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INTERVIEW FEIKO KOSTER EN TOM MEERMAN

▶ Feiko Koster en
Tom Meerman
(rechts) geven hun
signatuur aan
033Fotostad. 
FOTO CEES WOUDA
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hof te zien. Daarvoor hebben we veel Amersfoorts
werk zien voorbijkomen. Daar zitten amateurs en
professionals tussen. Maar die professionals zijn in
de meeste gevallen niet gespecialiseerd in land-
schappen. Daarom hebben we niet zozeer op ni-
veau geselecteerd, maar op samenhang.’’ 

Het verbindende thema van alle 35 foto-exposi-
ties is het DNA van 033. Wat is dat DNA volgens
jullie? 
Koster: ,,Ik heb gewoond in Baarn en Soest, kwam
vroeger in Amersfoort om er te stappen. Zo zag ik
de stad. Toen ben ik naar het Gooi vertrokken, dan
kom je er minder. Toen ik weer terugkwam en me
verdiepte in de fotografen, zag ik een heel dynami-
sche stad die altijd maar doorgroeit. Dat bouwt
maar door, het groeit en het gaat. En dat enthousi-
asme! Als ik hier mensen spreek, zitten ze vol
ideeën. Dat enthousiasme, dat ook de fotografen
hebben, sijpelt door in de exposities.’’ 
Meerman: ,,Als ik hier rondloop, dan voel ik: hier

is alles wat ik zoek. Oók de allure. Ik ben Amster-
dammer van geboorte. Als ik de grachten hier zie,
voel ik me thuis. En bij het Eemplein denk ik: yes,
ruimte! Stoer, groot. Ik noem deze regio een sa-
menvatting van Nederland. En dat zie je terug op
dit fotofestival.’’ 

Fotografen zijn uitgedaagd om dat DNA in
beeld te brengen. Waar moeten we echt even
kijken?
Koster: ,,In het Grebbelinie Bezoekerscentrum in
Leusden hangen landschapsfoto’s van fotografen
die vanuit een ander standpunt naar de natuur kij-
ken. Daar hebben we op geselecteerd. Zo kijkt Jan
de Vries vanuit een drone. Dan zie je de grote stad
met daaromheen het landelijke gebied, prachtige
panoramafoto’s. Frank Hoogeboom heeft tijdsop-
names gebruikt. Daardoor zie je bijvoorbeeld geen
wolken, maar vegen. In zulke beelden ga je het bij-
zondere van de omliggende landschappen hier,
Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, polder, zeker terug-
vinden.’’ 
Meerman: ,,En als je hier de foto’s van Boelsums

hebt bekeken, loop dan zeker even door naar het
werk van Nienke Steinitz. Dat is abstracter, meer
op de emotie gericht. Je kunt de natuur bijna niet
herkennen, alleen in schemering of reflectie. Daar-
door kun je een geheel eigen interpretatie geven
aan een beeld. Na Boelsums is het publiek inge-
wijd en klaar voor het abstracte.’’ 

Wat moet 033Fotostad losmaken bij haar be-
zoekers?
,,Dankzij een foto kunnen we ons verhouden tot
een mens, landschap of gebeurtenis. Een fotograaf
wil een beeld zo neerzetten dat de waarnemer het
zelf kan ervaren. Je sluit je even af voor de rest van
de wereld, als je naar een foto kijkt. Fotografie in-
spireert altijd. Dat is wat dit festival zeker gaat los-
maken: inspiratie. Wellicht om zelf te gaan foto-
graferen, maar ook om anders te kijken. Beter te
kijken. En dat is als beter leren lezen en schrijven.
Iedereen die beter leert kijken, wordt een gelukki-
ger mens.’’

Thijs Tomassen

T
erwijl de lucht boven de Mariënhof
steeds meer betrekt, krijgt de tuin
van het stadsklooster juist meer
kleur. Met oog voor de juiste sa-
menstelling hangen Feiko Koster
en Tom Meerman er de ene na de
andere landschapsfoto van Saskia

Boelsums op. Doeken van een meter lang en een
meter breed, met daarop onder meer de Soester-
duinen en poldergebied Arkemheen, gevangen in
al hun schoonheid. De beelden maken, net als de
foto’s van Soester fotograaf Nienke Steinitz, deel
uit van de expositie Landschap 033, en die is weer
onderdeel van 033Fotostad. 
De twee curatoren, die zelf bogen op een rijke

carrière in de fotografie, raken niet uitgepraat over
het werk van Boelsums. Meerman: ,,Ze past een
techniek toe waarvan ik, ook na veertig jaar foto-
graferen, denk: hoe doet ze dat? De hoeveelheid
licht in de lucht en op het land is zo mooi in ba-
lans. Ook toont ze met elk gefotografeerd land-
schap aan hoe nietig wij als mens eigenlijk zijn. Ze
grijpt duidelijk terug naar de Hollandse schilders
uit de zeventiende eeuw. Saskia is meer beeldend
kunstenaar dan fotograaf. Ze doet iets waarvan ie-
dere fotograaf denkt: shit, dit wil ik ook kunnen.’’ 
Koster knikt instemmend. Hij is blij dat hij het

werk van Boelsums, een gevestigde naam in de fo-
tografie, naar 033Fotostad heeft kunnen halen. ,,Zij
is van een dusdanig kaliber dat haar werk ook be-
zoekers van buiten de regio naar het festival trekt.
De afgelopen edities waren het vooral familie,
vrienden en de geïnteresseerde Amersfoorter. Het
is tijd een breder publiek aan te spreken.’’

Is dat waarom je door de organisatie van
033Fotostad bent aangesteld?
,,Klopt. Ik ben naar Amersfoort gehaald om het ni-
veau van de fotoselectie een impuls te geven en het
festival nationaal meer op de kaart te zetten.
033Fotostad is nog jong en is nu toe aan een vol-
gende stap. Vanuit mijn ervaring als hoofdcurator
van FotoFestival Naarden, dat ben ik nu acht jaar,
kan ik daaraan bijdragen. Ik heb Tom gevraagd me
daarbij als gastcurator te helpen. Hij is al zo lang zo
diep in de fotografie geworteld. Je moet niet din-
gen alleen willen doen om jezelf op de borst te
kunnen kloppen. Ik noem mezelf ook liever geen
hoofdcurator. Laat dat ‘hoofd’ maar weg. We wer-
ken het liefst met een hele club mensen, zoals hier.
Wij zijn in Amersfoort overigens vrij laat inge-
stapt. Hans van Helden en zijn team hadden al een
deel van de foto’s geselecteerd.’’ 

Wat triggerde jullie om ja te zeggen tegen deze
Amersfoortse klus? 
Meerman: ,,Het enthousiasme dat rond dit festival
leeft, spreekt me  enorm aan. Er zijn al dingen met
plezier en overtuiging neergezet die bij liefhebbers
in het land zijn opgevallen. Het is niet makkelijk
om een fotofestival draaiend te houden. Twintig
jaar geleden kon je alleen naar Naarden toe. Inmid-
dels zie je wel meer initiatieven. Breda bijvoor-

De vierde editie van 033Fotostad, die morgen aftrapt, betekent een voorwaartse
stap in haar bestaan. De organisatie van het fotofestival mikt met het aanstellen van
hoofdcurator Feiko Koster (FotoFestival Naarden) en gastcurator Tom Meerman op een
kwaliteitsinjectie en meer naam buiten de regiogrenzen. 

Beter leren kijken 

maakt gelukkiger

beeld heeft de smaak te pakken. Het hangt ook in
sterke mate af van de politieke wil en de sponso-
ring uit de stad.’’ 
Koster: ,,Ik dacht vooral: ik kan hier in korte tijd

heel veel aan toevoegen. Mooi om dit festival ver-
der te helpen. Ik hoop ook dat het zo uitpakt, dat
het een succes wordt.’’ 

Wat zijn jullie wapenfeiten voor 033Fotostad,
naast het binnenhalen van Boelsums? 
Koster: ,,We hebben de selectie en indeling ge-
maakt voor de tentoonstelling van het werk van ar-
chitectuurfotograaf Cas Oorthuys in de Sint-Joris-
kerk: Terugkijken op de vooruitgang. Dat zijn werk
hier hangt, is opmerkelijk. Hij is vaak beschouwd
als de grootste fotograaf van de twintigste eeuw.
Rond zijn persoon is nu een opleving gaande. Zijn
Amersfoortse serie is echter nog niet zo bekend.
Over deze stad maakte hij in de jaren 50 het foto-
boek Dit is Amersfoort, in de tijd dat de vooruitstre-
vende ‘rode’ burgemeester Hermen Molendijk aan
het roer stond en de stad snel veranderde. Uit dui-
zend foto’s hebben we er vijftig geselecteerd,
waarbij Jos Ruijssenaars teksten heeft gemaakt.’’
Meerman: ,,Er zitten foto’s bij die iconisch kun-

nen worden. Die expositie gaat volgende week za-
terdag open. Ons netwerk heeft hierbij een rol ge-
speeld, zoals we op die manier ook zijn uitgeko-
men bij Ronald Tilleman, een goede architectuur-
fotograaf uit Rotterdam. Zijn werk is te zien in
Leusden, in het Grebbelinie Bezoekerscentrum.’’ 
Koster: ,,Het inrichten van een expositie is ook

een kunst. Je kunt wat neerpleuren, hang daar
maar aan een boom, maar dat is niet de manier
waarop alle beelden bij elkaar komen en een ge-
heel vormen. Welke beelden spreken met elkaar?
Als foto’s te veel op elkaar lijken, wordt het saai.
Wanneer komt een beeld het beste tot zijn recht?
Als foto’s elkaar versterken, wordt een expositie
ook sterker. Daar hebben we gevoel voor. Kwestie
van vaak gedaan hebben. In Naarden doe ik vijftig
tentoonstellingen per festival. Ik heb trouwens net
een galerie in Amsterdam overgenomen, waardoor
ik ga stoppen als curator. Dit is eigenlijk een tus-
senstap, voordat ik me vol wijd aan mijn galerie,
een voorlopig afscheid van mijn werk als curator.’’ 

Ik hoor veel namen van buitenaf. Wat heeft
Amersfoort volgens jullie aan fotografie te bie-
den? 
Meerman: ,,Het gaat er niet om dat 033Fotostad
van Amersfoort is, maar vóór Amersfoort. Dat we
mensen uit de regio en ver daarbuiten laten zien
hoe mooi fotografie is.’’
Koster: ,,Als je het festival alleen voor en door

Amersfoortse fotografen houdt, zou je continu een
beperking hebben. Je moet ook commercieel den-
ken.’’
Meerman: ,,Je doet het vooral, omdat je een

breed publiek wilt bereiken.’’
Koster: ,,Het gros van de deelnemende fotogra-

fen komt overigens gewoon uit de regio. Wij heb-
ben bijgedragen aan de selectie van de tentoonstel-
ling rond het boek Natuur in en rond Amersfoort, dat
binnenkort verschijnt. Die is boven in de Mariën-

Welke
beelden
spreken
met elkaar?
Als foto’s 
te veel op
elkaar lijken
wordt
het saai 
—Feiko Koster

Het gaat er
niet om dat
033Foto -
stad van
Amersfoort
is, maar
vóór
Amersfoort 
—Tom Meerman


