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FOTOBOEK

Carl De Keyzer maakte al verscheidene fotoboeken over het communisme. In 
Noord-Korea, het laatste land dat volgens een onbuigzame communistische 
doctrine wordt bestuurd, was hij echter nog nooit geweest. Tot de fotograaf 
stootte op de site van een Chinees reisbureau met Noord-Koreaanse banden. 
‘If you are a photographer or a journalist, please don’t contact us’ stond 
daarop te lezen. Een waarschuwing die De Keyzer aanmoedigde om net wél 
een e-mail te sturen.
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Carl De Keyzer op bezoek 
in Noord-Korea

“De beelden komen een beetje eng 
over. Je voelt de benepenheid in 

mijn foto’s.”

Boeken Magazine bezocht Carl De Keyzer tijdens zijn expositie 
DPR Korea Grand Tour. De fotograaf heeft iets met communis-
me. “Het grootste deel van mijn oeuvre gaat over machtssyste-
men en de visuele impact daarvan op de straat en op de inwo-
ners van een land”, vertelt de Magnum-fotograaf ons.
Eerder maakte De Keyzer al vier fotoboeken over het commu-
nisme. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld Homo Sovieticus. 
Daarvoor trok de fotograaf door de Sovjet-Unie in de jaren 
voor de glasnost en perestrojka. De foto’s van zijn reizen naar 
het huidige Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Oekraïne, Oezbe-
kistan, Litouwen en Rusland werden in 1989 gepubliceerd. Op 
de avond van de boekpresentatie van Homo Sovieticus viel de 
Berlijnse Muur. In 1996 volgde East of Eden, een boek over de 
overgang in Oost-Europa van het communistisch systeem naar 
de vrije markt. In 2003 presenteerde De Keyzer zijn fotoboek 
ZONA waarin beelden te zien zijn van de voormalige goelags in 
Siberië, die vandaag nog steeds als gevangenis dienen. Nog re-
center, in 2016, verscheen het boek Cuba. La Lucha.

Communistischer dan de Sovjet-Unie
“Door mijn gepland bezoek aan Cuba was ik gebeten om in 
Noord-Korea binnen te geraken”, vertelt de fotograaf. “Ik was 
al in de jaren 90 aan het bekijken hoe ik naar Noord-Korea kon 
gaan. Toen was het echter te moeilijk om Noord-Korea te be-
zoeken. Als toerist kon je het land wel enkele dagen bezoeken, 
maar als fotograaf kon je daar niets doen. Tot ongeveer vijf 
jaar geleden mocht je helemaal geen fototoestel meenemen en 
moest je bij aankomst je gsm en laptop afgeven. Tegenwoordig 
mag je die zaken wel meenemen.”
De Keyzers fascinatie om Noord-Korea te kunnen fotografe-
ren was groot. “Noord-Korea is zowat het model op vlak van 
communistische landen, nagenoeg de enige communistische 
utopie die nog bestaat. Je hebt uiteraard China, Cuba, Laos en 
Vietnam, maar dat is toch niet hetzelfde. Noord-Korea is nog 
zuiver doctrinair. Noord-Korea is vandaag veel communisti-
scher dan de Sovjet-Unie in 1988. Toen was al duidelijk dat het 
communisme er stilaan aan het inzakken was.”
De West-Vlaming ging op zoek naar een manier om binnen te 
geraken in Noord-Korea. Dat is geen evidentie. Noord-Korea, 
officieel de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK), is 
een van de moeilijkste plaatsen ter wereld om te fotograferen. 
Elk jaar bezoeken duizenden westerlingen Noord-Korea via 

geautoriseerde tours, maar wanneer ze foto’s nemen moeten 
ze strikte richtlijnen naleven. Professionele fotografen zijn niet 
toegelaten op deze reizen.

Ongewild gewenst
Tijdens zijn zoektocht stootte De Keyzer op de website van 
Koryo Tours, een Chinees reisagentschap met een Britse voor-
man, Nick Bonner. Het reisagentschap is gespecialiseerd in 
reizen naar Noord-Korea. “Op hun site stond in grote letters: 
‘If you are a photographer or a journalist, please don’t contact 
us.’ Het reisagentschap mag geen persfotografen begeleiden. 
Die tekst werkte bij mij eerder als een rode lap op een stier. Ik 
heb hen toch gecontacteerd met het idee ‘je weet maar nooit’. 
Ik stuurde hen een e-mail met de vraag wat ik dan wel moest 
doen om in Noord-Korea als professionele fotograaf te werken. 
Ik kreeg niet meteen een antwoord en ik vermoedde dat ze mijn 
email negeerden. 
Na drie weken kreeg ik alsnog een antwoord. Nick Bonner ant-
woordde me dat Koryo Tours geïnteresseerd was om mij te 
begeleiden naar Noord-Korea, ondanks die boodschap op hun 
site. Ze hadden al veel fotografen geweigerd, zelfs heel beken-
de fotografen. Bonner is een groot fotoliefhebber en hij kende 
Magnum, het fotocollectief waarvoor ik werk. Hij kende mijn 
werk niet, maar hij had mijn site bekeken. Zo was hij erachter 
gekomen dat ik al verscheidene keren onder gelijkaardige om-
standigheden foto’s had gemaakt in communistische landen. In 
de Sovjet-Unie werd ik ook vergezeld door gidsen. Hij merkte 
op dat ik daar op een respectvolle manier mee omga, zonder de 
Paris Match-fotograaf te willen uithangen; het type fotograaf 
dat lijken uit de kast wil doen vallen.”
De Keyzers vraag kwam Koryo Tours goed uit. Het reisagent-
schap had een compleet verouderde website. De zaakvoerder 
vroeg hem of hij het zag zitten om gratis foto’s te maken en die 
vervolgens aan hem af te staan. Carl De Keyzer stemde ermee in. 
Zo had Koryo Tours ook meteen een goede motivatie ten aan-
zien van Pyongyang om de professionele fotograaf te steunen.

Modern Pyongyang
“Ik kreeg een lijst van Koryo Tours van alle plekken die ik mocht 
bezoeken. Het waren ongeveer 250 locaties”, herinnert De Key-
zer zich. “Ze vroegen mij om te kiezen. Mijn antwoord was sim-
pel: ik wil alle plekken bezoeken. Regel maar iets! (lacht)” Uit-
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eindelijk bezocht de fotograaf ongeveer 220 locaties.
In 2015 ondernam De Keyzer drie reizen naar Noord-Korea 
vanuit China. Hij bracht dat jaar in totaal 45 dagen door in 
Noord-Korea. Tijdens zijn eerste aankomst viel hem meteen 
de moderne luchthaven van Pyongyang op. “Die luchthaven 
is nog maar enkele jaren open. Het ziet eruit als een klein Pa-
ris-Charles de Gaulle. Vervolgens kom je voorbij een perfect 
aangelegde boulevard. Die situatie heb je ook in veel Afrikaanse 
landen. De rit van de luchthaven naar het hotel is altijd zeer aan-
genaam. Pyongyang is een mooie en degelijk gebouwde stad. De 
stad was moderner dan ik had gedacht.”

Gidsen
Tijdens zijn reizen werd de fotograaf steeds vergezeld door gid-
sen. “Je hebt twee soorten gidsen: toeristische gidsen en poli-
tieke gidsen. Die laatste gaan mee met journalisten die officiële 
aanvragen doen. Ik werd vergezeld door een toeristische gids. 
Dat was een groot voordeel. Politieke gidsen zijn veel stren-

ger. Het voordeel van officieel erkend te zijn als fotograaf is dat 
je bij parades op de eerste rij staat. Je zit dan in een groep van 
Noord-Koreaanse fotografen. Van daaruit kan je de tanks mooi 
zien. Dat heb ik niet gehad. Ik stond op een grotere afstand. In 
feite was het zo interessanter. Daardoor zag ik de tanks en de 
militairen de stad verlaten.”
Zijn gidsen stelden De Keyzer voor een dilemma. De fotograaf 
mocht geen contact hebben met de bevolking. Terzelfdertijd 
werd hij verondersteld toestemming te vragen aan de gepor-
tretteerden telkens hij een foto maakte. “Ik heb de bevolking ge-
woon gefotografeerd. Ik ben heel snel geweest en heb alles wat 
zich voor mij afspeelde vastgelegd. Vaak zeiden mijn gidsen dat 
ik iets niet mocht fotograferen. Soms waren de gidsen te laat.”

Fascinerende schoenen
Hoewel De Keyzer geen gesprekken had met de lokale bevol-
king, waren ze wel nieuwsgierig. Ze toonden vooral interesse 
in hoe de Belg eruitzag. “Wat ik altijd opmerk in dat soort lan-
den, ook in de Sovjet-Unie, is dat de inwoners altijd eerst naar je 
schoenen kijken. Je kan een buitenlander altijd herkennen aan 
zijn schoenen. Schoenen zijn nog modegevoeliger dan andere 
kledingstukken. Een echt paar Nike- of Adidas-schoenen zijn er 
statussymbolen. Die zaken verslijten ook snel. Je kan mensen 
daar echt gelukkig mee maken. In de Sovjet-Unie was er telkens 
wel iemand die heel graag mijn schoenen wou. Ik heb ze drie 
keer cadeau gedaan.” In Noord-Korea kon De Keyzer geen ge-
schenken geven.
De kledij van de Noord-Koreanen valt meteen op in zijn fo-
to’s. Sommige mensen dragen broeken met olifantenpijpen 
en nergens vallen jeansbroeken te bespeuren. De autoriteiten 
beschouwen jeans als een bederfelijk product uit het Westen. 
“De kleding is een beetje gedateerd. De meeste mensen dragen 
bruingrijze hemden met borstzakken. Die uniformen doen den-
ken aan de Mao-periode. Ik had trouwens een beetje hetzelfde 
gevoel toen ik voor het eerst naar de Sovjet-Unie ging in 1986. 
Daar zag je mensen rondlopen in kleding die precies uit de jaren 
30 en 40 kwam. Die indruk had ik ook in Noord-Korea. Ik word 
vrolijk van die aanblik, want fotografisch gezien is die gedateer-
de kleding zeer interessant. Of ik vrolijk moet worden voor die 
mensen, is een andere vraag”, zegt de fotograaf met een mon-
kellachje.

Westerse popcultuur
De autoriteiten in Pyongyang hebben een ietwat dubbelzinnige 
houding ten opzichte van westerse popcultuur.  Enerzijds pro-
beert het Noord-Koreaanse regime die weg te steken. “Je kunt 
nergens cd’s van westerse artiesten kopen en hoort er ook geen 
westerse muziek. De Noord-Koreaanse staat heeft zijn eigen 
muziek en die is altijd propagandistisch. Er is wel nieuwsgie-
righeid bij de bevolking naar de westerse cultuur. Voorlopig 
verloopt de toegang daartoe alleen via het illegale circuit. Er 
is import via China van SD-kaarten en USB-sticks. Daar zijn 
de autoriteiten zeer gevoelig voor. Dat is de eerste vraag die je 
krijgt wanneer je aankomt op de luchthaven. Heb je SD-kaarten 
of USB-sticks bij?” Anderzijds pronken de leiders ook met wes-
terse statussymbolen. Carl De Keyzer bezocht de International 
Friendship Exhibition op de berg Myohyang-san. Het zijn twee 
musea waar geschenken worden tentoongesteld die secretaris-
sen-generaal Kim Il-Sung en Kim Jong-il van staatshoofden en 
buitenlandse delegaties ontvingen. “Er stonden onder andere 

een gitaar van Eric Clapton en een basket-
bal van Dennis Rodman”, vertelt De Key-
zer. “Het zijn gigantische musea met rol-
trappen en bewegende tapijten. Die musea 
zijn heel mooi bedacht. Ik zou er met 
gemak twee weken hebben kunnen foto-
graferen.” Die toestemming kreeg Keyzer 
echter niet en dus haalden die pronkstuk-
ken het fotoboek niet.
In 2017 ging De Keyzer opnieuw naar 
Noord-Korea en verbleef er twee weken. 
Er waren enkele plekken die hij graag wou 
fotograferen maar die in 2015 nog in aan-
bouw waren. “Enkele prestigeprojecten in 
Pyongyang, zoals de nieuwe zoo, het nieu-
we Children’s Palace en het Science Mu-
seum”, licht de fotograaf toe. “Ik wou in 
de fotoreeks ook wat meer voeling met de 
actualiteit en de recente gebeurtenissen.” 
Intussen waren de spanningen tussen 
Amerikaans president Donald Trump en 
dictator Kim Jong-un hoog opgelopen. De 
persfotograaf geeft toe dat hij in 2017 met 
een behoorlijk onbehagelijk gevoel rond-
liep in de Noord-Koreaanse hoofdstad. “Je 
weet maar nooit of die twee idioten op de 
knop gaan drukken terwijl je daar bent. Ik 
vermoed dat bij een nucleaire aanval Pyon-
gyang toch wel het doelwit zou zijn.”

Noord-Koreaanse bijbel
Carl De Keyzer bundelde zijn reisfoto’s in 
het boek D.P.R. Korea - Grand Tour. Daar-

Het boek
Noord-Korea – officieel de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) – is een van de moeilijkste plaatsen ter wereld om te fotogra-
feren. Elk jaar bezoeken duizenden westerlingen de DVK via geautoriseerde tours, maar wanneer ze foto’s nemen moeten ze strikte 
richtlijnen in acht nemen. Professionele fotografen zijn gewoonweg niet toegelaten op deze reizen.
De Magnum-fotograaf Carl De Keyzer is een van de zeer weinigen die een nooit eerder gekende toegang heeft gekregen tot de DVK. 
Deze kans was mogelijk dankzij de Brits geleide Koryo Group, die reeds sinds 1993 mensen naar de DVK heeft gebracht en wiens doel 
het is om via reizen, cultuur, sport en humanitaire projecten het mens-tot-mens-engagement aan te moedigen.
Gedurende vier reizen die in het totaal zestig dagen bedroegen, doorkruisten De Keyzer en zijn Koreaanse gidsen de lengte en breed-
te van het land, terwijl ze de plek en de mensen observeerden. De Keyzer bezocht meer dan 200 locaties door te reizen naar alle afzon-

derlijke provincies van het land. Het resultaat is een unieke en vaak zeer verrassende kijk op een van ’s we-
relds meest complexe, geheimgehouden en in de war brengende landen.

De expositie
Wie de Noord-Koreaanse sfeer wil ervaren, kan nog tot en met 2 april terecht op de fototentoonstelling 
D.P.R. Korea - Grand Tour in de Floraliënhal in het Citadelpark van Gent, achter het Stedelijk Museum voor 
Actuele Kunst. De expo is open van dinsdag tot zondag van 11 tot 19 uur. De inkom bedraagt 8 euro.
—
€ 49,99- ISBN 9789401443876 – reeds verschenen

CDK in DVK
—

FOTOBOEK

“Buitenlandse 
fotografen her-
ken je aan hun 

schoenen.”

voor selecteerde hij 250 beelden. Hij liet 
ze afdrukken op een heel dun papier dat in 
China gebruikt wordt voor reclamedruk-
werk. “Omdat er zoveel foto’s zijn, moest 
ik wel op dun papier gaan werken”, licht 
de maker toe. Het boek is een dubbele le-
porello; de foto’s kan je langs twee kanten 
als een harmonica openvouwen. Die inspi-
ratie haalde de fotograaf bij zijn reizen naar 
de Indiase regio Ladakh en Tibet. “Daar 
zijn nog echte boeddhistische kloosters. Je 
vindt er oude geschriften die tussen twee 
plankjes worden bewaard. Dat is ook een 
accordeon. Omdat Noord-Korea vroeger 
een boeddhistisch land was, vond ik dat 
een passende referentie.” Het geheel oogt 

als een bijbel.
De tekst en de onderschriften bij het boek 
zijn geschreven door Koryo Tours en goed-
gekeurd door de Noord-Koreaanse autori-
teiten. Een vorm van propaganda dus. De 
fotograaf kan er wel om lachen. Toch wil hij 
ook kritisch zijn. “Ik geef misschien geen in 
your face-kritiek, zoals in andere boeken die 
ik maakte, maar ik licht wel bepaalde zaken 
uit. Alles is zo perfectionistisch, de achter-
grond is zo theatraal en geometrisch. Daar-
door komen de beelden een beetje eng over. 
De discipline en de benepenheid voel je wel 
in mijn foto’s.”   


