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National Geographic
Masters of Photography
Jodi Cobb

Door David Griffin, voormalig Director of photography, Nationat Geographic Magazine

'W at maakt iemand tot een uitmuntend National Geographic-
fotograaf?'Als director of photography werd die vraag mij
nogal eens gesteld. Natuurlijk onderscheidt elke medewerker

zich door zijn of haar eigen, typerende stijl. Wat ze echter gemeen hebben,
is de combinatie van visie, integriteit en passie.

Jodi Cobb is de belichaming van dat ideaal. Aan het begin van mijn
loopbaan werkte ik in de buurt van Wilmington, Delaware, waar de
plaatselijke krant de reputatie had innovatieve fotojournalistiek te bedrijven.
Er werkte een groepje talentvolle fotografen, waar cobb ook toe behoorde.
Zij had zich als vrouw een plaats verworven in een werkomgeving die werd
gedomineerd door mannen. Haar foto's onthulden haar gevoel voor de
menselijke factor in het verhaal: ze bleven me nog jaren bij.

Ook haar werk voor National Geographic Magazine laat zien dat
Cobbs mededogen de drijfveer is achter haar meest gedenkwaardige
foto's. Ze was haar tijd ver vooruit met de reportage over vrouwen in
Saudi-Arabië, gepubliceerd in 1987. Ze moest uiterst tactvol te werk
gaan, omdat het voor Saudische vrouwen verboden is zich te laten
fotograferen. Desondanks wist zij vrouwenlevens in de islamitische
wereld integer en indringend in beeld te brengen. Met deze foto,s stelde
ze een norm voor dit onderwerp, die nog steeds niet is geëvenaard.

Een andere fascinerende ontdekkingstocht volgde op het boek A Day rn
the Life of Japan, waaraan honderd fotografen bijdroegen. Cobbs opdracht
was om een geisha in Tokio te fotograferen.ze raakle zo geihteresseerd in
dit fenomeen dat ze er naderhand een groot project van maakte. Ze bracht
zes maanden door bij een geisha in Tokio, verspreid over een periode van
drie jaar. Een dergelijke toewijding en tijdsinvestering om een onderwerp
op haar gemak te stellen, kenschetst Jodi's werk. Het resultaat zijn de
onverbloemde beelden waarmee dit boek begint.

Cobb bracht onderwerpen als schoonheid en liefde tot leven, maar ze
pakte ook precaire onderwerpen aan, zoals mensenhandel. Ze wijdde
een jaar aan research om dit verhaal in beeld te brengen. Hiermee
onderstreepte ze dat de beste Natlonal Geographic-totografen een
diepte kunnen geven aan hun onderwerp die uniek is binnen de gedrukte
media. En soms kunnen foto's daadwerkelijk de wereld veranderen.
De indringende beelden van dit verslag, dat verscheen in september
2003, zorgden voor een stroom aan lezersreacties - en vergrootten het
algemeen bewustzijn van een wereldwijd groeiend probleem.

Cobb is een van de ware meesters van de hedendaagse fotojournalistiek.

Jodi Cobb heeft onze lezers

ingewijd in de gesluierde

levens van Saudische vrou-

wen, ze heeft hedendaagse

slavernû aan de kaak

gesteld en de stad Venetië

luisterrijk in beeld gebracht.



Miss Trinidad brengt haar uitdossing in orde, voordat ze verkozen zal worden tot Miss Universe. De fotografie van Jodi

Cobb heeft schoonheids¡dealen van over de hele wereld belicht.



Mensen in hun wereld

Door Jodi Cobb

I n de jaren zestig en zeventig waren we ervan overtuigd dat we de

I wereld konden veranderen - dat ideaal bracht mij tot de journalis-

I tiek. Echter, in een donkere kamer in New York City werd het me
opeens duidelijk: terwijl mijn vroege foto-experimenten zich langzaam
ontwikkelden in de vloeistof, zag ik mijn toekomst haarscherp voor me.
Geen woorden, maar beelden zouden mijn vak worden.

ln mijn jeugd zag ik de wereld als een buitenstaander. Mijn vader
werkte voor een oliebedrijf en ons gezin reisde de hele wereld rond.
Vooral de jaren in lran hebben mij gevormd. Omdat we vreemdelingen
waren, stonden mijn broers en ik buiten de heersende cultuur. lk vroeg
me af wat er omging in die exotische, vaak grimmig ogende wereld.
lk keek in de ogen van lraanse vrouwen en wilde erachter komen wat
voor soort leven ze leidden achter hun sluiers.

lk keerde terug naar de Verenigde Staten. Mijn eerste baan,
redacteur bij een tijdschrift, zorgde ervoor dat ik me opgesloten
voelde. lk zat veel op kantoor maar wilde ontzettend graag terug naar
de wereld daarbuiten. Overdag zat ¡k aan mijn bureau te dromen over
een leven als fotografe en 's avonds was ik bij vrienden die in bands
speelden, concerten gaven en muziekopnames maakten. lk maakte
publiciteitsfoto's voor mijn muziekvrienden en wat foto's voor hun
platenhoezen. Toen ontdekte ik dat mijn camera een paspoort vormde
naar het heilige der heiligen: zo vond ik onlangs een vergeten foto van
Bruce Springsteen die schone sokken aantrekt.

lk werd als fotografe aangenomen bij een krant, destijds echt een
mannenwereld. Eén keer kreeg ik te horen dat de enige vrouwen die
werden toegelaten op het veld van de Philadelphia Eagles héél korte
rokjes dragen. Maar ik liet me niet ontmoedigen en algauw spraken
tv-presentatoren over mij als 'die vrouwelijke fotograaf'.

lk richtte mijn lens steeds vaker op vrouwen die barrières doorbraken,
zoals de eerste Amerikaanse mijnwerkster en de eerste vrouwelijke
jockey. Daarnaast onderzocht ik de scheidslijn tussen rijk en arm. lk
wilde menselijke levens tegen hun eigen specifieke achtergrond in beeld
brengen. Bij Nat¡onal Geographic Magazine vond ik mijn ware roeping -
de werkelijkheid documenteren achter schermen, sluiers en maskers,
en dat binnen culturen over de hele wereld.

Het is opvallend hoe vaak vrouwenlevens zich in het verborgene
afspelen. Waarom? Die vraag heeft me naar veel interessante plaatsen
geleid. lk heb de eenzame levens van geisha's kunnen zien, achter
die perfecte maskers van make-up. lk heb vrouwen in Afrika en China
gefotografeerd die waren verminkt in naam van de schoonheid.
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Met behulp van een medewerker van een NGO documenteerde Jodi Cobb het fenomeen k¡nderarbe¡d, zoals hier

achter een weefgetouw in Noord-lndia.
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En ik heb de verhalen van vrouwen in de seksindustrie in beeld gebracht
op uiteenlopende locaties, zoals Oost-Europa en lndia.

Niemand had ooit eerder de geheimzinnige binnenwereld van een
geishahuis gefotografeerd. De vrouwen waren aanvankelijk uiterst
achterdochtig. Dus verplaatste ik mijn basis naar Tokio en kwam ik
trouw elke dag opdagen bij hun huis, tot de geisha's mijn aanwezigheid
normaal begonnen te vinden. Het hielp dat ik én buitenstaander én
vrouw was. Tegen mij waren ze openhartiger dan dat ze ooit tegen een
landgenote zouden zijn. Toen het vertrouwen was gegroeid, kwamen
de verhalen los. Maar zodra een man de kamer binnenliep, vielen de
vrouwen stil. De lichaamshouding, handelingen en gezichtsuitdrukking
van de geisha staan weinig individualitelt toe. Haar kunst bestaat uit de
projectie van het ideaal van de perfecte vrouw.

Toegang krijgen tot de wereld van Saudische vrouwen was nog
moeilijker. Zodraik een vrouw in abaya wilde fotograferen, stuitte ik op
een wereld van bureaucratie. Voor elke foto moest ik uiteindelijk een man
benaderen: de echtgenoot of vader, die ofiicieel toestemde, of - meestal -
weigerde. De sluier van vrouwen, bedoeld om hun schoonheid te bedekken,
vormde hét symbool van sociale beperkingen die hen werden opgelegd.

Door mijn fotoreportage 'Enigma of beauty' ontdekte ik dat
schoonheidsidealen wereldwijd heel verschillend zijn. En ik was getuige
van de pijn en druk die gepaard gaan met de jacht op schoonheid. De
ingebonden voeten van Chinese vrouwen, de lipplaten van Afrikaanse
vrouwen en de nekringen van Padaung-vrouwen. De Amerikaanse
peuters die worden klaargestoomd voor schoonheidswedstrijden, terwijl
ze nog niet uit de luiers zijn. En dat alles om via het schoonheidsideaal
macht en status te verwerven.

Mijn werk bracht me ook in bedenkelijke achterafbuurten, waar
vrouwen en kinderen dagelijks worden uitgebuit. lk fotografeerde de
verschrikkingen van mensenhandel, prostitutie en slavernij. Gedurende
die vier lange maanden in de clandestiene wereld van de slaven van
de eenentwintigste eeuw heb ik bijna elke dag gehuild. Maar ik dwong
mezelf ertoe door te gaan, met de gedachte dat veertig miljoen mensen
deze foto's te zien zouden krijgen. Dat zou hen hopelijk tot nadenken
stemmen - en aanzetten tot actie.

lk wilde de slachtoffers en hun redders - zij die opvanghuizen
runnen - op de foto zetten, maar ook de daders, om een blik in hun
wereld te bieden. Het is moeilijk het kwaad in de ogen te kijken. Hoe
onmenselijk iemands misdaden ook zijn, de kans bestaat dat hij of zij
je gewoon uitnodigt voor de lunch. En... het is niet gemakkelijk je te
concentreren, wetende dat je onderwerp je direct als slaaf zou verkopen
als hij de kans kreeg. Maar dan besef je ook weer waarom je journalist
bent geworden: om de wereld te veranderen, al is het maar een beetje,
door licht te werpen op een aantal duistere plaatsen.

lk heb veel schoonheid gezien in deze wereld, maar ook schade,
aangericht door de duistere instincten van de mens. lk hoop dat het me
is gelukt de levens van mensen die ik heb gesproken en gefotografeerd
een klein beetje lichter te maken.
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De verzegelde lippen

van een geisha getu¡gen

van haar erecode.

Zij onderhoudt de

Japanse mannel¡jke

elite met muziek, zang,

dans en beschaafde

conversatie. Ge¡sha's

worden gewaardeerd

om hun schoonheid

én hun discretie. Deze

iconen van de Japanse

cultuur beoefenen hun

gei (kunst) al meer dan

25O jaar, Jodì Cobb wilde

hun verborgen levens in

beeld brengen en werd

- zij het terughoudend -
geaccepteerd.

.toDt coBB 13



Een kijkje achter het

masker. Een geisha

dient te volharden

in een nauwgezette

rout¡ne en ze moet veel

eenzaamheid verdragen.

Deze vrouw neemt even

pauze tijdens een make-

upsessie, die een paar

uur in beslag kan nemen

(boven). Twee geisha's

ontspannen zich tussen de

dansvoorstellingen door:

ze vergelijken elkaars

horoscopen (rechts).

14 NATIONAL GEOGRAPHIC I\¡ASTERS OF PHOTOGRAPHY
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'Dit gezicht zegt niets

over mijn ware ik,'

vertrouwde een geisha

de fotografe toe. De

magie van de geisha

wordt achter gesloten

deuren gecreëerd en het

geheim wordt zorgvuldig

afgeschermd van de

Japanse mannen, die het

romantische ideaal van

de geisha verafgoden.

Desondanks trekt de

ge¡shawük steeds mÌnder

bezoekers naarmate de

westerse cultuur verder

doordringt in Japan.

JODI COBB 't7
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Jodi Cobb verdiept

zich in het raadsel

van schoonheid ¡n

uiteenlopende culturen.

Dit is New York, waar de

pers aanwezig is bü een

modeshow van lsabel

Toledo.'We wilden een

superzelfverzekerde,

sensuele look, en de

meisjes lopen prachtig

op stiletto's,'zegt

de echtgenoot en

zakenpartner van de

ontwerpster.'Op platte

schoenen voelen ze zich

onbelangrijk.'

JODI COBB 21
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Ola-la! De heren komen

ogen tekort, backstage

bij de finale van de El¡te

lVodel Look-wedstrijd

in Nice, Frankrijk

(links). Een model

ondergaat de ellenlange

voorbereidingen voor

één snel loopje over de

catwalk in de modeshow

van Carmen Marc Valvo,

tijdens de Fashion Week

in New York.

JODI COBB



Achter de schermen

bij een modeshow

van Arkadius t¡jdens

de Graduate Fashion

Week in Londen: op

de grond, tussen een

wirwar van l¡chamen en

exquise stoffen, zit een

model uit te blazen. De

aanlokkelijke façade,

vol glamour, herbergt

een wereld van kei-

harde fys¡eke eisen die

worden gesteld aan het

modellenbestaan. De

meisjes streven naar

het - broodmagere *

slankheidsideaal, wat

vaak eetstoornissen

tot gevolq heeft.

NATIONAL GEOGRAPHIC N/ASIERS OF PHOTOGRAPHY24
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De Elite Model Look-

wedstrijd biedt jonge

vrouwen wereldw¡jd de

kans the next supermodel

te worden. 'Eigenlük

zijn ze niet meer dan

kleerhangers,' aldus

een talentscout. Maar

mooi zün betaalt goed.

Een beginnend model

verdient 1500 dollar

per dag, topmodellen

25.000 dollar, en de echte

supermodellen nog eens

vier keer zoveel.

Ook het streven naar

artistieke schoonheid

kan vermoeide voeten

opleveren. Een ballerina

ontspant zich achter de

schermen op de Académie

de Danse Classique in

Monaco. De school werd

opgericht met steun

van prinses Gracia, de

Amerikaanse filmster

die trouwde met prins

Reinier lll van Monaco.

'Schoonheid is belangrijk,'

zegt oprichtster Marika

Besobrasova, 'maar

discipline ook.'

26 NATIONAL GEOGRAPHIC IVlASTERS OF PHOTOGRAPHY
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Een peuter poseert,

opgemaakt en gekapt voor

de Universal Southern

Charm Peagant in

Georgia, een van de vele

schoonheidswedstrijden in

de zuidoostelijke Verenigde

Staten (links). Peuters

wordt, soms onder druk,

geleerd te paraderen, te

poseren en te glimlachen

- om daarmee een prijs te

winnen. Een deelneemster

aan de Regal Miss-

verkiez¡ngen in Georgia

schittert in een roze

prinsessenjurk (boven).

JODI COBB 29
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Locatie: Helsinki. Jodi

Cobb maakte deze

thealrale reflectie over

de vergankelijkheid van

schoonheid. Ella Eronen

poseert als'Madame', een

actrice die zich verloren

waant zonder rol. Haar

rekwisieten zijn een

handspiegel, een portret

van haarzelf als jongere

vrouw en de klok waarin

het raderwerk van de tijd

genadeloos doordraait.

HET VERHAAL
ACHTER DE FOTO

Ella Eronen was de

populairste actrice van

Finland en een heldin

tijdens de Tweede

Wereldoorlog. lvlaar tegen

mij hield ze vol: 'O, je wilt

mij niet fotograferen, je wilt

lvladame.' Op het portret

aan de muur, geschilderd

door haar man, droeg ze

dezelfde kleren. Ze was de

person¡ficatie van het theater

en haar echte leeflijd bleef

heel lang geheim.

31
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Gefluisterde zoete

woordjes? Op straal in

Londen symboliseren

verleidelijke rode ippen

de lokroep van de

schoonheid. Stedelingen

worden dagelijks

overspoeld door reclame.

'Toch kan reclame

vermakel¡lk zijn,' zegt

Cobb

'i ¡ir
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I love you, grappig

gespeld. Dat is de aanhef

van een fantasievolle

wenskaart in de vorm van

een krant, die een vrouw

zit te lezen in een ltaliaans

café. Jod¡ Cobb reisde

de wereld rond voor een

studie over hofmakerij,

bruiloftsrituelen en de

mysterieuze chemie van

de liefde. ln Florence

vond ze de essentie van

romantiek:'ltalianen zün

trots op hun reputatie van

minnaars.'

34 NATIONAL GEOGRAPHIC MASTERS OF PHOTOGRAPHY



JODI COBB 35



.t

l

l

36 NATIONAL GEOGRAPHIC I\4ASTERS OF PHOTOGRAPHY



Voorjaarsvakantie in

Cancún, Mexico. De pijlen

van Cupido zijn hier niet

alleen gericht op het

hart... Deze jaarlijkse

vakantieweek voor

Amerikaanse studenten is

doordrenkt van'strandlust'

Het middelpunt van

de aandacht, Michele

Parsons, zegt:'Sommigen

van ons zoeken de ware

liefde, maar de meesten

willen gewoon seks.'

37JODI COBB



De fotografe legde een

teder moment vast tijdens

de jaarlijkse Gay Pride

Parade in New York. De

partner van deze man stak

zijn hand uit om diens

hanger van madonna-

met-kind te herschikken,

speciaal voor de foto van de

tatoeage.'Hij had een zwaar

leven,' herinnert Cobb

zich.'Hij vertelde me dat

hij graag een permanente

herinnering wilde aan geluk

dat voortduurt.'

Even dollen voor de

wedstrijd. Steve Yeager,

catcher van de Dodgers,

geeft coach Monty

Basgall een onverwachte

klapzoen in het Dodger

Stadium. Jodi Cobb

was een van de eerste

vrouwelijke fotografen die

het mannenbolwerk van

de Amerikaanse sport

betrad. Daar maakte ze

kennis met de oeroude

âantrekkingskracht van

teamgeest.

3B NATIONAL GEOGRAPHIC I/ASTERS OF PHOIOGRAPHY
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Het begin van de

kerstvakantie in New York:

fanfares, praalwagens

en opblaasstripf iguren

domineren een deel van

Broadway tijdens de jaarlijkse

lvlacy's Thanksgiving Day

Parade (links). Hol Hol

Hol Op het metrostation

Broadway heeft een groepje

warenhuiskerstmannen

de slee verru¡ld voor het

openbaar vervoer. De eerste

metrolijn van New York, die

langs Broadway Avenue liep,

werd geopend in 1904.

JODI COBB 41
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Stoom hangt boven

de straten rond Times

Square, een metafoor

voor de broeierige sfeer.

Winkelketens en andere

grote bedrijven hebben

de buurt inmiddels

grotendeels ontdaan van de

groezeligheid : tegenwoordig

is Times Square ideaal voor

een gezinsuitje. Toch is er

iets van de oude sfeer in

de wijk blijven hangen -
een vleugje rauwheid en

opzichtigheid.

HET VERHAAL
ACHTER DE FOTO

Eind jaren tachtig was New

York een gevaarlijke plek,

en ik wilde de verpauperde

straten bij nacht in beeld

brengen. Een taxichauffeur

bracht me naar Broadway,

even boven 42nd Street.

Het sneeuwde, en ik vroeg

hem rond te rijden tot ik de

.juiste plek had gevonden.

Hij zette de meter uit,

vroeg me het basistarief

te betalen en algauw had

ik een foto die zó uit Iaxl

Dr¡vet had kunnen komen.

43JODI COBB



Jake Colson hangt op de

bank na een dag vissen

op de Suwannee River in

FIorida. Jodi fotografeerde

dit huiselijk tafereel voor

een reportage over de

ongerepte Amerikaanse

binnenwateren. Colson

leefde bijna volledig van

de rivier: zijn visitekaartje

zou moeten luiden: John

L. Colson senior krab- en

steurvisser, schildpadjager

en waterd¡chte-schotten-

bouwer'.

NATIONAL GEOGRAPHIC I\IASIERS OF PHO¡OGRAPHY44
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Midden in de dunbevolkte

Great Plains van Amer¡ka

deinen de Nebraska Sand

Hills (links) als golven op

zee. Zuidelijker op de grote

vlakte, in Mentone, Texas

(vijftien inwoners) bekijkt

Willie iets interessants vanaf

de truck van zijn baas. Je

wacht gewoon af tot de foto

naar je toe komt,' zegt Cobb

over dit slaperige stadje.

JODI COBB 47
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Helsinki: een eenzame

wandelaar beent door een

sneeuwjacht, vastbesloten

om de barre winter het

hoofd te bieden (links). Op

ski's of te voet: Finnen die

van het buitenleven houden,

ontspannen zich het hele

jaar door in een van de

hoofdstedelijke havens,

waar het achttiende-

eeuwse Zweedse fort

Suomenlinna boven de

mist uit rijst (boven).

JODI COBB 51
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Twee Finse jongens

trotseren de winterse

branding van de Baltische

Zee bij Helsinki (links).

Verder naar het oosten

is het beter weer. Een

spookachtige rij wasgoed

hangt te drogen bij een

huis in Jerevan, Armenië.

Jodi Cobb had de opdracht

een tafereel in Armenië te

fotograferen voor het boek

A day in the Lite ot

the Soylet Union.

JODl COBB 53
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Hét symbool van Venetië:

een gondeì glijdt gracieus

over een kanaal. De stad is

het hele jaar door populair

bij bezoekers, maar

carnaval is het onbetwiste

hoogseizoen. Talloze

winkeltjes verkopen

kostuums en maskers

(boven). Ooit was carnaval

hier een charmant

buurtfeest, maar nu trekt

het meer toeristen dan

plaatselijke bewoners. Veel

Venetianen ontvluchten

de stad voordat het

feestgedruis losbarst.

JODI COBB 57



ln plaats van kostuums te

huren in winkels rond het

Piazza San Marco, laten

sommige carnavalsvierders

hun eigen, vaak bizarre,

outfils maken. Maar

weelderige uitdossingen

zijn niet goedkoop!

Venetiaanse ateliers

rekenen ruim tweeduizend

euro voor één kostuum, en

rijke feestgangers schaffen

soms voor elke feestavond

weer andere kledij aan.

NATIONAL GEOGRAPHIC IV]ASTERS OF PHOTOGRAPHY5B
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Tijdens het carnaval

verzamelen travestieten

uit heel Europa zich op

het Piazza San Marco.

Ze dingen naar de

prijzen voor mooiste

kostuums, creativiteit

en uitvoering (links). Het

carnaval geeft je vleugels!

Deze performer toont

het aan op de laatste,

uitbundigste avond van

het feest (boven). 'Niets

is eenvoudiger dan jezelf

verliezen in Venetiö,'

schreef de Franse dichter

Jean-Louis Vaudoyer.

JODI COBB 61
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Venetiaanse jongeren

komen bijeen in een

buurtbistro. De vergrijzing,

inwoners die vertrekken

naar betaalbaarder huizen

op het vasteland en de

dalende geboortecüfers,

hebben de bevolking

teruggebracht van 1 50.000

naar 60.000. 'Toch kunnen

we de stad nog steeds

terugw¡nnen,' betoogt

Emanuele Dal Carlo.'Onze

generatie is de laatste die

dat kan.'
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London Callìng: een jonge

vrouw houdt koffiepauze in

Londen, de magneet van

Europa voor jonge, hippe

en optimistische jongeren.

Ondanks eeuwen van

verandering houdt de

beroemde uitspraak van

Samuel Johnson steek:

'Wie genoeg heeft van

Londen, heeft genoeg van

het leven.'
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Prins Reinier lll van

Monaco overziet zijn rijk.

Midden jaren negentig

stond de'bouwprins'

Reinier aan het hoofd van

's werelds langst regerende

vorstenhuis, dat stamt uit

1297. De prins deed veel

aan landwinning en haalde

nieuwe bedrijven (niet

gerelateerd aan gokken)

naar Monaco, om de

economie te stimuleren.

Reinier lll werd opgevolgd

door Albert ll.

HET VERHAAL
ACHTER DE FOTO

Op weg naar mijn afspraak

met prins Reinier zag ik

dit ideale uitzicht op de

paleistoren. Dus vroeg ik

hem voor het raam te gaan

staan terwijl ik terug rende

om het perfecte plaatje

te schieten van de prins,

zijn paleis en zijn hele

koninkrijk. De grap onder

collega's was dat mijn

belichtingstechniek bestond

uit de onsterfelijke woorden:

'Kunt u iets verder naar het

raam komen, majesteit?'
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Jordanië. De koninklijke

familie bezoekt een

receptje van Abdullah Rifai

en zijn bruid Maha Abdul

Majed. De bruidegom is

familie van de voormalige

eerste minister Zaid

Rifai, jeugdvriend van de

inmiddels overleden koning

Hussein, op de achtergrond

(links). Terug bij het

paleis in Amman wacht

het favoriete koninklijk

vervoermiddel op prins

Hamzah, zoon van koning

Hussein en koningin Noor.
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Een bedoeÍenenvrouw

nabij Riad. Geen man mag

haar gezicht zìen, behalve

die van haar eigen familie

(links). De sluier, een oud

lndiaas en Perzisch gebruik,

werd overgenomen door

Arabische nomaden;

een strikte code die

vrouwlijke eerbaarheid

met zich meebracht. Deze

ijzeren vuist in Jedda

kan symbool staan voor

de fanatieke mutawwa¡n,

die ongehoorzame

vrouwen afstraffen met

kamelenprikstokken.
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Traditionele schoonheid

en status in Omo, Ethiopië.

Een Mursivrouw draagt een

aardewerken lipplaat (links).

De platen mogen soms uit,

maar gewoonlijk niet in de

aanwezigheid van mannen.

Getooid met kettingen van

zilver en schelpen (boven)

houden vrouwen van de

Hamarstam een ritueel

in ere waarbij ze eisen

dat ze tot bloedens toe

worden gegeseld.
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Jonge 'moddermannen'

van de Asarostam pronken

met hun kleimaskers tijdens

het jaarlijkse stamfestival

in Papoea-Nieuw-Guinea.

'Hier staat de mannelijke

schoonheid centraal,'

zegt antropologe Nancy

Sullivan. 'Man zijn betekent

er goqd uitzien.' Vrouwen

vragen om problemen als

ze er tê aantrekkelijk bij

lopen..'Mannen zijn toch al

doodsbang voor de biologie

van de vrouw,'aldus Sull¡van
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Opvallend contrasterende

verfpatronen en pruiken van

mensenhaar. De mannen

van de Hulistam in het

hoogland van Papoea-

Nieuw-Guinea halen alles

uit de kast voor de srng-

slng, een feest ter ere van

de stam. Ze maken zich

gezamenlijk op, paraderen

rond en schudden dansend

en heupwiegend hun

verentooi in imitatie van de

plaatselijke paradüsvogels.
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Prost¡tuees komen

tevoorschijn u¡t hun kooien

(nauwelijks groter dan

een vierkante meter) aan

de straat, in een bordeel

in Mumbai. Sommige

vrouwen komen via

mensensmokkelaars in

de prostitutie terecht.

Anderen worden

rechtstreeks verkochl

door hun ouders of

echtgenoten. Geweld,

z¡ekte, ondervoeding en

gebrek aan medische

zorg reduceren hun

levensverwacht¡ng tot

minder dan veert¡g jaar.
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Geteisterd door hitte en

stof vinden een vrouw

en twee kindarbeiders

verkoeling onder een

irrigatiepijp. Ze sjouwen de

hêle dag loodzware lasten

in een steenfabriek in

Sadanandapur, lndia

(zie pagina 88-89). 'Dit is

de hel op aarde,'zegt de

fotografe. De temperaturen

stijgen tot 45 "C of hoger

buiten de steenovens, en

binnen is het nog warmer.

Daar stoken arbeiders

de vuren op om de stenen

te bakken.

JODI COBB

Wanhoop drijft de armen

er vaak toe om het enige

te verkopen wat ze nog

hebben: hun lichaam of

hun kinderen. Deze baby

in Guatemala-stad heeft

bepaald geen gunstige

start. ZUn wieg is een

kartonnen doos, zijn huis

een keet van golfplaai. Hij

kan worden gestolen of

verkocht, en vervolgens

illegaal geadopteerd: een

lucratieve onderneming

voor enkele Guatemalaanse

juristen die als bemiddelaar

optreden.
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Deze jongen in Porto-

Novo, Benin, is door

zijn ouders naar een

machinewerkplaats

gestuurd om een vak

te leren. H¡j werkt de

hele dag, zonder pauze

en zonder salaris. Naar

buiten gaan zonder

toestemming komt hem

op een pak slaag te staan.

Hedendaagse slavernij

bestaat niet bij de gratie

van eigendomsrecht,

maar bij 'de beslissende

autoriteit van geweld,'

aldus een medewerker

van een NGO.
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Een foto uit 1990. Een

Vietnamees meisje

tuurt door de tralies van

haar hokje. Haar ouders

hebben een tijdelijke

vluchtelingenstatus en

wachten in Hongkong op

toestemming om door te

reizen naar het Westen.

Destijds zaten duizenden

Vietnamese kìnderen met

hun ouders opgesloten in

detentiecentra. Uiteindelijk

werd hun status erkend, of

ze werden gerepatrieerd.
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Toen ze in 1982 voor een

opdracht in de buurt was,

maakte de fotografe in de

kerstvakantie een uìtstapje

naar Bethlehem. Tijdens

de voorbereidingen

op de kerstviering,

patrouilleerden

lsraëlische soldaten

rond het Kribbeplein,

de Geboortekerk en

aanpalende stadsdelen,

zoals ook in dit getrapte

stenen straatje met

een paar zonderling

gemaskerdè kinderen.

'De sfeer was gespannen,

eerder dreigend dan

feestelijk,' vertelt Cobb.
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Oost-Jeruzalem: een

vrouw is woedend

vanwege de arrestatie van

een Palestijn en bekogelt

de lsraëlische polit;e met

stenen (boven). ln een

ultra-orthodox stadsdeel

worden oude hebreeuwse

teksten onderwezen

op een yeshiva, een

particuliere orthodoxe

school (rechts).

'De Heilige Stad is gewijde

grond voor velen,'zegt

Cobb, 'maar tot op heden

blijft het een van de

meest verdeelde plaatsen

op aarde.'
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Deze Padaungvrouwen,

vanuit Birma gevlucht naar

noordelijk Thailand, houden

vast aan het gebruik om

koperen nekringen te

dragen. Dat zou boze

geesten afweren. ln de

loop der tijd wordt ring na

ring toegevoegd, waarbij

de sleutelbeenderen en

ribben gekneusd raken of

zelfs breken. De traditie was

tanende, maar wordt weer

aangewakkerd door de

lucratieve toeristenindustrie.

JODI COBB

Een stripteasedanseres

begint haar werk in het

uitgaansgebied door

eerbiedig stil te staan voor

een straataltaar. Ze wordt

aandachtig bekeken door

twee westerlingen. Het

gedogen van prostitutie is

in de grote Thaise toeristen-

centra uitgelopen op een

seksindustrie die eên

internationale clientèle

bedient - en die het spook

van aids met zich meebracht.
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ln een nevel van meel vecht

deze noedelmaker tegen

de hitte tijdens de laatste

dagen van de ommuurde

stad Kowloon in Hongkong.

Dit voormalige Chinese

militaire bolwerk werd een

wetteloze sloppenwijk, vol

open riolen en afval. ln 1994

werd de wijk afgebroken,

maar blijft in de herinnering

als een du¡ster oord

van kinderprostitutie en

moorddadige drugsbendes.

100 NATIONAL GEOGRAPHIC I\¡ASIERS OF PHOTOGRAPHY



JODI COBB 101



102 NATIONAL GEOGRAPHIC N/ASTERS OF PHOTOGRAPHY



Flght Club: het Mai

Mungkorn Boxing Camp

in Bangkok is een

intensieve kweekvijfer van

mannelijke spierbundels.

De eeuwenoude vechtkunst

is dé nationale sport van

Thailand. Deze variant

staat stompen met vuisten,

ellebogen en knieën toe.

Alleen kopstoten z¡jn

verboden.

103JODI COBB







VORIGE PAGINAS DE zwATe

last van het kolonialisme.

Tahiiianen brengen Franse

vakantiegangers aan

land na een cruise door

de lagune in een kano.

Van oudsher trekken de

verafgelegen eilanden in de

Grote Oceaan Europeanen

aan die beschavingsmoe

zijn. De Franse kunstenaar

Gauguin bijvoorbeeld,

zocht hier naar primitieve

schoonheid maar vond in

plaats daarvan'Europa.

Het Europa waar ik zó

genoeg van had.'
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Kerkgangers in Papeete,

Tahit¡. De vrouwen zitten

apart, zwetend in hun

zondagse jurk en gewapend

met een waaier tegen

de broeierige hitte van

de Frans-Polynesische

hoofdstad (links). Met

hoge hoed en in stijlvolle

kostuums schuilen deze

heren voor een typ¡sch

Londense regenbui bij

Buckingham Palace. Zou de

koningin zich nog laten zien?
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Pauze voor enkele kersverse

echtparen buiten een

hotel in het centrum van

Taipei, Taiwan. Ze hebben

zojuist de ellenlange

ceremonie achter de rug

van een massale burgerlijke

huwelijksvoltrekking. Er

namen 106 stellen aan de

ceremonie deel en aan de

grootschalige fotosessie van

het complete bruiloftfeest.

De fotografe ontdekte dat

de jurken doorgaans zijn

gehu urd.

HET VERHAAL
ACHÏER DE FOTO

Ta¡pe¡ was een paradijs

voor rni.j, de eeuwige

bruiloftspotter.

Massahuwelijken zijn hier

populair, dus het was

normaal om op één dag

tientallen bruiden te kunnen

zien. Wereldwijd hebben

bruiloften één ding gemeen:

het ¡s de enige dag dat de

vrouw het m¡ddelpunt is.

Ze kleedt zich prachtig en

Ieeft rn een fantasiewereld

- om daarna terug te keren

naaí een veelal minder

betoverend leven.
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Overstaplijd in de metro

van Seoul gunt forenzen

een blik op beroemde

buitenlandse kunst. De

Zuid-Koreanen verheffen

hun obsessie met h¡ghtech

tot een kunst. Ze zijn alti)d

voorzien van de nieuwste

elektronische gadgets. Zo

betalen de reizigers - die

onderweg voortdurend

sms'en - met een chipkaart

die de afstanden meet van

elke vorm van openbaar

vervoer.
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Even afkoelen. Op een

snikhete dag dartelen

kinderen enthousiast

rond in een fontein in

een van de grote, nieuwe

winkelcentra van Seoul. De

tieners, erfgenamen van de

economische transformatie

van Zuid-Korea, combineren

uitbundig spe¡ met intensief

studeren (tot zestien uur

per dag), teneinde

toegelaten te worden op

een prestigieuze universiteit.
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Een actrice hardt zichzelf

tegen de winterkou voor

een openluchtvoorstelling

tijdens de nieuwjaars-

viering ìn Seoul (boven).

Een vleugje zen midden

in de stad: een iconisch

gelaat wordt z¡chtbaar

in de weerspiegeling

van een raam van de

Jogyesatempel, het

groolste boeddhistische

heiligdom in Seoul.
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Een optocht ter ere van de

geboortedag van Boeddha.

De monniken dragen

symbolische, papieren

replica s van bedelnappen,

die doorgaans worden

gebruikt om aalmoezen ¡n

te verzamelen, maar die nu

van binnenu¡t zijn verlicht.
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Deze kleurrijke studie

van een tuin bij Suzhou

combineert natuur met

¡ngenieus menselijk

ontwerp. Vanwege de vele

kanalen wordt Suzhou

vaak het Venetië van het

Oosten genoemd. Maar de

stad houdt ook een restje

keizerlük China in ere -
twintig klassieke tuinen,

waarvan sommige dateren

uit de elfde eeuw.

NAIIONAL GEOGRAPHIC MASTERS OF PHOIOGRAPHY120



Fietsers in Chengdu rijden

achteloos langs de hand

van de geschiedenis, terw¡jl

ze door een veranderend

China laveren. Chengdu

was oo¡t een bloeiende

stad onder opeenvolgende

dynastieën, maar van die

oude glor¡e is we¡nig over.

Het paleis dat ooit op

dit centrale plein stond,

werd vervangen door de

tentoonstellingsruimte

achter het beeld van Mao.
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Volgens een oeroude

Chinese traditle zijn

ingebonden voeten het

toppunt van vrouwelijke

schoonheid. D¡t bracht

miljoenen ouders ertoe de

voeten van hun dochters

af te binden, de wreef

te breken en te buigen,

wat resulteerde in een

tr¡ppelpas. Volgens een

zeventiende-eeuwse

waarnemer was dit wel zo

praktisch: 'lndien men de

voeten van [de meisjes]

niet bindt, kunnen ze gaan

en staan waar ze willen, ìn

ongepast gezelschap.'

HET VERHAAL
ACHTER DE FOTO

ln een boerendorpje mocht

ik toekijken hoe deze vrouw

haar ¡ngebonden voeten

waste. Xiao Xou-Xiang

was 79 toen ik deze foto

nam. Z¡j behoorde tot de

laatste groep vrouwen die

dit gebruik (nu wettelijk

verboden) had moeten

verduren. lk kon het haast

niet aanzien toen zij haar

misvormde voetjes onthulde.

Levenslang verminkt in

naam van de schoonheid.
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Jodi Cobb Biografie

I odi Cobb verwierf zich een plaats in de destijds door mannen gedo-

I mineerde wereld van de fotografie. Ze drong door in culturen waar

\¡f nauwelijks ooit toeschouwers werden geduld. Kortom, Jodi heeft er
haar levenswerk van gemaakt barrières te doorbreken. ln zestig landen

fotografeerde ze mensen door de lens van schoonheid en liefde, maar

ook van uitbuiting.
Cobb is geboren in de Verenigde Staten maar groeide op als expat. ln

haar jeugd woonde ze op 28 verschillende plaatsen en ze had op haar

twaalfde al twee keer de wereld rondgereisd. Ze verbleef vijf jaar in lran,

waar haar vader werkte voor een Texaanse oliemaatschappij.
Terug in de Verenigde Staten, tijdens haar laatste semester als studente

journalistiek aan de universiteit van Missouri, ontdekte Cobb dat ze aanleg

had voor fotograferen. Maar aanvankelijk besloot ze haar eerste plan te
volgen: schrijven. Ze kreeg een baan als verslaggeefster bij het tijdschritt
House and Garden in New York. Toch ging ze door met fotograferen, en een
jaar later keerde ze terug naar Missouri om haar nieuwe passie te volgen en

een graad in de fotografie te behalen.

Daarna werkte ze bij de New Journal in Wilmington, Delaware, waar ze

de enige vrouwelijke fotojournalist was. Later, bij de Denver Post, nam ze

elke opdracht aan die de redactie haar toeschoof, van muziek tot sport.
'lk moest het allemaal kunnen, anders zouden ze zeggen dat vrouwen

niet geschikt waren voor dit werk,' zegt Cobb.

Vroeg in haar carrière ontmoette ze de hoofdredacteur en de

fotoredacteur van Nationa/ Geographic Magazine. Haar aanhoudende

telefoontjes leidden uiteindelijk tot een proefopdracht in Owens Valley,

Californië. ln 1977 werd ze vaste medewerker bij het t¡dschrift. Ze bleef de

enige vrouwelijke fotograaf die ook deel uitmaakte van de redactie. Tien
jaar later, tijdens een fotoverslag over Saudische vrouwen, wist ze wat haar

te doen stond. Ze wilde fotograferen achter de schermen van gesloten

werelden. En dat heeft ze gedaan.

Cobb was een van de eerste fotografen die China doorkruisten toen
het land openging voor het Westen. Binnen twee maanden reisde ze

1 1.000 kilometer voor het boek Journey into China.ln 1994, tijdens een

saþbatical, ging ze naar Japan om de geheime levens van geisha's te

documenteren. Dat project resulteerde in het bekroonde boek Geisha;

The Lite, The Voices, The Art, misschien wel haar beste werk. Ze mocht
ook een heel andere besloten wereld fotograferen: de campagne voor
de rampzalig verlopen presidentverkiezingen van Al Gore in 2000.

Cobbs werk is prominent aanwezig in de boeken Fashion en Women

Photographers at National Geographic.
ln 1986 werd Cobb als eerste vrouw benoemd tot White House

Photographer of the Year. Daarnaast ontving ze onder meer een World Press

Photo Award en een prijs van de National Press Photographers Association.

Jodi Cobb woont in Washington, D.C.
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Opgewekt stapt fotografe Jodi Cobb rond in de wereld van gekostumeerde Hulidansers in Garoka,

Papoea-N¡euw-Guinea.

125



Jodi Cobb Publicaties

Artikelen in National Geographic Magazine

'Vanishing Venice', augustus 2009

'This Thing Called Love', februari 2006 (Nederlandse editie: 'Liefde')

'21st-Century Slaves', september 2003 (Nederlandse editie: 'Slaven van de 21ste eeuw')

'Waimanolo, Hawaii', februari 2001

'Mentone, Texas', september 2000

'London On a Roll', juni 2000

'Enigma of Beauty', januari 2000

'Charting a New Course: French Polynesia', juni 1997

'Monaco', mei 1996

'Many Faces of Thailand', februari 1996

'Geisha', okiober 1995

'Up From Ground Zero: Hiroshima', augustus 1995

'Des Moines, lowa: Riding Out the Worst of Times', januari 1994

'Taiwan: The Other China Changes Course', november 1993

'Hong Kong - Countdown to 1997', februari 1991

'Plight of the Boat People', februari 1991

'Broadway, Street of Dreams', september 1990

'Women of Saudi Arabia', oktober 1987

Jordan: Kingdom in the Middle', februari 1984

'This Year in Jerusalem', april 1983

'Helsinki: City With lts Heart in the Country', augustus 1981

'Los Angeles: City in Search of ltself', januari 1979

'Land of Long Sunsets: Nebraska's Sand Hills', oktober 1978

'There's More to Nashville than Music', mei 1978

'Cumberland lsland', november 1977

'Suwanee Rive/, juli 1977

'Turnaround Time in West Virginia', juni 1976

'California's Parched Oasis', januari 1976
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