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Willem Wernsen brengt Arend
de marktkoopman weer thuis
Het festival
033Fotostad
speelt zich dit
jaar voor het eerst
ook buiten de
stadsgrenzen van
Amersfoort af.
Roy Timmerman
Amersfoort/Spakenburg

Hans van Helden holt deze weken
van expositie naar expositie. Ruim
35 evenementen telt deze vierde
editie van 033FotoStad en dit jaar
speelt het festival zich ook in de
regio af, vertelt de organisator.
,,We hebben met 033Fotostad de
afgelopen jaren voet aan de grond
gekregen in Amersfoort. Nu gaan
we ook naar het buitengebied. In
Amersfoort wonen 150.000 mensen, in de regio wonen er nog eens
100.000. We hebben op allerlei
plekken exposities (zie kader). Ik
kom hier toch al lang, maar heb de
regio, van de Grebbelinie tot Spakenburg, nu pas beter leren kennen. Het is onwaarschijnlijk
mooi.”
Vrijdag 21 en zaterdag 22 september ligt de focus op Bunschoten-Spakenburg. Beide dagen is er
een ‘Fotovaart’ vanaf het Eemplein
naar Spakenburg (zie kader) waar
de deelnemers tijdens de twee uur
durende boottocht een workshop
fotografie krijgen. Een van de docenten is fotograaf Remko Schotsman. ,,Het is ontzettend leuk dat
mensen leren hoe je het plaatje dat
je in werkelijkheid ziet, ook echt
uit je camera of smartphone krijgt.
Net wat scherper en beter belicht
dan je gewend bent. En hoe mooi
is het om de stad achter je te zien
wegglijden en alles vanaf het water te bekijken en in beeld te brengen?”
Vanaf de boot volgt een wandeling naar De Mandemaaker, waar
een groepsexpositie van dertig fotografen uit Amersfoort en omgeving te zien is. Van Helden: ,,Van
iedere fotograaf is één foto geselecteerd. Het is voor bezoekers een
mooie kennismaking met het beste wat Amersfoort te bieden heeft
op het gebied van fotografie. De
avonden worden afgesloten met
indrukwekkende fotoprojecties op
de zeilen van botters in de haven.”

Zwart-witfoto
Een bijzondere foto uit de groepsexpositie is van de Amersfoorte fotograaf Willem Wernsen: een
zwart-witfoto van vier bij vier meter van de Spakenburgse marktkoopman Arend de Graaf. Het is
een typerende foto uit het oeuvre
van Wernsen: tijdloos, zwart-wit
en sociaal documentair, onderdeel
van zijn serie uit 1992 over de
markt in Amersfoort. ,,Ik werkte
destijds als marktmeester in
Amersfoort”, zegt Wernsen, die

Arend de Graaf is één van de foto’s die centraal staan op de expositie in Bunschoten-Spakenburg. Willem Wernsen portretteerde de
marktkoopman in Amersfoort. FOTO WILLEM WERNSEN
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Leuk dat 033Fotostad
nu ook Spakenburg
aandoet en dat deze
foto is gekozen
– Willem Wernsen

dit jaar zijn veertigjarige jubileum
als fotograaf viert. ,,Arend stond
jarenlang op de vismarkt op de
Groenmarkt. Een karakteristieke
man in zijn doen en laten. Het was
de tijd dat de kraampjes met verse
etenswaren langzaam werden vervangen door koelwagens. Hij was
er altijd al rond 05.00 uur, ruim
voordat de kramen werden opgezet. Zijn vrouw kwam altijd wat
later in de ochtend langs, in klederdracht, om hem te assisteren
bij de verkoop. ‘Acht harinkies

voor een tientje’, riep ie veelal. Ik
vind het leuk dat 033Fotostad nu
ook Spakenburg aandoet en dat
deze foto gekozen is. Hij was een
markant figuur. Toen ik hem destijds een afdruk van de foto gaf,
was hij erg trots. ‘Zet ’m maar in
de krant, jochie’, zei hij bulderend
van het lachen. Ik kan het nog zo
voor me halen. Veel Spakenburgers zullen hem nog kennen.
Arend is weer even thuis.”

Lezersactie
AD Amersfoortse Courant biedt
in samenwerking met 033Fotostad en de Inspiratieboot een
exclusieve excursie aan naar
Spakenburg. De start is in de
Eemhaven in Amersfoort. Vrijdag begint de rondvaart om
11.30 en zaterdag om 14.00 uur.
Er is een beperkt aantal plaatsen, aanmelden is verplicht. Dat
kan via ad.nl/club.

EXPOSITIES

Van Cas Oorthuys tot regionaal talent
De komende dagen
opent opnieuw een
aantal exposities in
het kader van
033Fotostad.
Zaterdag 12.00 uur,
Sint-Joriskerk,
Amersfoort.
Burgemeester Bolsius opent in de
Sint-Joriskerk een
expositie van de beroemde fotograaf
Cas Oorthuys. Zijn
Amersfoortse serie
geeft inzicht in hoe
de toekomst van de
stad er rond 1957

uitzag.
Zaterdag 16.00 uur,
Fluor, Amersfoort.
In het café van Poppodium Fluor is een
verzameling beelden
te zien van cultureel
talent uit de regio,
met onder andere
foto’s van Roos Bluf-

pand en Diggy Dex.
Zondag 14.00 uur,
Renswoude.
Vier fotografen verzorgen in het Grebbelinie Bezoekerscentrum een beeld
van de natuur en architectuur in de
regio. Burgemeester
van Renswoude
Doornenbal - van
der Vlist opent de
expositie.

Zie voor een totaaloverzicht van
de exposities:
033fotostad.com.

