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Mis sis sippi, The Mag no lia State, in het diepe zui den van de Ver e nigde Sta ten, is
een intri ge rende bestem ming. Het is de staat waar Afro-Ame ri ka nen het meest
gele den heb ben onder de sla ven han del, de uit bui ting op de ein de loze, hete
katoen plan ta ges, de moord prak tij ken van de Ku Klux Klan en de apart heids po li ‐
tiek van de over heid.
Maar in Mis sis sippi is ook de blues gebo ren, die zo’n grote invloed had op alle
popu laire muziek die erna kwam. En heeft de zwarte bevol king zijn rug gerecht
en voerde tal loze acties voor een mens waar dig bestaan.
In de Odys see Reis gids Mis sis sippi: Blues & Bur ger rech ten komen beide aspec ten,
en hun onder linge rela tie, aan de orde. Al rei zend ervaar je ver le den, heden en
toe komst van de blues in musea en op his to ri sche plek ken, maar ook op fes ti vals
en in clubs, cafés en juke joints waar de blues spring le vend is en steeds een nieuw
publiek trekt.
De civil-rights musea, de demon stra ties, boy cots en sit-ins in kleine dor pen en
grote ste den ver tel len het ver haal van ver zet en hoop. Een ver haal dat in de blues
weer klank vindt.
In deze gids wor den ook New Orleans (Loui si ana) en Memphis (Ten nes see)
beschre ven, ste den die ver bon den zijn met zowel de blues als de bur ger rech ten
van Mis sis sippi.
 
Lees wij zer
Mis sis sippi wordt in vier hoofd stuk ken beschre ven:
> de uit ge strekte Delta met zijn katoen vel den en Clarks dale;
> het bos rijke en heu vel ach tige noor den en het brui sende Memphis;
> de hoofd stad Jack son en het zuid wes ten, met Vicks burg en Nat chez;
> de kust met zijn witte zand strand, bad plaat sen en het swin gende New
Orleans.
 
In de gids staan kader tek sten met bio’s van de belang rijk ste blues mu zi kan ten en
zwarte acti vis ten. De bio’s wor den afge slo ten met een ver wij zing naar een video
op You Tube (YT) en, wat de blues betreft, een sug ges tie voor een cd.
De gids begint met een korte schets van Mis sis sippi (land schap, bevol king, poli ‐
tiek en bestuur en Odys see’s aan ra ders) en wordt afge slo ten met de hoofd stuk ‐
ken Ach ter grond in for ma tie (geschie de nis van Mis sis sippi en van de Delta Blues)
en Prak ti sche infor ma tie (rei zen, over nach ten, eten en drin ken en prak tisch
ABC).
De toe voe ging {FB} bij clubs, fes ti vals e.d. bete kent dat er actu ele infor ma tie op
de Facebook pa gina van de des be tref fende gele gen heid is te vin den.
Tus sen acco la des { } wordt het weg num mer aan ge ge ven.
 
Als extraatje is er op Spo tify een afspeel lijst Mis sis sippi Blues door Odys see aan ‐
ge maakt met drie uur fan tas ti sche blues uit Mis sis sippi. Deze afspeel lijst biedt
voor pret en nage nie ten, en is uiter mate geschikt als muzi kale reis be ge lei der als je
in Mis sis sippi op pad bent.
 
Ik wens je veel ple zier met deze Odys see Reis gids!
Leo Plat voet
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De katoen staat in bloei in de Mississippi Delta

De staat Mississippi is genoemd naar de Mighty Mississippi, de rivier die de
westgrens van de staat vormt. En daarmee is meteen een deel van het zo
kenmerkende landschap van de staat verklaard: de rivierdelta die het weste‐
lijke deel van Mississippi tekent. En zo’n belangrijke rol speelt in de geschie‐
denis van Mississippi: een vruchtbare bodem met uitgestrekte katoenvelden,
bewerkt door uit Afrika geïmporteerde tot slaaf gemaakten. De geboorte‐
grond van de blues en het decor van de strijd voor burgerrechten.
 
Mississippi telt ca. drie miljoen inwoners en heeft een oppervlakte van ruim
125.000 km2, waarmee het drie keer zo groot is als Nederland. Het behoort tot
de ‘deep south’ van de Verenigde staten en wordt omringd door Louisiana,
Arkansas, Tennessee en Alabama.

De Mis sis sippi Delta strekt zich uit aan weers zij den van de rivier, dus in Mis sis ‐
sippi, Arkansas en Loui si ana. In het noor den is het een brede vlakte tot Vicks ‐
burg. Tus sen Vicks burg en Nat chez wordt de delta in Mis sis sippi smal ler en wijkt
terug voor een licht heu ve lend land schap.
Ook de rest van Mis sis sippi bestaat uit laag land, zij het dat het noord oos ten en
oos ten geken merkt wordt door groene, vaak beboste heu vels: de Hills en de
Pines. Het hoog ste punt is de 246 meter hoge Wood all Moun tain in het noord oos ‐
ten van Mis sis sippi. Een deel van het noord oos ten, rond Aberd een en West Point,
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maakt deel uit van de Ala bama Black Belt, zwarte, vrucht bare aarde: de Black
Prai rie.
De kust, gele gen aan de Golf van Mexico, bestaat voor het groot ste deel uit een
aan ge legd zand strand, door sne den door baaien, met daar ach ter een moe ras sig
gebied.
Andere grote rivie ren zijn de Big Black River, de Pearl River, de Yazoo River en de
Pas ca goula River. Grote meren zijn kunst ma tig aan ge legde water re ser voirs: het
Ross Bar nett Reser voir, Arka butla Lake, Sar dis Lake en Grenada Lake.

Mis sis sippi heeft een warm zee kli maat met lange hete zomers en korte milde
win ters. De zomer duurt zo’n vier tot vijf maan den waar bij de gemid delde maxi ‐
mum tem pe ra tuur rond de 29 tot 34 gra den Cel sius ligt en er gedu rende onge veer
een derde van alle dagen sprake is van neer slag. Van juli tot decem ber is er in
Mis sis sippi kans op orka nen die vanaf de Golf van Mexico land in waarts trek ken
waar bij er soms sprake is van desa streuze gevol gen. Het is dan vooral de enorme
hoe veel heid neer slag die zorgt voor over stro min gen. Ook tor nado’s komen regel ‐
ma tig voor: gemid deld telt Mis sis sippi 27 tor nado’s per jaar, waar van onge veer
een kwart in de zwaar ste cate go rie valt.
De betrouw baar ste weers voor spel ling, inclu sief aller lei moge lijke extre mi tei ten,
wordt gege ven door de Nati o nal Wea ther Ser vice: www. weather. gov, voor de
mobiele tele foon: www. mobile. weather. gov.

 

Het groot ste deel van Mis sis sippi, in het noor den en oos ten, is bedekt met bos,
waar bij de naald bo men domi ne ren. In het noord oos ten zijn het vooral hard hou ‐
ten loof bo men die het beeld bepa len. Moe ras sen komen vaak voor. De Delta, tot
1835 bedekt met bos en moe ras sen, wordt nu gedo mi neerd door katoen vel den,
afge wis seld met wil gen, cipres sen en eik. Noot- en amber bo nen en iepen komen
even eens vaak voor. Bij zon der is het grote aan tal (drie dui zend soor ten) vas cu ‐
laire plan ten dat in Mis sis sippi voor komt.
Bizon, poema en wolf zijn ver dwe nen. Her ten zijn de groot ste die ren die nog in
het wild leven. Vos, was beer, bui del rat, stink dier, mar mot en wezel zijn even eens
te spot ten. In de moe ras sen langs de kust leven kro ko dil len, schild pad den, water ‐
slan gen en kik kers.
Moe ras schild pad den zijn te vin den in de dras sige kust ge bie den van Mis sis sippi.
De niet-gif tige kou se band slang komt voor, even als de gif tige koraal slang, water ‐
moc ca s in slang en dia man tra tel slang.
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Er zijn meer dan vier hon derd vogel soor ten geteld, zoals water vo gels, fazan ten,
dui ven, koe koe ken, gie ren, ooi e vaars, leeu we ri ken, zwa lu wen, boom kle vers,
havi ken, ijs vo gels, lepe laars, kraan vo gels, uilen en ade laars.
De Mis sis sippi-rivier is een belang rijk migra tie ge bied voor gan zen, bonte strand ‐
lo pers, ster nen, meeu wen en vele soor ten een den. Mos sels en 63 ver schil lende
soor ten kreef ten zijn er te vin den in de water rijke gebie den, met name langs de
kust.

Mis sis sippi heeft zes Nati o nal Forests: Holly Springs (ten N van Oxford), Tom big ‐
bee (ten W van Colum bus), Delta (ten ZO van Rol ling Fork), Bien ville (ten Z van
Forest), Homo chitto (ten ZO van Nat chez) en De Soto (tus sen Gulf port en Hat ties ‐
burg).
Deze bos sen die nen ver schil lende belan gen: eco lo gi sche (bij zon dere plan ten en
die ren), recre a tieve (wan de len, vis sen, jagen, kanoën, pick nic ken, kam pe ren,
vogels obser ve ren) en pro duc tieve (hout kap). Voor som mige acti vi tei ten (jagen,
vis sen) is altijd een per mit nodig, voor andere acti vi tei ten kan dat per bos ver ‐
schil len. Wil je iets onder ne men dan wordt sterk aan ge ra den je van tevo ren te
infor me ren via www. fs. usda. gov/ main/ mississippi.

De Mis sis sippi is na de Mis souri de
lang ste rivier van de VS. Zij ont ‐
springt in Lake Itasca in Noord-Min ‐
ne sota en legt 3730 km af om in de
Golf van Mexico uit te mon den. De
naam is van Indi aanse oor sprong:
Misi-ziibi (‘opne mend alle wate ren’),
want de rivier wordt gevoed door
hon der den zij stro men die vanaf de
Rocky Moun tains in het wes ten en de
Appa l a chen in het oos ten de rivier
voe den. Dui zen den jaren lang
bewoon den indi a nen stam men de
oevers. Met de komst van de Euro pe ‐
a nen werd de rivier een belang rijke han dels weg. Vanaf de 19de eeuw ver voer den
stoom bo ten land bouw- en indu strie pro duc ten over de rivier. Het ver o ve ren van
de con trole op de Mis sis sippi door de Noor de lijke troe pen was een beslis send
keer punt in de bur ger oor log. In de loop van de 20ste eeuw werd met de bouw
van dij ken, dam men en slui zen de rivier steeds meer een door de mens gecon tro ‐
leerde vaar weg. Maar de ele men ten kon den niet altijd wor den bedwon gen. In
1927 vond de Great Mis sis sippi Flood plaats, de groot ste rivie rover stro ming ooit in
de VS. Vooral de Delta was de dupe. 70.000 km2 kwam onder water te staan,
700.000 men sen, meest Afro-Ame ri ka nen wer den dak loos en vijf hon derd men ‐
sen ver dron ken. Na de ramp legde men meer dij ken, slui zen en dam men aan,
maar tot op de dag van van daag zijn er regel ma tig over stro min gen. De land ‐
bouw is de groot ste ver vui ler van de rivier. De tal loze plan ta ges en boer de rijen
langs de rivier maken de aan pak van de ver vui ling ‘vanaf de bron’ moei lijk.
De rivier is onder werp van veel boe ken en lie de ren. De over stro ming van 1927 is
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in de blues veel bezon gen. Bes sie Smith zong Back-Water Blues, Memphis Min nie
When The Levee Breaks en Char ley Pat ton High Water Eve ry where.

In Mis sis sippi wonen bijna drie mil joen men sen. In 1900 waren het er 1,5 mil joen
en in 2000 2,8 mil joen. Demo gra fen voor zien een daling in de nabije toe komst,
van wege de zwakke eco no mie. De groot ste ste den zijn de hoofd stad Jack son
(167.000 inwo ners), Gulf port (72.000) en het prak tisch tegen Memphis aan ge ‐
bouwde Sou t ha ven (54.000). Witte Ame ri ka nen vor men met 58% de groot ste
groep, gevolgd door Afro-Ame ri ka nen met 37%. Alle ove rige groe pen (zoals His ‐
pa nics, Azi a ten en Native Ame ri cans) sco ren rond de 1%. Het aan deel van wit ten
neemt lang zaam af, ter wijl dat van zwar ten lang zaam toe neemt. Het groot ste
deel van de Euro-Ame ri ka nen heeft Engelse of Schotse wor tels. Mis sis sippi heeft
van alle sta ten het hoog ste per cen tage Afro-Ame ri ka nen.
Engels is de domi nante taal. Spaans wordt door 1,9% gespro ken en Frans door
0,4%.
Mis sis sippi staat bekend als de meest gelo vige staat van de VS: 59% beschouwt
zich als zeer gelo vig. Daar te gen over staat 14% dat geen reli gie aan hangt. Chris te ‐
nen zijn ver re weg de groot ste groep (83%), waarin de pro tes tan ten (77%) domi ‐
ne ren. Andere reli gies sco ren rond de 0,5%.
Mis sis sippi telt ruim zes dui zend onge trouwde homo- of les bi sche stel len, waar ‐
van 33% ten min ste één kind heeft: het hoog ste per cen tage in de VS.

De staat Mis sis sippi heeft, even als de VS, een schei ding tus sen de uit voe rende,
wet ge vende en rech ter lijke mach ten. De uit voe rende macht is in han den van de
direct geko zen gou ver neur en de wet ge vende macht bestaat uit het Huis van
Afge vaar dig den (120 leden) en de Senaat (52 leden).
De Repu bli kei nen zijn sinds de jaren ’70 de groot ste par tij. Van de zes ver te gen ‐
woor di gers in het Ame ri kaanse Con gres zijn er vijf Repu bli kein; de zwarte
Demo craat ver te gen woor digt, hoe kan het anders, de Delta. Bij de ver kie zing
voor gou ver neur in 2019 werd de Repu bli kein Ree ves met 52,2% geko zen. In het
Huis en de Senaat van de staat heb ben de Repu bli kei nen een ruime meer der heid
van ca. 60% van het aan tal zetels.
Mis sis sippi bestaat uit 82 coun ties met een eigen bestuur en recht bank.
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