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DE JIMMY
NELSON
FOUNDATION
EN DE GEZICHTEN
ERACHTER

Ongeveer een jaar na ons interview met Jimmy Nelson zijn
we terug in zijn kantoor. Niet voor Jimmy zelf dit keer, maar
voor Kieke van Maarschalkerwaart en Gretel Sánchez,
de drijvende krachten achter de Jimmy Nelson Foundation.
Deze nieuwe stichting stuurt vrijwilligers op reis om
inheemse culturen te documenteren. Er vonden al reizen
plaats naar de Csikós in Hongarije, Hadzabe in Tanzania en
Quechua in Peru. ‘Door inheemse culturen een gezicht te
geven, hopen we ze voor de toekomst te behouden.’
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KIEKE

GRETEL

Kieke (40) is projectmanager voor de
Jimmy Nelson Foundation. Ze zet projectreizen uit en gaat zelf mee als teamleider.
Ze is ook nog eens reservecameravrouw en
ging al eens met Jimmy mee naar Siberië.
Naast haar functie bij de stichting runt ze
haar eigen bedrijf in de reisbranche, Stamp
Travel Support. Volg haar persoonlijke
avonturen op travelsoap.nl
Gretel (28) is policy and communications
officer. Ze is verantwoordelijk voor de
communicatie, public relations en partnerships van de Jimmy Nelson Foundation.
Deze geboren en getogen Venezolaanse
studeerde af in Caïro en belandde via een
omweg bij de Jimmy Nelson Foundation.

Voor de mensen die de stichting nog niet kennen; wat is het
ultieme doel?
‘Culturen zullen altijd onderhevig blijven aan veranderingen, dus het
is niet dat we denken: mensen mógen niet veranderen. Wij lopen
immers ook niet meer op klompen. Maar we weten wel van onze
tradities af. Wij vinden het dan ook belangrijk dat inheemse culturen
en tradities worden vastgelegd, voordat ze opgaan in de dominante
cultuur en langzaam verdwijnen. Onze missie ligt in het verlengde van
Jimmy’s werk — hij kan het immers niet alleen — en is tweeledig.
Enerzijds proberen we binnen lokale gemeenschappen een gevoel
van culturele trots aan te wakkeren. Anderzijds proberen we wereldwijd bewustzijn te creëren door mensen via social media en onze
website in contact te laten komen met inheemse volkeren. Het langetermijndoel is dat we, door inheemse volkeren en hun gebruiken te
documenteren, een uitgebreide online bibliotheek van culturele trots
aanleggen. Dit doen we door vrijwilligersprojecten op touw te zetten.
Een aantal keer per jaar reizen we met een kleine groep vrijwilligers
naar alle uithoeken van de wereld om, door de ogen van de locals,
festivals, bijeenkomsten, bijzondere beroepen en andere gebruiken
die er straks misschien niet meer zijn, te documenteren. Op onze
website vind je een wereldkaart met de locaties van de projecten. Als
je op de locaties klikt krijg je informatie, foto’s, video’s en interviews
te zien. We hopen dat dit een publiek platform zal worden, zodat uiteindelijk ook andere reizigers hun materiaal kunnen delen. Daarnaast
zijn we bezig om een lesprogramma beschikbaar te maken voor leerkrachten. Zo kan de hele klas mee op wereldreis. Het programma
maakt gebruik van 360 gradentechnologie, waardoor jongeren al
spelenderwijs in aanraking komen met andere culturen. Het geld dat
nodig is voor deze projecten komt voort uit de verkoop van Jimmy’s
boeken en prints, maar ook uit de opbrengsten van lezingen. Hopelijk
wordt dit nog aangevuld door donateurs.’

Vandaag is blauw
Csikós (paardenhoeders)
als Adam dragen typisch
blauwe kostuums.
Foto: Jeroen Cox
Links
Kieke en Gretel
van de Jimmy
Nelson Foundation.
Foto: Jimmy Nelson

Hoe gaan jullie deze doelen bewerkstelligen?
‘Wat wij proberen te doen met de stichting is samen te vatten in drie
pijlers: documentatie, educatie en wederkerigheid. Stap één is dat we
laten zien wat er is. We documenteren culturen die aan verandering
onderhevig zijn en tradities die verloren kunnen gaan. Vervolgens
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mensen met een inheemse cultuur zijn
eigenlijk buurmannen en -vrouwen.

Er zit alleen een vliegof treinreis tussen

komen we aan bij educatie, waarmee we bewustzijn creëren en ervoor
zorgen dat mensen een gevoel en gezicht krijgen bij deze culturen.
De laatste stap is wederkerigheid. Dit houdt in dat we niet alleen halen,
maar ook brengen. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om vrijwilligerswerk te gaan doen, en bijvoorbeeld iets voor een gemeenschap te
bouwen. Maar ga eerst eens aan hén vragen waar ze behoefte aan
hebben. In de praktijk kom je dan eerder uit bij zaken die te maken
hebben met cultuurbehoud, dan bij de aanleg van een waterput of
schoolgebouw. Inheemse culturen worden doorgaans mondeling overgeleverd, van generatie op generatie. De aanleg van een cultureel
centrum maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een inheemse cultuur
vast te leggen in audio, beeld en tekst. De drie pijlers vormen samen de
Circle of Cultural Connection. Het idee voor deze cirkel stamt uit 2017,
toen Jimmy voor het eerst een 360 gradencamera inzette, en rijkelijk
uitgedoste mensen rond de camera zag zitten en dansen. Sindsdien
staat de cirkel symbool voor cultuur als erfgoed. Maar ook voor de
cirkel van het leven.’

En als ze mazzel hebben een koedoe, die stiekem door het overgangsgebied tussen Ngorongoro en het Eyasimeer sloop. Het wordt voor hen
dus steeds lastiger om hun traditionele leefwijze in stand te houden.
Van de 120 minderheden in Tanzania zijn de Hadzabe de enigen die
hun kinderen niet naar school sturen. Vrijwel de gehele moderne
wereld vindt dat een rare gedachte — hè, ze gaan niet naar school?
Maar de grap is: een vierjarige Hadzabe schiet met een pijl en boog
van tien meter afstand een vogel uit de boom. Dát is zijn school. De
Hadzabe halen water uit de rivier en maken binnen een mum van tijd
vuur.
Hun toekomst is afhankelijk van de kennis die ze als kind opdoen.
Wij mogen ons ‘geschoold’ noemen. Maar wie is hier nou geschoold?
Als ooit chaos uitbreekt, gaan wij het met z’n allen niet redden, omdat
er geen voorraad meer is in de supermarkt. Maar de Hadzabe zullen
overleven. Toch worden zij belemmerd in hun zijn. Omdat de moderne
wereld iets anders vindt en denkt, en streeft naar meer geld en macht.
Maar daar hebben de Hadzabe geen boodschap aan.’

Hoe zorg je ervoor dat mensen het lot van inheemse culturen niet
als ver-van-mijn-bedshow behandelen?
‘Kijk hoe je vroeger zelf reageerde toen je in een film of boek leerde
over een inheemse cultuur uit een land hier ver vandaan. Toen dacht je
ook: wauw, daar wil ik meer over weten! Door kinderen en scholen erbij
te betrekken, maar ook door vrijwilligers op reis te sturen, hopen we bij
hen een gevoel van compassie op te wekken. Als zij eenmaal compassie
ervaren, dan staan ze er wellicht ook voor open om iets voor die
culturen te betekenen. Bovendien kunnen we minderheden middels ons
platform een gezicht geven, zoals de Hadzabe in Tanzania. De stam telt
nog vijftienhonderd mensen. Ze spreken een kliktaal. Er is dus geen
geschreven taal. Als zij er niet meer zijn, is de taal er ook niet meer.
Hun grootste probleem is dat het jachtgebied steeds kleiner wordt,
omdat het omringende land wordt verkocht aan boeren. Dit houdt in
dat er geen groot wild meer rondloopt. Voorheen kwamen ze elke week
thuis met een groot dier; nu moeten ze het doen met apen en vogels.

Wat kunnen jullie als stichting voor ze betekenen?
‘Dan kom je dus bij dat stukje wederkerigheid. Wat kunnen wíj doen om
hun cultuur en kennis te laten voortbestaan. Laten we als voorbeeld weer
de Hadzabe nemen. Ze spreken kliktaal en kunnen zich niet verstaanbaar
maken in de officiële taal van Tanzania, het Swahili. Maar ze maken deel
uit van Tanzania en hebben behoefte aan iemand die hen vertegenwoordigt. Iemand die opkomt voor hun landrechten, iemand die helpt bij het
opzetten van een cultureel centrum. De Hadzabe zien natuurlijk óók de
ontwikkeling om hen heen, in de vorm van toeristen en auto’s. Volgens
clanleider Shakwa is iedereen welkom. ‘Mensen, kom kijken hoe we hier
leven. Maak je niet druk, we redden ons prima. Maar leg ons geen
andere leefwijze op. We zijn gelukkig met ons nomadisch bestaan en
hebben geen behoefte aan een school, een huis en een weg.’ Daarom zul
je de Hadzabe niet om geld horen vragen. ‘Geld kunnen we niet eten,’
zeggen ze dan. Ze hebben veel meer aan speerpunten en bijlbladen.
Normaal gesproken moeten ze hiervoor naar een smid. De gereedschap-
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Een gejaagd leven
N’Oye is op jacht met
zijn pijl en boog. Het
jachtgebied van de
Hadzabe krimpt,
waardoor het lastiger
wordt om wild
te vangen.
Foto: Ed O’Mahoney

063

ONTMOET

De boom in!
Hadzabe N’Oye rust
uit na het verzamelen
van honing.
Foto: Ed O’Mahoney
Rechts
Negen van de ongeveer
1500 overgebleven
Hadzabe.
Foto: Ed O’Mahoney
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een vierjarige hadzabe schiet met een
pijl en boog van tien meter afstand

een vogel uit de boom.
Dát is zijn school

pen die ze nodig hebben, ruilen ze tegen honing en vlees. Tien speerpunten kost ze één giraffenpoot of een vergelijkbaar gewicht aan vlees.
Daarvoor moeten ze meerdere keren op jacht. Voor hen is het twee
dagen lopen naar de smid; wij hebben een Jeep. We zijn dus naar de
smid gereden voor een afscheidscadeau.’
Welke culturele waarden zijn jullie bijgebleven naar aanleiding van
de projecten?
‘Wat ons vooral is bijgebleven is hoe mensen uit inheemse culturen voor
elkaar zorgen. Dat missen we hier in Nederland weleens. Als je het
vergelijkt met veel inheemse culturen, hebben wij weinig respect voor
vaders en moeders, opa’s en oma’s. Kijk alleen al naar hoeveel ouderen
eenzaam zijn. Eigenlijk vinden we ze maar lastig. We zetten ze in een
bejaardenhuis en het komt nooit echt uit als we ernaartoe moeten.
Als je dan op vakantie bent en er gebeurt wat met ze, worden ze bij de
eerste hulp naar binnen gekukeld, omdat er niemand is om voor ze te
zorgen. Het zijn potverdorie je ouders of grootouders! Zorg voor elkaar.
Zie de waarde van elkaar. Zelfs bij onze eigen families en vrienden zien
we dit terug. Niet dat ze dat bewust doen, trouwens. Dat komt gewoon
door de 24/7-maatschappij waar we in leven. In andere landen zijn
families de hele dag samen. En opa of oma is misschien wel de belangrijkste en meest gerespecteerde persoon in de groep; zij waarborgen de
culturele kennis. Wat ons ook opviel: we zijn hier in Nederland niet zo
aanrakerig. Een aanraking leidt meteen tot een #MeToo-affaire. Een
groot contrast met andere culturen; binnen de kortste keren zwaait een
wildvreemde een arm om je heen, of sta je innig te knuffelen. Hetzelfde
geldt voor kinderen. Hier is het spannend om een kind uit handen te
geven. Dáár komt zo’n kleine hummel gewoon lekker op schoot zitten, of
je haar vlechten. Zo’n dreadlock gaat er bij ons nooit meer uit. Maar de

sfeer is gewoon goed en warm. Dat vinden we misschien nog wel het
mooiste, dat er ruimte is voor elkaar en voor de ander.’
Hoe selecteren jullie de culturen die gedocumenteerd worden?
‘Het verschilt. Sommige vinden we zelf, andere worden via e-mail aan
gedragen. We proberen onze projecten zo veel mogelijk te spreiden
over de wereld, zodat we een wijd spectrum aan culturen uit kunnen
lichten. Gelukkig zijn we niet gebonden aan bepaalde plekken. Het kan
een plek zijn waar Jimmy al is geweest, maar het zou ook zomaar een
schuttersfeest in Limburg kunnen zijn. Ook daar gebruiken ze schilden
die ze speciaal hebben laten maken en afstammen van een oude
traditie. Dat is ook het leuke aan onze stichting. Heb je ideeën? Mail ons!
Wij weten ook niet alles. Het idee om naar de Csikós (wranglers) te gaan
was bijvoorbeeld afkomstig van een Hongaarse deelnemer aan ons
eerste project. De Csikós wonen op de Hongaarse poesta’s — eindeloze
groene en bruine grasvlaktes. Naar eigen zeggen zijn het de beste
paardrijders van de hele wereld. Ze hoeven maar te slaan met hun
zweep en hun paard gaat liggen. Het zijn net afgerichte hondjes. Er zijn
nog maar weinig Csikós die dit vak op deze manier beoefenen. Ze
dragen typisch blauwe kostuums. ‘Betere kleren zijn er niet voor het
werk op de poesta’s,’ zeggen ze. De kleding houdt ze koel in de zomer
en warm in de winter, en is comfortabel tijdens het werken en paard
rijden. Ook dit is een stukje oude cultuur, die nog stamt uit vroegere

Een uiltje knappen
Met de klok mee: Een lesje pijl maken // N’Oye vangt een
dwerguil // N’Oye op jacht // Er wordt een vuurtje
gestookt om de uil te roosteren. Foto’s: Ed O’Mahoney
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Tijdens culturele festivals kun je van
dichtbij meemaken hoe mensen

één hart vormen

Veel van de reizen die jullie uitzetten richten zich op festivals.
Waarom zijn festivals zo’n goede uiting van cultuur?
‘Het is wanneer mensen hun cultuur op de kleurrijkste en trotste manier
uitdragen. Dat is wat wij willen vastleggen en aan anderen willen
vertellen. Tijdens culturele festivals kun je van dichtbij meemaken
hoe de mensen samenkomen. Of zoals de Quechua het zeggen: hoe
mensen één hart vormen. Maar het is ook een boodschap naar henzelf.
Beseffen jullie wel hoe mooi en bijzonder dit is? Ons laatste project
richtte zich op het Peruaanse Inti Raymi, een grootschalig en theatraal
festival in Cuzco. In tegenstelling tot de andere reizen die we afgelopen
jaar maakten — naar culturen die zienderogen verdwijnen — kozen we
met Inti Raymi juist voor een cultuurspektakel dat alsmaar populairder
wordt. Maar ook dit is een cultuurgebonden traditie, die de deelnemers
en bezoekers meeneemt naar het verleden. Het is niet alsof ze in Peru
op deze manier leven; het is niet zo dat ze elke dag rondlopen verkleed
als Inca. Maar dit is wél de manier waarop ze hun Inca-erfgoed in leven
houden. Ik leerde er trouwens dat het in feite helemaal geen Inca’s zijn.
Inca betekent koning in het oude Quechua. Toen de Spanjaarden voor
het eerst in aanraking kwamen met de Quechua en de koning spraken,
stelde deze zich voor als inca. In werkelijkheid was de koning de leider
van het Quechua-volk. Wij in het westen hebben er gemakshalve Inca’s
van gemaakt; het staat op Wikipedia en het lukt maar niet om dit om
te buigen.
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Zitten de gemeenschappen die jullie bezoeken eigenlijk wel op ons
westerlingen te wachten?
‘Dat is natuurlijk de vraag. Het ultieme doel is dat we met de stichting
iets terugdoen voor de culturen die we bezoeken, door ze een gezicht
te geven en ze te behouden voor de toekomst. Maar dat kan niet
op stel en sprong. Er is tijd en onderzoek nodig om, samen met de
gemeenschappen, projecten op te zetten. En er is tijd nodig om nieuwe
generaties bewust te maken van cultuurbehoud. We halen ons geen
illusies in het hoofd. Of wij nu een project organiseren naar een
gemeenschap, of dat Columbus Travel er een artikel aan wijdt; vroeg
of laat zullen er tóch wel mensen heengaan. Wij proberen de mindset
van die bezoekers te veranderen, en ze op een andere manier naar
een andere cultuur te laten kijken. Als een cultuur waar ze van kunnen
leren. Ga je bij de Hadzabe, Csikós of Quechua — of een andere
inheemse gemeenschap — op bezoek? Ga dan de interactie met ze
aan, probeer ze te begrijpen, zodat je na thuiskomst allicht een beetje
opener staat voor nieuwe leef- en denkwijzen. We leven nu eenmaal
in een globaliserende wereld. Het gaat erom dat we met z’n allen een
punt bereiken waarop we elkaar begrijpen. Om elkaar te begrijpen
moeten we met elkaar het gesprek aangaan. Niet alleen maar foto’s
nemen en weer gaan. Verbinding, daar gaat het om. Veel toeristen
maken foto’s zonder te vragen of dat oké is. Hoe zou jij het vinden
als er ineens iemand voor je opduikt met een camera? Dat doe je hier
toch ook niet? Iemands woonplaats is immers geen openluchtmuseum.
Dat is wat mensen moeten inzien. Mensen met een inheemse cultuur
zijn eigenlijk buurmannen en -vrouwen. Er zit alleen een vlieg- of
treinreis tussen.’
jimmynelsonfoundation.com

Zelf met de Jimmy Nelson Foundation mee op projectreis?
Zie pag. 74 en lees hoe jij in aanmerking komt.

JIJ
KUNT DIT
ZIJN!
ZIE PAG 74

Met dank aan Explore Tanzania en Avila reizen.

t ijden. Het was toen nog gebruikelijk om paarden te stelen. Daarom
moeten de paarden plat op de grond kunnen liggen. Op een poesta met
alleen maar gras, moet je je paard kunnen verstoppen. Hedendaagse
Csikós hebben een soort weekdienst; elk van hen heeft één week
paardendienst op de gemeenschappelijke boerderij, en gaat dan weer
naar huis. De Csikós houden al wel een cultureel festival, wat betekent
dat er reeds toeristen naartoe gaan. Het toerisme is noodzakelijk.
Wellicht kan het deze manier van leven van de ondergang behoeden.’

071

De Hadzabe vanuit een ander pespectief.
Foto: Kieke van Maarschalkerwaart
Amateurfotograaf Jeroen Cox in actie tijdens
het Hortobágyi Lovasnapok-festival in Hongarije.
Foto: Kieke van Maarschalkerwaart
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DE DEELNEMERS AAN DE
INTI RAYMI-FOTOREIS
Vier korte vragen aan de vrijwilligers die voor
de Jimmy Nelson Foundation het Peruaanse
Inti Raymi-festival documenteerden.

Marieke van der Heijden
nederlands

Tanin Kayvan
canadees-iranees

Ram Paudel
nepalees-duits

Wat betekent cultuur voor jou? En vanwaar
de interesse?
‘Cultuur is een soort lijm. Het verbindt. Elke
cultuur draagt een unieke schoonheid en
levenswijsheid in zich. Hoe verschillend ze
ook zijn. Als kind had ik al een poster van een
indiaan boven mijn bed hangen, met daarop
The Ten Indian Commandments. Eén van deze
geboden luidt als volgt: behandel de aarde, en
alles dat erop leeft, met respect. Ik heb dan
ook veel respect voor de eigenheid van de vele
culturen die ik tijdens mijn reizen tegenkom.’

Wat betekent cultuur voor jou? En vanwaar
de interesse?
‘Cultuur is een krachtige uiting van wat het
betekent om mens te zijn. We gebruiken
het om te ontdekken en waarderen wat ons
—m
 ensen met verschillende achtergronden —
anders maakt. En belangrijker nog: al dat ons
gelijk maakt. Daarnaast is cultuur een reflectie
van de zaken die het allerbelangrijkst voor ons
zijn, en hoe we deze zaken besluiten te vieren.
Ik vind dat we het als mensen, die samen een
wereld delen, aan elkaar verplicht zijn om van
elkaar te leren. Het minste wat we kunnen
doen is elkaar respecteren. Je hóéft het niet
met iemand eens te zijn, om de schoonheid
van zijn of haar cultuur te waarderen.’

Wat betekent cultuur voor jou? En vanwaar
de interesse?
‘Cultuur is een way of life. Middels onze
cultuur definiëren we wie we zijn en hoe we
functioneren als maatschappij. Elke cultuur is
uniek en dat maakt onze planeet divers. De
mensheid is al eeuwenlang aan verandering
onderhevig, met als gevolg dat oude culturen
verdwijnen. En toch. Toch is het anno nu
mogelijk om een ‘uitgestorven’ cultuur, zoals
die van de Quechua, in levenden lijve mee te
maken.’

Hoe bereid je je voor op zo’n unieke reis?
‘Ik lees me van tevoren zo goed mogelijk in en
probeer steevast een aantal basiszinnetjes in de
lokale taal te leren. Daarnaast maak ik gebruik
van de Google Translate-app, die trouwens ook
gewoon offline te gebruiken is. Maar de grootste
must voor een reis als deze is een open mind,
in combinatie met een grote glimlach.’
Wat was voor jou de grootste uitdaging?
‘Ik vind het belangrijk dat we niet alleen maar
komen om te halen, maar ook om te brengen.
Gelukkig hadden we een klein fotoprintertje
bij ons, waarmee we ter plekke foto’s konden
afdrukken. Dat is niet alleen leuk voor het
eigen archief van de geportretteerde, maar
ook om vol trots aan familie en vrienden te
laten zien. Daarnaast nemen wij hun verhalen
mee terug naar onze wereld. Hopelijk ontstaat
er hierdoor meer begrip voor hun cultuur.’

Hoe bereid je je voor op zo’n unieke reis?
‘Vergeet alles dat je denkt te weten. Alleen
zo kun je iets nieuws leren. Je bent dan niet
slechts een observeerder, maar staat jezelf toe
om te denken en voelen als een ander, met een
andere achtergrond.
Wat was voor jou de grootste uitdaging?
‘Een festivalsetting kan heel onvoorspelbaar zijn.
Bovendien zijn er een hoop regels van kracht. Zo
stonden we tijdens het Inti Raymi-festival op
een behoorlijke afstand van de artiesten, wat
het lastig maakte om ze op een mooie manier
te fotograferen. De zon scheen bovendien vrij
fel in Cuzco; met volle zon een grote groep
mensen vastleggen bleek nog knap lastig!’
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Hoe bereid je je voor op zo’n unieke reis?
‘Voor mij als fotograaf heeft research de
hoogste prioriteit. Ik vind het essentieel dat ik
voor aanvang zo veel mogelijk afweet van het
onderwerp dat ik ga documenteren. De beste
bron is en blijft de local. Voor elke reis b
 enader
ik mijn eigen netwerk en lokale mensen.’
Wat was voor jou de grootste uitdaging?
‘Ik houd ervan om me door de situatie mee
te laten slepen. Ik doe dus niet echt aan
plannen. Zo ook op 24 juni, de dag waarop
het allemaal ging gebeuren. Er stonden
ongeveer 25.000 mensen om me heen en het
werd steeds chaotischer. Ik was bang dat ik
ingesloten zou raken en geen goed zicht zou
hebben op de festiviteiten. Gelukkig werd
ik, zo bleek later, vanwege mijn perskaart
toegelaten op het veld zelf. Last minute wist
ik de ideale plek te bemachtigen.’

Trotse blik
Acteur verkleed als
priester tijdens
Inti Raymi.
Foto: Marieke van
der Heijden

073

