
FOTO�VAN�DE�WEEK

Trump troont

V
ernuftige geruchten gingen
rond over de foto van Do-
nald Trump op de cover van
Time, het Amerikaanse blad
dat hem tot ‘Persoon van
het Jaar’ d o o p te .

De twee puntdakjes van de rode letter
M, bijvoorbeeld: ze vallen toevallig pre-
cies boven Trumps hoofd. Duivels-
oortjes? En die sinistere schaduw achter
hem, van een andere lichtbron dan de
schaduw op zijn gezicht, is dat een
spook? Die rafelige antieke stoel: een hint
naar vroeger? Zat Adolf Hitler in 1941 niet
óók op een stoel op een cover van Time?

Maar wie te scherp kijkt, mist de essen-
tie van de foto van Nadav Kander, de fo-
tograaf die eerder al Obama portretteerde
– een veel duisterder portret, trouwens.

De kern is dat Trump ons de rug toe
heeft gekeerd. Hij blikt nog eenmaal om,
naar degenen nog in het verleden leven:
de wondenlikkers, de versuften, de min-
k u ke l s .

In die omdraaiing zit alles. Trumps ge-
draaide ruggengraat is de scharnier van
de geschiedenis. De man die naar het ver-
leden streeft (‘great again’) won de toe-
komst. En progressieven zijn nu passé.

‘Persoon van het Jaar’ is geen eretitel;
het gaat puur om wie het meest invloed-
rijk was. Toch moet deze cover pijn doen:
juist Time voorspelde meerdere malen
Trumps totale ineenstorting. Nu siert hij
het omslag, met een vorstelijke gezeten-
heid.

Trump troont.
De kop luidt: ‘President of the Divided

States of America’. Verdeeld Amerika. Een
laatste speldeprikje van een redactie die
hem de zetel niet gunt waar ze hem zelf
op hijsen. Die halfslachtige boodschap ty-
peert de impotentie bij de progressieve
elite: zij zelf zijn verdeeld.

Zal Trump worst wezen. Hij kijkt sym-
pathiek-smalend om, als een jarenvijftig-
papa, een Godfather, die tegen doch-
tertjelief zegt: „Moet je niet eens naar
b e d? ”

M orgen kijkt-ie wel naar de mooie
tekening; nu is hij druk met de
toekomst. Stampvoeten heeft

geen zin meer. ’t Is te laat. Bedtijd!
Zijn vaderlijke frons heeft nu toch iets

warms, een razendsnelle omslag.
Die stoel is natuurlijk niet van Hitler,

maar Trumps eigen stoel. De foto is ge-
maakt in zijn paleiselijke penthouse in
New York. Louis XV-stijl? Antiek uit de
achttiende eeuw, toen Amerika nog be-
stuurd werd voor en door rijke witte man-
nen, slavenhouders vaak.

Ook Trump omringt zich nu met klep-
tocraten en mediamensen die de superio-
riteit van witte mensen voorstaan. Weer.

Is het te laat? Kan Nederland er nog van
leren? De grote les, hoor je nu, is dat pro-
gressieven moeten stoppen met identi-
teitspolitiek. Dat wereldvreemde gedoe
met gendervrije wc’s, die obsessie met
ras en seks: het jaagt mensen maar in de
armen van populisten.

Vertaald naar Nederland: die bloedirri-
tante Zwarte Piet-activisten bezorgen
Wilders stemmen.

Een verleidelijke stelling. Misschien
waar. En zeker, liberalen moeten uit hun
bubbel komen en luisteren.

Maar rustig aan doen met je eigen kern-
waarden? Dat is zoiets als aan Martin Lu-
ther King vragen om een beetje te dim-
men, omwille van de lieve vrede. Of aan
de Gay Parade verzoeken de muziek wat
zachter te zetten, vanwege de moslims.

Het mes in je eigen hart steken is een
curieuze vorm van rekening houden met
de ander.

‘E en samenleving heeft een bezield
verband nodig’, stelde Geert Wil-
ders terecht in zijn eerste ve r k i e -

zingsprogramma van 2006. Maar juist hij
hamert op het uitsluiten van groepen.

Die irritante progressieve activisten, in-
tussen, vragen simpelweg om ook mee te
mogen doen met de grote groep. Black Li-
ves Matter betekent: zwarte levens doen
er óók toe.

Wat klopt is dat identiteit de sleutel is:
populisten zijn succesvol met identiteits-
politiek. Vooral voor witte mensen. En
daar zijn er nu eenmaal meer van.

Veel mensen willen minder buitenlan-
ders: iets wat je niet meer ziet als je te
scherp kijkt.

Die mensen zijn niet per se racisten,
soms zijn er goede redenen voor zorg –
zie Ter Apel – maar het is een misverstand
dat het deze decennia om iets anders
draait dan om identiteit. Economie? Ma-
nagers in de zorg? Huurwoningen? Dan
stemden de mensen wel massaal SP.

Het is geen toeval dat op deze donkere
foto een lichtspot staat op Trumps haar,
dat hij blond maakt, net als Wilders.
Transgenders zijn zij niet, wel geobse-
deerd door identiteit. Dat is wat dit clair-
obscur zegt: It ’s the identity, stupid.
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De�rubriek�‘Foto�van�de�Week’ verschijnt�op
deze�plaats�tot�het�einde�van�dit�jaar.�Dan
keert�Bas�Heijne�terug�als�columnist.


