luisterpubliek. Tijdens zulke
momenten komt hij het beste tot zijn recht.
In het Antwerpse café 'Crossroads' was het
bijvoorbeeld muisstil en toch reageerde het
publiek goed op Dougs grappen en verhalen.
Als je met hem naar een optreden rijdt, dan is
Doug degene die verhalen vertelt. Ik kan er
niet genoeg van krijgen. Er gebeurt altijd wel
iets raars waarom wij smakelijk kunnen
lachen. In Duitsland verwisselde hij het
woord 'fleisch' voor het Engelse 'fish'. Prompt
kreeg Doug een enorme biefstuk, terwijl hij
geen rood vlees eet. En met een
Mississippistem kan hij heel goed het naviga-
tiesysteem nadoen, wat weer hilarische
momenten oplevert."

"Vanaf de jaren '80 ben ik fan van Doug. Het
BRT-radioprogramma 'Domino' draaide
regelmatig zijn muziek. In 1988 trad hij met
zijn band op in Peer tijdens het alom bekende
festival daar. Tja, vanaf dat moment volgde
ik MacLeod tijdens de vele concerten en ik

kocht zijn cd's. Bovendien presenteerde hij
een programma voor de zender 'KLON Jazz-
radio' dat wij via de Nederlandse kabel kon-
den ontvangen. Daar luisterde ik dus naar.
Weet je, Doug is sterk beïnvloed door muzi-
kanten als PeeWee Crayton, T-Bone Walker,
Wes Montgomery, Kenny Burell, Bukka
White, Skip James en Son House. Dit levert
een fijne mix op van jazz en blues. Zijn song-
teksten krijgen door die invloeden meer ruim-
te, zodat het prettiger luisteren is dan naar al
die snarenpiloten.”

JaBo Gumbo Show
De ontlading van het interview dat Doug
MacLeod met de collega van Gitaar Plus
had, kwam volledig op stoom nadat hij zijn
gitaar Moon had gestemd. Als in een ware
jamsessie zette hij  'Sweet Home Chicago'
in, en dat terwijl hij nooit covers zingt. Na
een kop koffie kwam de ontnuchtering bij

de bluesman, want het was 'showtime'.
Presentator en muzikant Jaap Boots liep op
het allerlaatste moment zijn studio binnen
om het programma 'JaBo Gumbo Show'
live uit te zenden. Ook hier werden nog
even vriendelijk handen geschud voordat
de openingstune van het programma de
ether inging. MacLeod nam plaats op een
barkruk aan de mengtafel. Met slechts één
microfoon op hem gericht kon hij later tij-
dens de show zijn liedjes spelen. Als oud-
radioman weet hij als geen ander hoe dit
alles werkt. 

Jaap Boots , ongetwijfeld ook een Doug
MacLeodfan, kondigde de singer-songwri-
ter enthousiast aan. Hij prees de nieuwe cd
'There's A Time' en vroeg hem te spelen. In
de studio was het even stil. MacLeod sloot
zijn ogen en speelde zijn songs. Ademloos
keken de enkele aanwezigen naar dit
schouwspel. Na elk liedje, hij speelde er
drie, mocht Doug MacLeod een enthou-
siast applaus ontvangen.

Interview
Voordat de radiomakers afscheid konden
nemen, moesten ze het tweede uur van de
uitzending afronden. Doug legde intussen
Moon liefdevol in haar witte koffer.
Tijdens het dichtklikken van Moons tijdelij-
ke behuizing bedankte de bluesman mij
voor het geduld dat ik als verslaggever van
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Back To The Roots had opgebracht om
hem te kunnen interviewen. Met een kop
koffie binnen handbereik zat hij weer aan
het bureaublad met apparatuur. De vrien-
delijk ogende muzikant keek met plezier
naar zijn gesprekspartner. Roadmanager
Theo Looijmans aanschouwde dit moment
en glimlachte op de vraag aan Doug
MacLeod of het echt geen probleem was
de volgende vragen te moeten beantwoor-
den. “Ik heb er nooit over nagedacht hoeveel
interviews ik doe tijdens een tour. Het is zoals
het gaat. Voor mij is het absoluut geen pro-
bleem. En de slechtste vraag heb ik nog niet
gehad. Er moet vast een domme vraag zijn,
maar dan vraag ik mij toch echt af waar zo'n
persoon zijn opleiding heeft genoten”, rea-
geerde hij.

Blues
De beste vraag is volgens Doug MacLeod
waarom hij voor de blues heeft gekozen.
Voor het antwoord ging hij rechtop zitten.
Zijn blik was voor dat moment strak. Zijn
stem klonk somber en bedroefd. “Ik denk

dat de blues mij heeft gekozen. Toen ik jong
was, ben ik misbruikt. Ik stotterde en ik kon
en wilde niet spreken. Het verbaasde mij wel.
En toen ik de bluesmuziek hoorde, wilde ik de
muzikanten ontmoeten. Ik wilde een deel van
hun cultuur zijn, want ik zag hoe deze muziek
mensen hielp door te overwinnen met humor,
van het leven genieten en jouw rommel ach-
ter je te laten. Zo begon het bij mij. Ik keek
naar deze mensen. Zij leven hun leven.
Absoluut, ik speel de blues tot het einde.” 

Reizen

“Ja, ik reis veel door en naar bijvoorbeeld de
Verenigde Staten en Europa, want daar zijn
de mensen. Zij zijn mijn leven. Ik hou ervan
om daar te zijn waar de oude bluesmuzikan-
ten waren. Tijdens een festival in Noord-
Carolina kwam een jonge vent naar mij en
die zei: 'Je bent net als die oude gasten.' Ik
vroeg hem wat hij bedoelde. Hij antwoordde:
'Je hebt alleen maar een gitaar en een koffer.
Je reist alleen en je gaat maar door.' Ik zei:
'Wacht even, daar staat een Honda Accord
waarmee ik reis. De oude bluesmuzikanten
pakten de trein en de bus, maar goed, die
levensstijl van muziek brengen en spelen voor
publiek is de reden waarom ik reis.'

Natuurlijk ben ik blij als ik thuiskom in
Californië. Het hangt ervan af hoe lang ik
thuis blijf, want vaak staat de volgende tour
te wachten. Ik ben behoorlijk druk hiermee.
Deze tour in België en Nederland duurt drie
weken en daarna ben ik twee weken thuis
voordat ik naar Texas en Kansas City ga. Na
deze mid-westtour ben ik een paar dagen
thuis. En dan pak ik het vliegtuig naar
Oostenrijk waar ik een festival doe.
Vervolgens ga ik naar de Pacific en doe daar
noord en west. Hier word ik niet moe van.
Sterker, ik hou hier nog steeds van en geluk-
kig heb ik nog steeds de energie. Ik ontmoette
eens een jonge vrouw die drugsverslaafd was.
Zij had mijn nummer 'Come To Find'
gehoord. Die vrouw zei: 'Bedankt dat je dit
nummer hebt geschreven. Ik zal het probe-
ren.' Ik heb haar nooit meer gezien, maar bij-
voorbeeld dat moment was energie. Alles wat
ik zeg, raakt iemand en dat zijn mijn bood-
schappen in de blues.

Ja, ik wil niet te lang thuisblijven, want ik wil
werken. En ik wil autorijden, want ik ben
daar dol op. Het is net zoals ik mijn mobiele
telefoon aanzet. Niemand weet waar ik ben,
maar ik kom overal waar ik moet zijn.
Daarom zeg ik tegen de boekingsagenten:
'Als ik niet bij het optreden ben, bel dan het
ziekenhuis, want dan zal ik daar zijn.
Honeyboy Edwards en ik reden voor het eerst
samen door het land. Wij spraken over de
vrijheid die hij als jongeman had. Hij pakte de
trein en reisde. Hij verwisselde van kleding en
speelde daarna. Man, wat een geweldig
gevoel! Zo is het ook voor mij.”

België en Nederland 
“Bij jullie is er echt respect voor de blues. Het
zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat er een groot
verschil is met andere Europese landen, maar
weet je, jullie kennen echt de liefde voor het
hele spectrum van deze muziek. Ik heb dat de
eerste keer al ervaren toen ik met mijn band
in 1988 in Peer was. Wij waren echt verbaasd
hoeveel mensen weten over onze muziek. Ik
herinner mij dat ik in het vliegtuig zat met
Lloyd Glenn en George Harmonica Smith.
Wij waren onderweg naar Zweden. Lloyd en 
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ik zaten te praten en hij zei: 'Als wij uit het
vliegtuig stappen, dan weten de mensen daar
meer over ons dan wij zelf.' Ik vroeg: 'Wat?'
Lloyd ging verder en zei: 'Zij weten echt alles.'
Ik denk dat het verschil met Amerika is dat
ons land nog zo jong is als een baby. Wij
weten niet goed wat onze cultuur is. Jazz,
blues en rockabilly zijn belangrijke geschen-
ken aan de wereld, maar dat is niet alles.
Jullie cultuur is immers al heel oud. Het beste
van België vind ik het bier. En van Holland, de
vrouwen. Let op ik ben een zeer gelukkig
getrouwd man, maar wat hebben jullie
mooie grote vrouwen. Je kunt dus een hele-
boel problemen krijgen als je in België veel
bier drinkt en daarna doorgaat in Holland.”

Verhalen
Doug MacLeod staat bekend als een ver-
halenverteller die boodschappen in zijn
songs verwerkt, maar wat is dan zijn mis-
sie? “Normaal zeg ik aan het einde van een
concert: 'Ik hoop dat ik je vanavond iets heb
gegeven wat je niet had toen je hier kwam.
En ik hoop dat ik je aan het denken heb
gezet, misschien jou heb laten huilen, verdrie-
tig gemaakt of aan het lachen gebracht,
maar het belangrijkste is dat je wat voelt.
Dat is wat blues is. Het is meer dan feest vie-
ren en drinken. Er is een boodschap die ik in
jouw hart en brein stop. Ik vertel je hoe je
kunt overwinnen in het leven. Iedereen op
deze aarde heeft problemen. De armste men-
sen van de wereld hebben grote zorgen. Zij
hebben allemaal de blues en onze muziek
zegt jou: 'Je kunt het maken.' Als mensen
denken dat blues er alleen maar is om dron-
ken te worden, dan missen zij volledig de
kracht van deze muziekstroming. Ik heb mijn
jeugdproblemen overwonnen en dat vertel ik
in mijn songs, zodat anderen daar lering uit
kunnen trekken.

De vraag is niet of het verhaal of de muziek
belangrijker is. Mensen zijn uiteindelijk
belangrijker, al maken het verhaal en de
muziek alles compleet. En als de muziek niet
bij het verhaal past, dan komt het verhaal
helemaal niet over. Al mijn verhalen zijn

gebaseerd op de waarheid. Natuurlijk moet je
wel eens wat veranderen door een woord bij-
voorbeeld te laten rijmen, maar dat verstoort
de waarheid van het liedje niet. Al schrijf ik
vanuit de werkelijkheid, dan nog zijn mijn
ervaringen anders dan de jouwe. Door mijn
bevindingen uit te spreken zal het jouw erva-
ring kunnen helpen en komt de boodschap in
jouw ziel. Om een ander zijn ziel te raken,
kun je alleen maar eerlijk zijn en dat is een
serieuze klus.

Wanneer een schrijver een verhaal maakt
over een vrouw die een ander verkeerd
behandelt, dan maakt hij haar tot de slecht-
ste vrouw van de geschiedenis en dat is
natuurlijk niet waar. De lezers zeggen dan:
'Hé man je gaat te ver weg van de werkelijk-
heid.' Niemand kan zo slecht zijn en daarom
wordt het verhaal afgewezen. In relaties is
niemand honderd procent verkeerd of goed,
want de waarheid ligt ergens in het midden.

Voor mijn songs kom ik aan de verhalen door
te luisteren en te kijken naar anderen. Ik sla
alles op en soms verbinden verschillende din-
gen mij met mijn verleden. Als dan alles
samen komt, heb ik een liedje.

Duke Ellington vertelde hierover ooit een
mooi verhaal: 'Soms ben je moe als je onder-
weg bent. Je krijgt op dat moment een heer-
lijke maaltijd met lekkere wijn. En later krijg
je een bed met schone lakens. Je trekt jouw
favoriete pyjama aan en gaat in bed liggen
met een mooi boek. Je leest tot je in slaap
valt. Je legt je hoofd neer op het kussen en je
mompelt 'toedoodoepapapa', Hahaha ... En
het liedje komt. Echt, het kent geen genade,
een song komt wanneer hij komt.”

Keep the blues alive
“Ik hoop en geloof niet dat de blues dood-
gaat. De blues verandert, alle muzieksoorten
veranderen. Veel puristen zijn hier niet blij
mee, maar de vraag is niet of een bluessong
meer rock of country heeft gekregen.
Muzikanten moeten juist eerlijk zijn over hun
muziek, zo van: 'Dit ben ik!' Je houdt hiervan
of niet. Beiden zijn goed. Maar op de één of
andere manier houdt het wel de blues levend.
Er zijn nu eenmaal verschillende smaken. Het
is niet zoiets of je van Palm of Westmalle
houdt. Blues heeft niets met alleen zwart of
blank te maken. Willie Dixon hield van mijn
songs en daar was ik natuurlijk zeer blij mee.
Wij hebben elkaar diverse keren gesproken. Ik
vroeg hem eens wat blues is en Willie ant-
woordde: 'Blues is de waarheidsfactor van
het leven en het is voor iedereen, want ieder-
een voelt hetzelfde.'

De eerste keer dat ik met Brownie McGhee
speelde, was geen concert of in een club,
maar wel in zijn garage. Wij dronken Dr.
Pepper. Het was geweldig om samen te spe-
len. Ik was blij dat Brownie mij respecteerde.
Ik had al respect voor hem. Hij nam mij mee
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naar zijn kamer waar hij zijn platencollectie
had. Hij liet me Alexis Korner horen. Je weet
wel, die bluesman uit Engeland. Moet je
nagaan... een zwarte man luistert naar een
blanke. Uitgerekend zij hebben de blues
levend gehouden. Je ziet dan geen kleuren.
Toen ik opkwam als muzikant moest ik het
verdienen om met de oude muzikanten te
mogen spelen. Je deed het om door accepta-
tie een deel van hen te worden. Je moet uit
jouw hart kunnen zingen en dat moeten die
muzikanten ook nog mooi vinden. En als je
dat niet kunt, speel het dan. Het is altijd zo
geweest. Iemand schreef een recensie over
een album van mij. Hij had het lef om te zeg-
gen dat de kleur van de bluesman niets uit-
maakt. Het was een album met gevoel en
veel mensen durven dat niet te zeggen. Juist
dat kan de blues pijn doen. Je moet mensen
niet tegenover elkaar zetten door te polarise-
ren. Dat is echt niet goed. Weet je, mensen
luisteren vaak met hun ogen in plaats van
hun oren.”

Tips
Voor Doug MacLeod is het klip en klaar: de
blues gaat verder. Maar kent en ziet hij
nieuw talent? “Ja, ik zie jonge muzikanten
opkomen. Er zitten een paar hele goede bij. In
Australië zag ik eentje 'who knocked my
socks off'. Helaas ben ik zijn naam vergeten.
Hij vroeg mij om raad. Ik zei: 'Schrijf je eigen
liedjes'. De Australiër zong 'Walkin' Blues',
maar weet zo iemand wel hoe dat voelt? Die
knaap dacht dat zijn songs niet goed genoeg
waren. Je moet het doen en proberen. Kijk, als
je een Muddy Waterssong doet, klinkt het
nooit zo goed als Muddy Waters. Speel en
zing je je eigen nummers, dan is dat de weg
die jij bewandelt.

Ik leerde van Ernest Banks uit Tuana Virginia:
'Schrijf, speel en entertain om een goede
bluesman te zijn.' Destijds speelde ik elek-
trisch gitaar en ik klonk als B.B. King. George
Harmonica Smith nam mij eens apart en
vroeg waarom ik zo speelde. Mijn antwoord
was 'omdat B.B. King het zo doet'. En George
zei: 'Doug, wij hebben al een B.B. King en jij
gaat nooit worden zoals hij. Het wordt tijd
voor Doug MacLeod. Laat zien en horen wat
jij kan.' Dat was uiteraard een goed advies en
het werkte.”

There's A Time
Doug heeft een dikke twintig cd's op zijn
naam staan. De laatste schijf 'There's A
Time' kwam in maart van dit jaar uit. De
kritieken zijn lovend. Een muzikant zoals
MacLeod produceert voortdurend nieuwe
nummers, al was hij het maar aan zijn stand
verplicht. Hij vertelt: “de laatste cd was net
zes weken uit en mijn platenmaatschappij
Reference Recordings vroeg mij al om de vol-
gende te maken. Ik was verrast, want die

vraag verwacht je niet zo snel. Eerst maar
eens over nadenken. Er komen nog minstens
een paar cd's van mijn hand.

'There's A Time', namen wij op zonder kopte-
lefoons. Jimi Bott op drums en Denny Croy
op bas, man wij speelden alsof we in een club
zaten. Voor de volgende cd wil ik weer naar
deze studio in Californië. En wat mij betreft
met dezelfde geluidsmensen. Het was prach-
tig. Het is echt zonder overdubs. Gewoon
puur!”

Rosa Lee
“Het eerste nummer op 'There's A Time' is
'Rosa Lee'. In 1994 zette ik op de cd 'No Road
Back Home' het liedje 'Nightbird' en dat is
ook Rosa Lee. Haar echte naam zeg ik niet.
De song gaat over een prostituee met wie ik
leefde toen ik nog jong was. Het was rond
1966, toen ik bij de marine zat. Ik probeerde
een stoere jongen te zijn want met zo'n
imago was ik een geloofwaardige bluesman.
Zij zag mij en zei: 'Ik neem jou!' Na een tijdje
maakte ik het uit en ik schreef de song
'Nightbird' voor haar. Jaren later zat ik met
mijn vrouw in de auto. Wij luisterden naar de
radio. En toen hoorde ik voor het eerst dit
nummer in de versie van de zangeres Eva
Cassidy. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik heb
dat liedje nooit meer gezongen. Eva Cassidy
overleed in 1996. Helaas heb ik niet de kans
gekregen om haar te vragen of zij wist waar
'Nightbird' over gaat. Dat wilde ik weten
omdat het mij zo heeft geraakt hoe zij het
zong. Het nummer gaat over een man die
zijn vriendin kwijtraakte. Misschien heeft Eva
dat geweten. Ik krijg het er nu koud van.

'Rosa Lee' is de grappige versie van
'Nightbird'. Jij moet ervoor betalen en ik krijg
het voor niks. Later vertelde een vriend dat zij
was getrouwd met een dokter of zoiets, in
ieder geval iemand die had gestudeerd. Hij
heeft vast geen idee wat zij voor de kost deed
voordat hij haar trouwde. Zij komt van oor-
sprong uit New York, maar leeft nu ergens op
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een boerderij. Als vijftienjarig misbruikt meis-
je zwierf zij rond in de stad en toch overwon
zij deze situatie. Nu heeft 'Rosa Lee' of
'Nightbird' het oude leven ruimschoots ach-
ter zich gelaten. Misschien kent ze deze twee
songs van mij niet eens.”

De koster
Het gesprek zat er op. Doug MacLeod nam
afscheid van radiomaker Jaap Boots en
ging samen met zijn roadmanager Theo
Looijmans richting Ressen waar hij 's
avonds een concert zou geven in het
Hervormde Kerkje. Voordat de singer-
songwriter de auto instapte, vroeg hij of
daar wel een kleedkamer was. Het ant-
woord kreeg hij pas ter plekke.

De koster van de kerk had geen idee wie
Doug MacLeod was. “Als het maar netjes
gaat, want morgen hebben wij een kerk-
dienst”, zei hij. Deze statige en grote man
vertelde trots over het gebouw dat rond
1200 is gebouwd. Na de Tweede
Wereldoorlog werd het gerestaureerd,
omdat het veel schade had opgelopen
gedurende die zwarte periode van geweld.
Op de plek waar anders de preekstoel
staat, was nu een eenvoudig podium met
daarop een stoel en een microfoon. Aan
beide kanten stonden de geluidsboxen
opgesteld. De grondverlichting van de kerk
was afgedekt met rode vellen plastic,
zodat het licht een totaal ander effect gaf
dan bij een kerkdienst. De koster keek
ernaar: “Doug MacLeod kan hier rustig zon-
der al die apparatuur spelen, want je hoort
hier achterin de kerk een speld vallen.” Maar
hij besloot alles over zich heen te laten
gaan, want de organisatie van het concert
was volgens hem in vertrouwde handen
van Toestanden Op Podium (TOP). Voor
luisterconcerten zoals die van Doug
MacLeod wijkt TOP uit naar het kerkje in
plaats van het cultureel centrum de Kinkel
in het naburige dorp Bemmel.

Concert
Tegen acht uur 's avonds stroomden onge-
veer honderd mensen het kerkgebouw in.
De 'zaal' was vol. Het wachten was op
Doug MacLeod. Via de zij-ingang kwam hij
met een enorme glimlach binnen. Het
publiek reageerde enthousiast door hard te
klappen en sommigen floten hem zelfs toe.
Doug MacLeod had in het Kostershuis de
gelegenheid gekregen om zich om te kle-
den. De Amerikaan droeg een zilvergrijs
maatkostuum. Hij nam plaats op het podi-
um, zijn gitaar rustte op zijn rechterknie en
hij heette het publiek welkom: “Ik heb
nooit een setlist, dat regel ik op het podi-
um. Zojuist liep ik rond deze kerk en dacht:
'Nimmer heb ik voor een begraafplaats
gespeeld.” Het publiek schoot in de lach en
Doug MacLeod opende met zijn 'East
Carolina Woman'. Zijn spel was van topni-

veau. Zonder plectrum deed hij aan finger-
picking of hij speelde slide door zijn bottle-
neck met veel gevoel over de snaren te
laten glijden. Hij ging door zijn repertoire
heen met een enorme passie. Je zag het
aan hem, want Doug MacLeod gaat hele-
maal op in wat hij speelt. Zijn gezicht
maakte grimassen die de teksten van zijn
songs onbewust nog beter bij de luisteraar
binnen laten komen.

Tijdens de pauze en na afloop spraken de
concertgangers vol lof over het optreden.
Een liefhebber vertelde dat hij de blues-
man al jaren volgt. Met ruim veertig con-
certen en alle platen en cd's in zijn bezit
kon hij niet anders concluderen dat Doug
MacLeod iedere keer bij hem de juiste

snaar raakt. 'There's A Time' had hij nog
niet, maar hij tastte in zijn portemonnee
naar vijftien euro en schafte de laatste cd
van zijn held aan. Trots liet de man zijn
exemplaar zien.

De dag van de JaBo Gumbo Show, inter-
views, concert in het Hervormd Kerkje van
Ressen en babbeltjes met mensen zat erop.
Doug MacLeod veegde de snaren van
Moon af en legde daarna zijn reisgenote
weer in de witte gitaarkoffer. Alles was
klaar. Voor volgend jaar in april staan al de
nodige boekingen in België en Nederland
genoteerd.

www.doug-macleod.com
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