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De Roma vormen een gewild onderwerp 
voor reportagefotografen, maar slechts wei-
nigen dringen zo diep in hun manier van 
leven door als de Deense fotograaf Joakim 
Eskildsen (1971). In 2007 verscheen zijn 
indrukwekkende boek The Roma Journeys
waarvoor hij gedurende zeven jaar de Roma 
in zeven verschillende landen volgde met 
zijn camera. Zijn werk wordt nu voor het 
eerst in Nederland geëxposeerd.

De tijdmachine van de Roma
“In onze westerse samenleving is er een sterke tendens om het onge-
wone te willen bestrijden”, zegt Joakim Eskildsen. “Ik heb bijvoorbeeld
geen tv en moet me daar vaak voor verdedigen. Je hoort een tv te heb-
ben en wie daar niet aan meedoet, moet worden bekeerd. Ik denk dat
de Roma deze krachten nog sterker voelen. Er zijn dan ook veel ‘onzicht-
bare zigeuners’ die zijn opgegaan in de samenleving en hun achtergrond
hebben losgelaten of hem verborgen houden. Voor ons project hebben
wij ons echter geconcentreerd op de zichtbare Roma, mensen die zich
nog niet volledig hebben aangepast.”

De reizen die Joakim maakte voor zijn project waren niet nauwkeurig
uitgestippeld. Samen met zijn toekomstige vrouw, die de teksten voor
het boek schreef, reisde hij op de bonnefooi rond en liet zich leiden
door toevallige contacten en gebeurtenissen. Ze begonnen in Honga-
rije en leerden daar de eerste bijzonderheden over de Roma kennen
doordat ze vier maanden woonden bij Magda, een bejaarde Roma-vrouw
met wie ze de dagelijkse beslommeringen deelden. Zij werden regelma-
tig verrast door haar manier van denken. “Ze had maar twee theekopjes
en wij gaven haar daarom een heel servies cadeau. Dat was echter de
volgende dag alweer verdwenen en toen wij vroegen waarom dat was,
zei ze dat ze prima tevreden was met haar twee kopjes en geen behoefte
had aan materiële uitbreiding. Dat vond ik prachtig. Door toevallige per-
soonlijke contacten met mensen die ons weer op het spoor brachten
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van andere mensen reisden we daarna verder naar Roemenië, India, en
Finland. In Griekenland en Rusland werden we op weg geholpen door
mensenrechtenorganisaties en in Frankrijk door het Centre de Recher-
ches Tsiganes. Naarmate we meer over de Roma leerden, hadden we het
gevoel dat er een onbekende, boeiende wereld voor ons open ging.”

Afkeer
De Roma wonen als sinds de 13e eeuw in West-Europa en zijn eeuwen-
lang slachtoffer geweest van criminaliteit door staten en burgers. In
de late middeleeuwen werden ze gezien als de verspreiders van de pest.
Ze hadden geen status in onze samenlevingen en ze mochten zonder
proces worden veroordeeld. In de eeuwen daarna is ze van alles aange-
daan, wat culmineerde in de systematische annihilatie van de Tweede
Wereldoorlog. “Hun geschiedenis is zeer ingewikkeld en elke gemeen-
schap is weer verschillend”, zegt Joakim Eskildsen. “In de Sovjet Unie
waren zij bijvoorbeeld vaak de enige muzikanten die geen muziek tot
meerdere eer en glorie van de communistische heilstaat hoefden te 
maken. Ze werden vaak clandestien uitgenodigd om op Kolchozen te
komen spelen en stonden met hun muziek symbool voor de vrijheid. 
Tegenwoordig is hun situatie veranderd want door de Tsjetsjeense ter-
reurdreiging heeft iedereen met een donkerdere huidskleur in Rusland
nu problemen. In Griekenland probeert men ze onder het tapijt te 
vegen en sluit de ogen voor het feit dat er vijfduizend mensen op een
vuilnisbelt leven. In Scandinavische landen worden ze in het stramien
van de welvaartsstaat gedwongen en krijgen sociale woningen en uit-
keringen. Hoewel ze liever willen werken, wordt het ze op de arbeids-
markt bijna onmogelijk gemaakt.”

Eigenlijk is het vreemd dat wij zo weinig af weten van een volk dat
al zo lang in ons midden leeft. Het enige wat mensen weten zijn de cli-
chés over zigeuners. “Als je die gaat onderzoeken, kun je elk cliché 180
graden draaien en dan bijt het zichzelf in de staart. Het is bijvoorbeeld
niet bij uitstek een nomadisch volk. Honderd jaar geleden was maar 
zes procent van de Roma nomadisch. Ze staan bekend om hun criminele
inslag, maar als je door een samenleving eeuwenlang bent buitenge-
sloten en je opleiding en werk is ontzegd, moet je soms kunst- en vlieg-
werk uithalen om de kost te verdienen.”

De afkeer en tegenwerking waar Roma mee te maken krijgen, komt
volgens Joakim voort uit een combinatie van angst en onwetendheid.
“Het is de aloude menselijke angst voor het onbekende. Magda had een
nichtje dat trouwde met een Gadjo (niet-zigeuner, red.). Zijn familie
bejegende haar aanvankelijk met de grootste argwaan. Zij is een fan-
tastisch mens, was de spil van het huishouden, kookte voor de ouders
en zorgde goed voor haar eigen en andermans kinderen. Gaandeweg
kwam de familie daarachter en pas na jaren namen ze haar op en gin-
gen haar normaal behandelen. Soortgelijke verhalen kun je in bijna 
elke Roma-familie horen.” 

Alert
Joakim maakte zijn foto’s op film met een Pentax 6x7 met als objectie-
ven een 55mm, 90mm en 135mm. “Ik hou van oude, betrouwbare came-
ra’s die je niet elk jaar hoeft te vervangen door een nieuw model en die
het zonder batterij nog doen. Een digitale camera past voor mijn gevoel
minder goed bij dit onderwerp en ik hou bovendien meer van film dan
van dat eeuwige back-uppen.”

Hij scant zijn films met een Imacon 949 scanner en pept ze in Photo-
shop op met aanpassingslagen. Voor dit project maakte hij uitsluitend
gebruik van bestaand licht en zette zijn camera vaak op statief, zeker
bij binnenopnames. Die laatste maakte hij meestal op het midden van
de dag, waarbij het licht gefilterd werd door ramen of vitrage. Voor de
buitenopnames fotografeerde hij vaak aan het begin of eind van de dag.
De foto’s zijn door hun onderwerp met elkaar verbonden, maar het licht-
gebruik is een even belangrijke rode draad. Het licht noemt Joakim 

Eskildsen dan ook een belangrijke bepalende factor voor het opname-
moment dat hij kiest. “Als ik mijn camera bij me heb, loop ik in ver-
hoogde staat van alertheid rond en het valt me op dat ik meestal niet
fotografeer. Pas als ik mijn onderwerp in het juiste licht heb, maak ik
de foto. Fotograferen vertoont veel parallellen met het vertelen van een
verhaal. Je kunt dat op verschillende manieren formuleren en dezelfde
informatie kan op de ene manier zeer indrukwekkend zijn en op de an-
dere manier volkomen irrelevant terwijl je toch dezelfde informatie
overbrengt. Ik zie het gebruik van het licht, het bepalen van de com-
positie en het kiezen van het moment als mijn gereedschap om het ver-
haal dat ik wil vertellen te formuleren.” 

Reacties
Joakim laat zijn foto’s altijd zien aan de mensen die hij heeft gefoto-
grafeerd en hij krijgt regelmatig onverwachte reacties die hem ervan
doordringen dat hij geen objectieve weergave van de werkelijkheid geeft.
“De man in het bad lijkt op de foto een flamboyante, zelfverzekerde grap-
jas, maar in werkelijkheid was het een introvert mannetje. Toen ik hem
de foto liet zien, kon hij er hartelijk om lachen.” 

Een vrouw die Joakim had gefotografeerd, was minder positief. Zij
vond dat zij erop stond met een veel te donkere huidskleur. “Ze gooide
de afdruk op de grond en trapte erop. Dat vond ik jammer, want in mijn
ogen was ze prachtig en zo had ik haar ook gefotografeerd. Hoewel ik
de werkelijkheid natuurgetrouw wil weergeven, is er geen ontkomen
aan dat het een persoonlijk document wordt en dat probeer ik dan ook
niet te onderdrukken. Mijn fotografie is een persoonlijke zoektocht naar
hoe de wereld in elkaar zit. Mijn kennis van de wereld is een zwart beeld
en door van delen daarvan foto’s te maken, belicht ik voor mezelf stuk-
jes ervan waardoor het gedeeltelijk helder wordt.”

De meeste reacties op de foto’s waren echter positief en ook het boek
is door de mensen die erin staan goed ontvangen. “We hebben veel ver-
schillende kanten van de Roma-bevolking laten zien. Sommigen leven
in de moderne wereld met alle gemakken van dien, maar bij anderen
lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Bij het bladeren door het boek zei-
den veel van mijn Roma-vrienden: ‘Hier is te zien wat mijn grootvader
mij altijd vertelde over zijn manier van leven.’ Zo bezien is het boek een
soort tijdmachine omdat je de uiteenlopende levenswijze van de Roma
door de tijd kunt zien en dat vind ik een zeer gewenst effect.” 

Positieve kant
Veel foto’s uit The Roma Journeys getuigen van humor, bijvoorbeeld de
foto van de dikke man die buiten in een ligbad zit of de man die in zijn
huiskamer ternauwernood rechtop kan staan. “Ik heb de ambitie dat ik
steeds meer humor in mijn foto’s wil krijgen”, zegt Joakim Eskildsen.
“De wereld is in een wanhopige toestand en mensen doen elkaar de 
verschrikkelijkste dingen aan. Dat kun je op een keiharde manier vast-
leggen, maar ik heb gekozen voor een andere invalshoek: de positieve.
De Roma vormen geen homogene groep, maar verschillen onderling
enorm. Ze zitten vol met verhalen waar mensen vaak niet voor open-
staan. Ik heb me er net zo voor opengesteld als de Roma die mij in hun
leven toelieten en wil ze laten zien. Ik wil de schoonheid van de Roma
tonen en hoop zo te kunnen tegengaan dat er op ze wordt neergekeken.
Als je meer over ze leert, ga je de schoonheid zien en dat is wat ik met
mijn project wilde benadrukken.”

ROBERT THEUNISSEN

JOAKIM ESKILDSEN THE ROMA JOURNEYS [LE ROMANÉ PHIRIMÀTA]

TEKST EN MUZIEKOPNAME: CIA RINNE . VOORWOORD: GÜNTHER GRASS

UITGEVERIJ STEIDL . ISBN: 978-3-86521-371-6 . € 60,-

T/M 18 APRIL: NOORDERLICHT GALLERY; AKERKHOF 12, GRONINGEN

WWW.JOAKIMESKILDSEN.COM

AGIA PARASKEVI, ATHENE, GRIEKENLAND



FOCUS 4  . APRIL 2010 2322 FOCUS 4  . APRIL 2010

PORTFOLIO Joakim Eskildsen

SAPERA MEISJE . JAISALMER DISTRICT, INDIA HARRI . HILA, FINLAND



FOCUS 4  . APRIL 2010 2524 FOCUS 4  . APRIL 2010

PORTFOLIO Joakim Eskildsen

EDE HOSSÓ . HEVESARANYOS, HONGARIJEALADÁR BIJ 46°C . HEVESARANYOS, HONGARIJE



FOCUS 4  . APRIL 2010 2726 FOCUS 4  . APRIL 2010

PORTFOLIO Joakim Eskildsen

VODSTROY, RUSLAND ST. JACQUES, FRANKRIJK


