
E
en gestrekt been steekt
vreemdde lucht in, aande
voeteenlaars.Achterdege-
vallen figuur lopen flinke
bandensporen en op de

voorgrond schuift een motorfiets
door het opdwarrelende stof. Met
deze zwart-witfoto, gemaakt tijdens
een wereldkampioenschap motor-
cross, won de Deense fotograaf
MogensvonHaven(1917-1999) in 1955
deallereersteWorldPressPhotoof the
Year Award. Zestig jaar laterwint op-
nieuweenDeendeprestigieuzeprijs
voor de beste persfoto van het jaar.
Toeval?
Dat de eerste winnaar een Deen

was, mag arbitrair heten; dat Mads
Nissendeprijs dit jaarwon, is dat al-
lerminst. Denemarken is de laatste
twee decennia uitgegroeid tot land
met persfotografie van wereldfor-
maat. Drie vande vierDenendiehun
werk tot nu toe bekroond zagenmet
deWorld Press Photo kregenhem in
deafgelopenvijftien jaar.Tervergelij-
king: in de geschiedenis vandedoor
Nederlandgeorganiseerdewedstrijd
wonniemanduit ons landdehoofd-
prijs. Wat is het geheim van het
Deense succes?
Een fotojournalistmoetmeer dan

ooit journalist zijn.Bestondhetwerk
van persfotografen heel vroeger uit
het verzorgenvankiekjes ter illustra-
tie vankrantenberichten, nuwealle-
maal dehele dagdoor foto’s kunnen
makenmet onze smartphone,moet
een goede persfoto zich onderschei-
denmet een eigen, goed uitgezocht
verhaal áchter het beeld. De Ameri-
kaanse fotojournalist EdKashi verge-
leekzijnberoepmetdatvaneenauto-
monteur: ‘Toen ik in de jaren tachtig
begon,moest ikeenoliefilterkunnen
vervangen.Nuverwachtmendatikde
heleautobouw.’
Deense fotografen liepen voorop

in de vernieuwing van het vak, die
zich inde jarennegentig voltrok. Fo-
tografen als Joachim Ladefoged (45)
en Jan Grarup (47), winnaars van
WPP-prijzen in uiteenlopende cate-
gorieën, vormden de inspirators
voordeeerstegeneratieDeense foto-
journalisten van de 21ste eeuw. ‘Zij
veranderden de opvattingen van fo-
tografendoorzelf verhalenvertellers
te worden’, zegt Thomas Borberg,
chef fotoredactievandeDeensekwa-
liteitskrant Politiken en werkgever
vanMadsNissen.
Nisseniszo’nverhalenverteller.Hij

bijt zich het liefst eenmaandof drie
vast in een onderwerp. In een tijd

waarin krantenhet zwaar hebben, is
het nietmakkelijk geld vrij temaken
voor grote series,maar inDenemar-
ken is het werkklimaat gunstig.
Deense krantenhebbendankzij een
sterke vakbond veel fotografen in
vastedienst, terwijldie inandere lan-
den vaak freelancer zijn geworden.
DoorhunsolidepositieervarendeDe-
nenminderprestatiedrukenhebben
ze de rust om tewerken aan langere
projecten.
Erzijnmeerredenenvoordezeaan-

pak. ‘Wemoetendiscussiërenoverde
foto’s’, zegt Borberg. ‘Daarvoor is een
stabiele,vertrouwdeomgevingnodig
waarin fotografen elkaarswerk dur-
ven te bekritiseren. Na eenopdracht
vandriedagenkomjevaakmettwee-
duizend foto’s thuis, terwijl je er vijf
kuntplaatsen. Alsdangeenruimte is
voor eerlijk overleg, kom jenooit tot
dieene fotodieeruitspringt.’
Het effect is zichtbaar in het werk

vandeDeensefotografen.Het isgeën-
gageerd, gaat over het alledaagse le-
ven en toont demenselijke kant ach-
terhethardenieuws. Zoalsde fotose-
rie waarmee Jan Grarup in 2001 de
eersteWPP-prijspakte indecategorie
People in the news stories, over eenge-
neratiePalestijnsejongens.Grarupfo-
tografeerde hen gedurende de hele
dag:terwijlzeopstraatstenengooien
naar Israëlische troepen, maar ook

spelend met een vlieger en thuis in
bad.HetMidden-Oostenconflict van-
uit eenmenselijkperspectief.
Vraag fotoredacteuren van grote

Deense kwaliteitskranten waarom
Denemarken zo veel talenten telt, en
zezeggenallemaalhetzelfde:Aarhus.
In die Deense kustplaats opende in
1992 eenopleiding fotojournalistiek.
Dezevierjarige studie staat zeergoed
aangeschreven. Gerenommeerde fo-
tografen als JoachimLadefoged (die
drie keer een WPP-onderscheiding
won) geven er les. Alleende grootste
talentenkomenbinnen: vandemin-
stenshonderdaanmeldingenperjaar
worden zestien studenten aangeno-
men. Mads Nissen studeerde er in
2007af.
Vanwege de veranderde markt

moeten fotografen niet alleen tech-
nisch goed werk leveren, maar ook
kunnen interviewen ende journalis-
tieke ethiek kennen, beaamt Lars
Boering, directeur van World Press
Photo.Daarom isdegoedeopleiding
zo’n belangrijke verklarende factor
voorhetDeensesucces.Studentenlo-
pen achttienmaanden stage bij een
grote krant als Berlingskeof Politiken.
Ze krijgendezelfde taken als gewone
medewerkers.
En dan is er nog iets: sinds eind ja-

rennegentigwetendeDenendewe-
reldtop van de fotografie naar hun
landtoetehalenvoorjaarlijkseconfe-
renties, waar niet alleen fotografen,
maarook journalisten samenkomen
omtediscussiërenoverhet vakenel-
kaars werk. In dat soort bijeenkom-
stenschuiltmisschienweldebelang-
rijkste reden voor deDeense triomf:
ze snappendat je van samenwerken
sterkerwordt. Refner: ‘Als ikmijn ge-
heugenkaartje ergens laat liggen,
komt de fotograaf van Politiken het
vriendelijk terugbrengen.’

gefotografeerd ineengaynachtclub,
metmannen in leeren ineendark
room.Datvielniet zogoed inde inter-
nationalehomogemeenschap, velen
vondendie foto’s clichématig.Kan
wel zozijn,dacht ik,maar ikbendaar
verzeildgeraakt enditheb ikaange-
troffen. Enaangezienhetookbijhun
wereldhoort, leg ikhet vast.’

Hoe ging u te werk bij het
fotograferen van Alex en Jon?
Was het niet ongemakkelijk?
‘Ikhebwelvaker –enexplicieter –
mensengefotografeerdterwijl zeseks
hadden. Ikwerdopeenmiddaggeïn-
troduceerdbij JonenAlex.Wedron-
kenwatentoenhebikzegevraagdof
ikmetzemeekonnaarAlex’ apparte-
ment. Ikzei:doegewoonalsof iker
nietbenendoewat jegewoonlijk
doet.Zijbegrependat ikhunatmos-
feerengevoelwildevangen. Ikzocht
naareenfotodie liefde liet zien,wat
zomakkelijknogniet is. Een fotovan
eenkoppelopdebank,handinhand?
Diebewijstniets. Fotografie isvaakzo
concreet, zosimpel inhaarbood-
schap.Zespreektmeestal tothetoog.
Ikzoekaltijdnaarmeer lagen, ikdoe
eenappèlopdeverbeelding.’
Nissen looptnaardewoonkamer

enkomt terugmeteendeel vanKarl
OveKnausgårdsMinkamp, de roman-
cycluswaarmeedeNoorzijneigen le-
vennauwgezet en – somspijnlijk –on-
verbloemdbeschrijft. ‘Dat is vooral zo
goedomdathij opveelniveaus
schrijft, tegenstrijdigheden laat zien
die in iedermenszittenenomdathij
zoveel intimiteitdurft te tonen.Van
oorlogsfotograaf RobertCapa isde
uitspraak: ‘Als je fotonietgoed is, ben
jenietdichtbij genoeg.’ Ben ikhet
nietmeeeens.Mijn foto is vaneen
paarmeterafstandgemaakten juist
daardoorontstaat er sfeer,nietdoor
fysiekenabijheid. Een fotograafmoet
mentaaldichtbij zijnonderwerp
staan.’

U fotografeerde de gevolgen
van ebola in Sierra Leone, was
op de Krim en bij de opstand
in Oekraïne, u was in de
Libische woestijn met jihadi’s
die vochten tegen Kadhafi.
Vond u daar intimiteit?
‘InSierraLeonewasdaarnatuurlijk
geensprakevan. Ik reedachtereen
ambulanceaandievanziekenaar
ziekeging.Hetwasdrukenhectisch,
ikwasbangdat ikdemediciuithet
oogzouverliezen.Demensendaar
warennietgewendzichtehouden
aandeaanbevolenonderlingeaf-
standvaneenmeterombesmetting
tevoorkomen.Dusterwijl ikmetéén
handopdringerigemensenachterme
opafstandhield, fotografeerde ikmet
decamera indevrijehand.Erwas
geentijdvoorkennismaking,patiën-
tenmoestenzosnelmogelijkworden
vervoerdnaardeebolacentra. Inan-
dereomstandighedenkanerplotse-
lingeenconnectiemet iemandzijn.
‘Als iemandmij interesseert, ver-

berg ikdat inderegelniet. Integen-
deel, danben ikbehoorlijk volhar-

dend. Ikkan iedereen inelke situatie
fotograferen. Inprincipeookdieho-
mofobeRussen.Datga ikoverigens
nietdoen,hoewel ikhetwel vanplan
was.Maar ikbengewoontebangom
nunaarze toe tegaan–mijn fotovan
Alexen Jonstaat vooralleswat zijha-
ten. Eenkeer sprak ikeenhomohater
opstraat aanendie lietmemeteen
zijngeladenpistool zien.’
Nissenpakteenportret inzwart-wit

dathijmaaktevandevoormalige
Noorsepremier JensStoltenberg,kort
nadebomaanslagen inOsloende
slachtingopUtøyadoorAnders
Breivik. Eennabije fotovaneenuitge-
putte,breekbareman. ‘Ikbewon-
derdedemanierwaarophijNoorwe-
gen leiddetijdensdecrisisen ikbe-
slootzonderafspraaknaarhemtoete
gaan.Kansloosdathij voor jeposeert,
zeidenzijnmedewerkers,maar ik
wachtteenwachtteenhieldvol. Tot ik
detoezeggingkreeg:oké, jehebtvijf-
tienseconden.Alkrijg ikermaarvijf,
antwoordde ik,de fotograaf vande
langeadem.Nadebegrafenisvaneen
vandeslachtoffersvandeaanslag, een
vriendinvanhem,gingStoltenberg
akkoordomeventeposeren,opvoor-
waardedat ikhemeengesigneerdeaf-
drukzousturen.Zo ishetgegaan.Tijd
isdusnietallesvooreenfotograaf.’

Waarom bent u fotograaf
geworden?
‘Ikgroeideop ineenhippieachtige
gemeenschap ineengehucht in Jut-
land.Wewarenomgevendoor red-
necks, groteVikings. Vanmijnouders
leerde ikdat ikmoestwegrennenbij
ruzieendatals ikeenklapkreeg, ikde
anderewangmoest toekeren.Omdat
ikzokleinwas, leerde ikbescheiden
tezijn,meaantepassen.Nuben ik
nogsteedsdat ventjemetdecamera.
‘Toen ikouderwerd,ontwikkelde ik

belangstellingvoordewereld, voor
oneerlijkheid,milieukwesties.Daar
ophetplattelandvan Jutlandhield ie-
dereenzijnogengeslotenvoorwater
indewereldgebeurde –gecultiveerde
onwetendheid. Ik luisterdenaarmu-
ziek,naarRageAgainst theMachine.
If ignorance is bliss, thenknock the smile
offmy face. Dat sprakmeaan.
‘Ikbeslootdat ik risico’smoestdur-

vennemenomtezienwaterge-
beurde indewereld, inplaats van
mijnogenervoor te sluiten. Ikging
toen ik 19wasopreisnaarZuid-Ame-
rikaen liepmeteenoudeNikon in
Venezuelaergens ineenarmebuurt.
Daar realiseerde ikmedat ikmetde
fotocameraalmijnpassieskoncom-
bineren.Nieuwsgierigheid, sociale
bewogenheid, creativiteit endebe-
hoefteomeenonemanarmy te zijn. Ik
hadnaardekunstacademiekunnen
gaan,maardanwas ik teveelmetme-
zelf beziggeweest. Ik verkeergraag
opooghoogtemetmensen. Indedo-
cumentaire fotografiekomthetalle-
maal samen.’

MadsNissen ontvangt deWPP-
Award zaterdag in Amsterdam.
ExpositieWorld Press Photo, t/m
5/7, NieuweKerk, Amsterdam.
Op volkskrant.nl bespreekt Nis-
sen een selectie van zijn foto’s.
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‘In een armebuurt ergens inVenezuela
realiseerde ikmedat ikmet de fotocamera
almijn passies kon combineren’

Deense fotografen
liepen voorop in de

vernieuwing van het vak,
die zich in de jaren
negentig voltrok

Fotografen uit
Denemarken gooien
elk jaar hoge ogen bij
de uitreiking van de
World Press Photo
Awards.Wat is het
geheimvanhet
succes?
DoorSusanne Geuze

Verhalenvertellers
uit Denemarken

De winnende foto van de eerste World Press Photo of the Year Award in
1955. FotoMogens vonHaven


