
Red Hot Mama – Storybook en achtergrond 
 

Chicago, 1924.  Je bent 36 en ongetrouwd; dochter 
van een van Chicago’s rijkste families, de Franks’. Je 
woont samen met je ouders en je jongere zus in de 
Franks’ mansion in de chique wijk Kenwood.  

 
Jouw leven bestaat uit puur genieten. Je rolt van de ene high-tea naar diner, van picknicks 
in het park naar de paardenrennen, van cocktailparty naar bal. Je bent mooi en dat weet je. 
Mannen zwermen om je heen als bijen die op honing afkomen. 
 

Maar jij hebt je ogen gericht op Bugs Moran. Als berucht maffialid 
is hij niet van onbesproken gedrag, maar dat deert je niet. Bugs 
brengt het beest in je naar boven. Telkens als je bij hem in de 
buurt bent, dan wordt je je bewust van je vrouwelijke vormen. 
Dan krijg je dat tintelende gevoel in je buik, een waas voor je ogen 
en is er maar één ding dat je wilt: hem! 
 
Tot nu toe heb je nog niet echt contact met hem kunnen leggen. 
Je bent hem een paar keer tegengekomen in die nieuwe jazzclub, 
Warwick Hall, maar telkens als hij in de buurt kwam, wendde je je 
verlegen af.  

 
Samen met je zus heb je bedacht hoe je ervoor 
kunt zorgen dan Bugs je ziet staan. Je hebt je 
haar kort laten knippen volgens de laatste mode 
en zo’n nieuwe flapperjurk laten maken waar je 
benen prachtig in uitkomen. Je hebt 
geëxperimenteerd met  make-up: zwoele, 
donkere ogen en bloedrode lipstick. Je wilt hem 
op de dansvloer verleiden, dus je hebt je suf 
geoefend op de Charleston.  



Je zus noemde je al lachend: red hot mama!  
 
En vanavond gaat het gebeuren. Coon Sander’s 
Nighthawks spelen in Warwick Hall en je weet dat Bugs, 
die gek is op jazz, er zal zijn.  Klokslag negen uur rijdt de 
chauffeur de auto voor, zoals je hebt gevraagd. Je plan is 
klaar; je gaat Bugs laten zien dat je niet dat verlegen 
meisje bent waar hij je voor aanziet. Je gaat zijn 
aandacht opeisen. Je gaat hem laten inzien  dat jij de 
moeite waard bent. Vanavond gaan alle remmen los; 
vanavond  je met hem mee naar huis! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



Achtergrond 
Het originele Red Hot Mama stamt uit 1921 en werd in 1924 opgenomen door Coon 
Sander’s Nighthawks (http://www.youtube.com/watch?v=QWwxyoA7tzY) uit Kansas City. 
In 1926 werd het jazzorkest het vaste orkest van het Blackhawk Hotel in Chicago in 1926 en 
nog later van het New Yorker Hotel in New York City.  
 
De tijd 
De Roaring Twenties refereert aan de jaren twintig in de Verenigde Staten, Canada en 
Engeland. Het was de periode van de drooglegging en in illegale bars (speakeasy's) werden 
de religieus geïnspireerde onthoudingsproblematiek en autoriteit in zijn algemeenheid  
geminacht. De geest van de Roaring Twenties werd gekenmerkt door een optimisme. Er 
kwam een einde aan tradities en alles scheen mogelijk te zijn dankzij de opkomst van 
technologie. In deze periode zie je dan ook auto’s in het straatbeeld verschijnen. Dankzij de 
bioscoop en de radio werd de wereld kleiner en voor iedereen toegankelijk. Cultuur was 
hot, vooral in de grote steden als Chicago, New York, Londen en Parijs. Jazzmuziek floreerde 
en de ‘flapper’ stond symbool voor de nieuwe generatie vrouwen uit die tijd. Het waren 
zelfbewuste vrouwen, die stemrecht hadden verworven, vaker zelf een baan zochten, hun 
haren in een korte bobstijl droegen, naar jazz luisterden en minachtend deden over dat wat 
toentertijd als acceptabel en gangbaar gedrag werd gezien. Flapper-girls droegen kortere 
rokken tot net over de knie, dronken stevig, rookten, reden auto en gingen makkelijker dan 
gangbaar om met seks. Zware make-up, tot dan toe alleen gebruikt door prostituees, werd 
het kenmerk van de flapper-girls. Het was zelfs heel gewoon om je lippen te stiften terwijl 
je in een restaurant aan tafel zat. De flapper-girls hadden iets uitdagends, brutaals en 
provocerends. Sociale en seksuele normen werden over het algemeen aan de laars gelapt. 
Vrouwen vonden dat zij, net als mannen, ook seksuele wezens waren met menselijke 
behoeften en dat het destructief was om die behoeften te verdringen. Naar mannen toe 
hadden ze dan ook een voor die tijd ongekend geëmancipeerde houding. Flapper werd ook 
het synoniem voor een volledig nieuwe modestijl die onder andere het einde van het korset 
betekende en de opkomst van de panty. De flappers werden ook nadrukkelijk geassocieerd 
met een nieuwe stijl van dansen, meer in het bijzonder met de Charleston. De Roaring 
Twenties kwamen abrupt tot een einde met de Wall Street Crash van 1929, die tevens de 
Grote Depressie inluidde.  

http://www.youtube.com/watch?v=QWwxyoA7tzY

