
Docu Those who feel the
fire burning naar Oscars
AMSTERDAM–Thosewho feel the
fire burning vanMorganKnibbe is de
Nederlandse inzending voor deOscar
voor lange documentaire. Knibbes
intens-poëtische debuutwon vorige
weekGoudenKalveren voor beste do-
cumentaire en beste sounddesign en
de eerste prijs vanhet Forumvande
Regisseurs. In januarimaakt deAca-
demyde genomineerdenbekend.

kunst
& media

18 DINSDAG 6 OKTOBER 2015

‘Er is een prachtig lijstje te maken
van rollen die ik niet heb gekregen’

DEREK DE LINT, acteur

PETER VAN BRUMMELEN

Het is begonnen toen
hij studeerde in
Utrecht, zegt foto-
graaf DirkW. de Jong.
“Ikwoonde in een
huismet een jongen

uit Friesland,wiens vader een enor-
me collectie bluesplaten bezat. Lang-
zaammaar zeker is die collectie van
Friesland naarUtrecht verhuisd. Ik
hield altijd alwel van blues,maar
toen inUtrecht ben ik echt de diepte
ingegaan. Hetwas lang voor YouTu-
be. Als je bluesmuziekwilde leren
kennen, zeker het ouderewerk,
moest je echt op zoek gaan. En
ineens had ik zo ongeveer de com-
plete bluesgeschiedenis totmijn be-
schikking.”
Dat oudewerk, de blues uit de jaren

veertig, vijftig en zestig, vindt De
Jong het allermooiste,maar hij is niet
eenkennig in zijn smaak. Nieuwe
blues: ook goed. En inAmerican
blues, het boek dat hij samenstelde
uit de 25 jaar die hij werkzaam is als
muziekfotograaf, komen ook de no-
dige andere genres aanbod.We zien

bluesmuzikanten, soulzangers, sin-
ger-songwriters, jazzmuzikanten en
countrytypes. Het zijn allemaal Ame-
rikanen, datwel.
“De blues iswaarmee het allemaal

is begonnen. De genres die eruit zijn
voortgekomen, vormenwatmij be-
treft één grote familie. Amerikaanse
rootsmuziek noem ik het zelfmeest-
al.Watme erin aanspreekt, zijn de
eerlijkheid en echtheid.”
Muziekfotografie is al een behoor-

lijk specialisme,maar daarbinnen
richt De Jong zich ook nog eens op al-
leen die Amerikaanse rootsmuziek.
Een niche binnen eenniche. “Daar
kan ik niet van leven, nee.Maar ik
doe ook reisfotografie en reclame-
werk.” InNederland publiceerdeDe
Jong alsmuziekfotograaf ondermeer

inOor en Jazzism,maar ook in bui-
tenlandse bladen, vooral inDuits-
land, kanhij werk kwijt.
Hetwas ook eenDuitse uitgever die

hembenaderdemet het idee voor
een boek. Toen dat plan stukliep,
heeft hij de uitgave zelfmaar ter
hand genomen.American blues be-
vat 110 foto’s, vooral portretten,
maar ook sfeervolle landschappen
en stadsgezichten.
Hoe steldeDe Jonghet boek samen?

“Ik heb er eenprofessionele foto-
redacteur opgezet. Ik heb indie
25 jaar zo veel gemaakt. Ermoest echt
eenbuitenstaander naar kijkenomer
eenkeuzeuit te kunnenmaken.”
In 1991, het tweede jaar dat hij pro-

fessioneel fotografeerde, ging hij
voor het eerst naar deVerenigde Sta-
ten. Sindsdien is hij er zeker dertig
teruggekeerd. “Die eerste keerwas
opuitnodiging van Zachary Richard,
een cajunmuzikant die ik in op-
dracht vanOorhad gefotografeerd in
Hilversum.Hij vroeg of ik zin had een
keer naar Amerika te komen. Ik vloog
naarNewYork en ben toenmet de
trein naarNewOrleans gegaan.”
Daar, in het zuiden van deVerenig-

de Staten, komt hij het liefst. Hij foto-
grafeerde er sterren alsWillie Nelson
enB.B. King,maar ookmuzikanten
wier roem zo ongeveer ophoudt bij
de grenzen vanhet gehuchtwaar ze
wonen. Soms fotografeerde hij ze
thuis, vaak ook in de kroeg.
Bluesgitarist BuddyGuy ligt op een

fotomet zijn hoofd op een bar in Chi-
cago (zo af toe komtDe Jong ook in
het noorden van deVS). Op een an-
dere zienwe countryzanger Dale
Watson optreden in zo’n typische
honkytonkbar in Austin, Texas.
De tentenwaar de authentieke

blueswordt gespeeld, heten juke
joints. InAmerican blues staat een
geweldige buitenopname van zo’n
zaak: de zo te zien geheel uit sloop-
hout opgetrokken PoMonkey’s Juke

Joint inMerigold, een dorpje in de
staatMississippi.
Biermee naar binnennemenmag

niet, waarschuwenmeerdere borden
aan de buitenkant. Zelf sterke drank
meenemenmagmerkwaardig ge-
noegweerwel. Het ziet er heel ro-
mantisch,maar ook niet geheel on-
gevaarlijk uit.
Hoe reageren de vaste klanten als

DirkW. de Jong er binnenstapt? “De
verhoudingen zijn blijkbaar aanhet
veranderen. De eerste jaren voelde ik
me alswitte Europeaan eenwezen
van een andere planeet in een juke
joint, nuwordt er lang zo vreemdniet
meer van opgekeken als ik daarmet
een camera binnenkom.”
Waarwerkt hijmee? “Nikon en

Hasselblad,maar ik fotografeer ook
wel opmijn iPhone, Ik ben gek op
Hipstamatic.Met zo’n appje krijg je
effectenwaar je vroeger uren voor in
de doka aanhetwerkwas.”

Dirk W. de Jong: American blues,
In De Knipscheer, €29,50.
De gelijknamige tentoonstelling is tot
1 januari te zien in het café van de
North Sea Jazz Club.

‘De blues iswaarmee het begon’
Alsmuziekfotograaf richt DirkW. de Jong (50) zijn camera vrijwel alleen op beoefenaren vanAmerikaanse
rootsmuziek. Zijnmooiste foto’s zijn verzameld op de tentoonstelling en in het boekAmerican blues.

Amerikaanse rootsmuziek Fotograaf Dirk W. de Jong viert zijn 25-jarig jubileum met boek en expositie

Gitarist en zanger R.L. Burnside, Chulahoma, 1998, links, en ‘Trombone Shorty’ in Bourbon Street, New Orleans, 2013, rechts. FOTO’S DIRK W. DE JONG

‘Wat me in dit soort
muziek aanspreekt,
zijn de eerlijkheid
en echtheid’

‘Ik fotografeer met
Hasselblad en
Nikon, maar ook
wel op mijn iPhone’


