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Musical over André Hazes trekt al een jaar volle zalen

Schreeuw uit het hart
▶ pagina 14
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De pianist ‘van Paul de Leeuw’ bracht zijn
jeugd door in een huis waarin geen noot
klonk. Afgezien van James Last.
▶ pagina 4

Het islamitische onderwijs bestaat hier 25
jaar. Welke overeenkomst ziet de directeur van een gereformeerde school?
▶ pagina 8

Vogels op een waddeneiland. Zwaar beladen met kijkers zie je pas of de witbuikrotgans er bij zit. Of de roodhalsgans.
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Cor Bakker

Moslimschool
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Reina Wiskerke beeld Jimmy Nelson Producties

Voordat ze er niet meer zijn
De Britse fotograaf Jimmy Nelson, woonachtig in
Amsterdam, ziet veel veranderen in de wereld. De
voormalige mode- en reclamefotograaf maakt zich
zorgen. De bijzondere cultuur van traditionele
stammen is aan het verdwijnen. Op de valreep wil
hij alle stammen die er nog zijn, vastleggen. De
foto’s moeten nadrukkelijk de luister, rijkdom en
waardigheid van stamleden in beeld brengen. De
fotograaf gaat ervan uit dat de stammen die nog
volgens hun eeuwenoude tradities leven, puur
zijn, authentiek, in balans met de natuur. Hij
spreekt gerust van romantische of glossy foto’s:
zorgvuldig gearrangeerde situaties waarin de
gefotografeerde mensen zich trots gaan voelen, en
zo op de foto komen.
Het project heet Before they pass away – voordat
ze sterven –, waarmee hij bedoelt: voordat de
stamtradities verdwenen zijn. Het kostbare project
wordt gefinancierd door een Nederlandse mecenas, Marcel Boekhoorn. Boekhoorn is een ondernemer die volgens Wikipedia fortuin heeft
gemaakt met de aan- en verkoop van Telfort.
Het eerste product van Before they pass away is
een gelijknamig fotoboek over 35 stammen, zoals
de Huli en Kalam in Nieuw Guinea, de Tsaatan in
Mongolië of de Mursi in Ethiopië (Uitg. teNeues,
402 kleurenfoto’s, € 128). Voor het eerste fotoboek
heeft Nelson naar eigen zeggen 2,5 jaar door 44
landen gereisd. Dit is nog maar het begin voor
hem. Hij moet nog 35 stammen bezoeken. En alle
gefotografeerde stammen wil hij nog het boek
brengen waarin ze afgebeeld staan. ◆

links:
Ladakhi, in de Himalaya, Noord-India.
rechts, van boven naar beneden:
Kazachen in Mongolië.
Himba, Namibië.
Jimmy Nelson aan het werk onder Papoea’s, die
leven in Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesíë.

