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van zijn fotowerk op straat, in kroegen, in 
openbare ruimtes. ,,Waar ik ook ben, ik ben 
en blijf op één plek om te fotograferen. Nee, 
ik loop niet te slenteren door de straten voor 
dat ene schot, ik geef mijn ogen de kost. 
Soms gebeurt het naast je, soms iets van je 
af. Soms komt er iemand op je af die je best 
zou willen portretteren. Met een tik op zijn 
of haar schouder of een vriendelijk gebaar is 
het ijs meestal al gebroken. Dan gebeurt er 
iets tussen twee mensen, is er even een halt 
en komt die foto er. Daarna gaat de voorbij-
ganger verder, en ik ook. Mij wordt zelden 
een ‘nee’ verkocht. Waar dat in zit? Ik weet 
het niet.’’
Zijn foto’s (alle zonder flitslicht gemaakt) zijn 
inmiddels wereldvermaard. Maar Willem is 
Amersfoortse Willem met een Amersfoortse 
tongval gebleven. Precies daarom aardde 
hij zo goed in De Armen de Poth. Onder de 
bewoners van het hofje waren er die hem 
kenden van de slagerij en de markt. Met 
goedvinding van de regenten kon hij er meer 
dan een jaar geleden aan de slag. Hij inves-
teerde, praatgraag én een goed luisteraar als 
hij is, veel tijd in het winnen van vertrouwen 
onder bewoners die hem en zijn werk niet 
kenden. ,,En natuurlijk hield ik rekening 
met de privacy van deze woongemeenschap. 
Zoals ik altijd de integriteit bescherm van de 
mensen die voor mijn camera verschijnen. Ik 
ga met mijn foto’s nooit de kermis op.’’
 
PerSoonLIJKheden Zijn inwerkperiode in 

Willem Wernsen exposeert werk tijdens 033Fotostad in De Armen de Poth

 p Willem Wernsen en zijn Belgische partner Lieve De Bleeckere met wie hij voor ‘Hofleven: wonen in de Poth’ 
samenwerkte.

Het is de warmste mid-
dag van deze zomer. In 
de schaduw van zijn 

lommerrijke achtertuin is het goed toeven. 
Willem Wernsen zit aan de terrastafel, zijn 
praattafel, met een glaasje frisdrank onder 
handbereik. Zijn Belgische partner Lieve 
De Bleeckere zit even verderop, gebogen 
over een boek zonder foto’s - een roman. De 
passie voor fotografie delen ze samen, alweer 
vijf jaar. En ze werken voor een deel samen 
aan tal van projecten en exposities, maar 
ook afzonderlijk. Hij vanuit Amersfoort, zij 
vanuit Oudenaarde.
 
UnIeK hoFJe Voor de openlucht-tentoonstel-
ling ‘Hofleven: wonen in de Poth’ hebben ze 
gezamenlijk de opzet bedacht. De 62-jarige 
Willem Wernsen maakte, in zijn kenmerken-
de zwart-wit-stijl, de portretten van 22 bewo-
ners van dit unieke, besloten Amersfoortse 
hofje. Op haar beurt stelde Lieve De Bleec-
kere uit de fraaie oogst aan foto’s de complete 
expositie samen. Ook  bepaalde zij in de 
binnentuin van  het eeuwenoude, rustieke 
wooncomplex van in totaal 48 huurhuisjes de 
plekken waar het materiaal aan het publiek 
kan worden geshowd. Zij heeft het zo inge-
richt dat geen van de inwoners er praktische 
hinder van ondervindt in de dagelijkse gang 
van zaken.
 
Van vrijdag 16 september tot en met vrijdag 
16 december kan het werk van Willem Wern-
sen, dagelijks tussen 9.00 uur en zondagson-
dergang, op de historische woonplek worden 
bewonderd. Op extra grote, weersbestendige 
borden. Met een speciale, begeleidende app 
voor bezoekers in bezit van een iPhone. Voor 
de maker is met zijn deelname aan het lokale 
fotofestival de Amersfoortse cirkel rond. Het 
is tevens het begin van weer een nieuwe 
cyclus. ,,Fotografie leeft in onze stad, jazeker. 
De Aegtenkapel in ons fotocafé, dat wordt 
gerund door Hans van Helden. Daar heb 
ik ook geëxposeerd, van december 2014 tot 
maart 2015, net als Lieve. Er is toen over ons 
beiden een documentaire gemaakt.’’
 
MArKtLeVen Zijn eerste foto’s schoot hij in 
het Leusderkwartier, waar hij aan de Woes-
tijgerweg als slager aan zijn werkzame leven 
in een familiebedrijf was begonnen. Om ge-
zondheidsredenen moest hij op jonge leeftijd 
uit dat mooie ambacht stappen. Zijn klant-
vriendelijkheid nam hij mee naar hartje 
stad, waar hij marktmeester werd. Dat men-
senwerk was de basis van zijn zelfstandige 
bestaan als sociaal documentaire-fotograaf, 
meer dan 35 jaar geleden. Het Amersfoortse 
marktleven bracht hij treffend in beeld. In 
pure zin, zonder poespas, met analoge came-
ra’s. En al snel werd zijn woonplaats veel te 
klein voor zijn grootse inspiratie. De digitale 
fotografie en technieken vergrootten zijn 
ontplooiingsmogelijkheden.
 
Parijs, New York, de kleinste dorpen en de 
drukste metropolen in China; zijn gedreven-
heid was grenzeloos. Die is dat nog steeds. 
Het buitenland lonkt, altijd weer. ‘Behind 
the Great Wall’, een lijvig boek vol prachtige 
foto’s van Chinezen in alledaagse taferelen, 
is zeker niet zijn laatste uitgave in eigen be-
heer. En ‘Hofleven: wonen in de Poth’ beslist 
niet zijn finale ‘thuisproductie’. Zonder de 
klik van zijn camera, de klik met een me-
demens én de kick van de foto kan Willem 
Wernsen geen dag. Of die nu heel zonnig 
of uitermate grijs is. Mensen boeien hem of 
verrassen hem altijd weer. Geen foto zonder 
menselijke scène.
 
ogen de KoSt geVen ,,Het is gewoon een 
kwestie van kijken’’, zegt hij over de kern 

De Amersfoortse 
fotograaf Willem 
Wernsen is verrukt over 
een expositie van zijn 
werk in zijn eigen stad. 
En dat ook nog eens in 
een zeer bijzondere 
setting. Op vrijdag 16 
september gaat 
‘Hofleven: wonen in de 
Poth’ van start, 
onderdeel van het 
festival 033Fotostad 2016.  
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De Armen de Poth deed hem terugdenken 
aan zijn jaren als slagerszoon, toen hij in het 
Leusderkwartier bestellingen rondbracht en 
afrekende. ,,In die prachtige wijk kwam ik 
binnen bij heel aardige, gewone én bijzonde-
re mensen, bij veel grote gezinnen. Vaak was 
de tafel gedekt en werd me gevraagd of ik 
een bord soep of iets anders wilde mee-eten. 
Toen is het idee ontstaan om karakteristieke 
persoonlijkheden te gaan portretteren, ook 
al had ik nog geen fotocamera’’, zegt Willem 
Wernsen met een glimlach. Zijn herinnerin-
gen gaan ook terug naar de eerste schreden 
die hij als fotograaf zette tussen het winke-
lende marktpubliek. ,,Een prachtige tijd. De 
markt is een vrijplaats. Zo kwam ik ook weer 
aan een portretserie.’’
 
Eenzelfde, authentieke sfeer roept zijn re-
portage ‘Hofleven: wonen in de Poth’ op. ,,Er 
ontstond mond-op-mond-reclame dankzij de 
sociale contacten van de mensen onderling. 
Zo van: ‘het is best gezellig als hij langskomt, 
laat hem maar binnen’. Gezellig was het 
zeker, met veel koekjes bij de koffie. Met een 
van de bewoners heb ik wel twee uur lang 
zitten kletsen voordat ik de foto maakte. Nee, 
dat was absoluut geen verloren tijd, integen-
deel. Het waren heel mooie verhalen die ik 
op mijn ronde te horen kreeg. Daar heb ik 
vijftien geluidsfragmenten van gemaakt. Die 
zijn via de speciale app bij de desbetreffende 
foto te horen. Ja, het is een échte documen-
taire geworden.’’


