
N
oord-Korea fotograferen zo-
als het echt is, kan dat? Als je
als fotograaf niet wilt wor-
den opgesloten om daarna

zonder camera het land te worden
uitgezet, kan het niet. Af en toe slagen
ongehoorzame Noord-Koreanen en
Chinese gasten er wonderwel in beel-
den en filmpjes van het reëel be-
staande Noord-Korea het land uit te
smokkelen. Van dergelijke beelden is
het meestal schrikken: ze tonen dat
ondervoede inwoners, executies,
strafkampen met jonge kinderen en
roestend materieel uit de jaren vijftig

van de vorige eeuw geen verzinsels
zijn van krachten die vijandig staan
tegenover het Kim-regime, dat het al-
lemaal zo goed bedoelt.

Dat de Belgische fotograaf Carl De
Keyzer gedurende vier reizen door
Noord-Korea zijn camera behield en
geen politiecel van binnen zag, zie je
terug aan het feit dat de  Democrati-
sche Volksrepubliek Korea er op de
meeste van zijn foto’s pico bello bij
ligt en de inwoners te eten hebben.
Een bekwame gids van het regime
droeg er samen met een omnipre-
sente chauffeur zorg voor dat het
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Heilstaat

Pyongyang

De Belgische fotograaf Carl De Keyzer mocht Noord-
Korea fotograferen zoals de staat het graag ziet: als
een blakend arbeidersparadijs. Gelukkig bleek het

gezag blind voor De Keyzers subtiele ironie. 
Door Olaf Tempelman

Dagelijks leven in Noord-Korea, in
door de staat goedgekeurde fo-
to’s. Vanaf linksboven met de klok
mee: kinderen kijken naar een mi-
litaire parade, een man zoent zijn
partner in een metrostation,
scholieren tijdens Engelse les,
een van de vier attractieparken in
Pyongyang, een logeerkamer op
het grootste zomerkamp van het
land, en voetgangers beschermen
zich tegen de felle zon. 
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werk van de fotograaf in goede banen
werd geleid en er niet werd geklikt
buiten ‘de showroom’, zoals de stuk-
jes Noord-Korea die toeristen mogen
zien wel worden genoemd.

DPR Korea – Grand Tourdoopte De
Keyzer het fotoboek dat hij samen-
stelde uit materiaal dat hij schoot op
alle 250 locaties die in deze democra-
tische volksrepubliek voor pottenkij-
kers toegankelijk zijn. Maar anders
dan in De Keyzers fotoboeken die
voortvloeiden uit grote tochten door
Cuba en de voormalige Sovjet-Unie,
zien we hierin niet de minder floris-

sante hoekjes van een samenleving
met een hamer en sikkel. De merite
van deze foto’s zit hem niet in hun re-
presentativeit, maar in hun vaak ver-
bluffende esthetiek en originaliteit.
‘Het Noord-Korea dat toeristen mo-
gen zien’ ziet er door de ogen van een
knap fotograaf onmiddellijk anders
uit dan in de geijkte propagandabeel-
den van het regime. Een net iets an-
dere invalshoek, een net iets ander
licht, een net iets andere aandacht
voor details en de showroom wordt
minder showroom. Wie een paar se-
conden later klikt dan de propagan-

dafotografen vangt soms een glimp
op van een ander universum.

Alle foto’s die De Keyzer selec-
teerde voor DPR Korea – Grand Tour
moest hij netjes voorleggen aan de
censors in Pyongyang, allemaal wer-
den ze goedgekeurd. Tegen Canvas
vertelde de fotograaf dat hij waar-
schijnlijk profiteerde van het feit dat
het regime geen ironie vat. ‘Het ging
om vierhonderd foto’s en ik dacht
dat ze zeker de helft zouden afkeu-
ren omdat vaak duidelijk was dat ze
kritisch of ironisch waren.’

Of De Keyzer met deze grand tour

op geen enkele manier reclame
maakt voor het regime, zoals hij zelf
meent, valt te bezien. In 2003 foto-
grafeerde hij acht maanden lang
werkkampen in Siberië. Een van die
kampen lag er zo fraai bij dat de foto-
graaf zich niet in een strafkamp
maar in een luxe resort van Club Med
waande. De Belgische radio infor-
meerde of dit geen staaltje propa-
ganda was. Het antwoord van de fo-
tograaf: ‘Natuurlijk is dat propa-
ganda, maar ik hou daar eerlijk ge-
zegd wel van. Het levert soms heel
mooie beelden op.’
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