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J
e bent tegenwoordig al gauw een terrorist.
Een baard, de verkeerde vrienden, een
sleutelwoord aan de telefoon gebruikt,
een flesje in je handbagage –een verden-
king is snel geboren. Als politicus idem di-

to: het is een dunne lijn tussen het vertegenwoor-
digen van je kiezers en op hun onderbuikgevoe-
lens meesurfen. Terrorist, populist –ove r m at i g
en ongedifferentieerd gebruik dreigt de woorden
van hun betekenis te beroven.

Met de tentoonstelling The Rise of Populism wil
de nomadische Utrechtse foto-instelling Fotodok
de opkomst van dit fenomeen in twaalf Europese
landen laten zien. Dat doet ze in samenwerking
met het programma Arts in Conflict van de stich-
ting Vrede van Utrecht, die nu het sluiten drie
eeuwen geleden van het gelijknamige verdrag
viert. Tien fotografen, van wie er acht hiervoor
nieuw werk hebben gemaakt, geven ieder hun ei-
gen visie; twee landen, Griekenland en Honga-
rije, zijn door films vertegenwoordigd.

Het project is twee jaar geleden ontstaan als
initiatief van de fotografen Dirk-Jan Visser en Jan
Joseph Stok. Stok groeide op in Frankrijk maar
keerde het land de rug toe uit woede over de uit-
zetting van de Roma, die immers Europese bur-
gers zijn. Hun bezorgdheid over het toenemende
populisme besloten ze in beeld te brengen, om
grip te krijgen op de receptuur van de angst.

Dat valt niet mee, blijkt in het Utrechtse Zijden-

balentheater, waar Fotodok voor deze gelegen-
heid is neergestreken. Onvrede en ressentiment
zijn onzichtbaar. Als fotograaf moet je die óf ver-
beelden, óf je zoekt naar uiterlijke manifestaties
ervan, zoals kale hoofden en vlaggen of demon-
straties. Stok kan de ontreddering van de uitge-
zette Roma registeren. De Fin Rami Hanafi gaat
kijken hoe het plaatsje Kihniö eruitziet waar 53
procent van de inwoners op de partij de True
Finns heeft gestemd: is dit het landschap van de

idylle of juist van de onvrede?
De Engelse fotograaf Ed Thompson heeft het

geluk dat de leden van de English Defense League
haast een karikatuur zijn van zichzelf, zoals die
ene met een enorme tatoeage van een ontplof-
fende moskee. Wendy Marijnissen uit Antwer-
pen laat ons een verkiezingsaffiche zien van
Vlaams Belang, waarop een vrouw in bikini én
burka retorisch vraagt: vrijheid of islam?

Het Duitse fotografenduo Frank en Tinka Dietz

kiest voor het verbeelden van een beeldloze ge-
beurtenis. In het plaatsje Emden werd een elfja-
rig meisje verkracht en vermoord, waarna de po-
litie een zeventienjarige (zwarte) jongen aan-
hield. Eerst op Facebook en daarna op straat
voor het politiebureau eisten de dorpelingen de
verdachte op –die korte tijd later onschuldig
bleek. Beelden waren er niet, de fotografen heb-
ben daarom beelden geënsceneerd van schimmi-
ge figuren en neutrale foto’s genomen van de par-
keergarage waar het meisje werd gevonden. In
korte teksten wordt het voorval kort en droog be-
schreven, en een lichtkrant geeft in rode letters
de bloeddorstige taal op Facebook weer.

Het is een sterke verbeelding van een huive-
ringwekkende gebeurtenis die in een volksge-
richt had kunnen uitmonden –maar is het ook
populisme? Hetzelfde vraag je je af bij Maria Tur-
c h e n kova’s beelden uit Rusland, van het beroem-
de optreden van Pussy Riot in een kerk, van op-
roerpolitie die bij een demonstratie erop los slaat
met de wapenstok, maar ook van fans van Poetin
die zich op straat voor een foto van hem laten fo-
tograferen. Ja, de teugels worden steeds strakker
aangetrokken en de persoonlijke vrijheid van
meningsuiting is haast verdwenen – is dat popu-
lisme, of repressie? Fotograaf Nico Baumgarten
die een reeks Italianen portretteert en ons wil la-
ten raden wie voor en wie tegen Berlusconi is... is
dat dan populisme?

Net als ‘terrori st’ is ‘populi st’een containerbe-
grip geworden dat alle kanten uitwaaiert. De fo-
tografen proberen ieder voor zich vat te krijgen
op wat het populisme in hun eigen land is, en be-
tekent. Daarin schuilt een zekere machteloos-
heid, en ook het besef dat ze onthutsend weinig
weten van hun buren, of hun landgenoten. Maar
het verbeelden van dat onbehagen is vooralsnog
een persoonlijke zoektocht.

Fotografen krijgen nauwelijks vat op populisme
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