
Een fotografische ontmoeting met Willem Wernsen 
(1954) duurt nooit meer dan een paar minuten. In die 

tijd maakt hij hooguit een of twee foto’s. De andere 
helft van de tijd gebruikt hij om zijn onderwerp de 

hand te schudden. Desondanks worden zijn straatfoto’s 
wereldwijd gelauwerd vanwege de connectie met 

de personen die erop staan. Wernsen heeft de gave 
tot instant communicatie, wat in veertig jaar tijd 

resulteerde in een dijk van een oeuvre.
Door Jeroen Jazet 
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fotografische eten. Wernsen raakte een tijdje 
aan huis gekluisterd, ging met een stok lopen. 
Ondertussen had hij wel tijd om lokaal te foto-
graferen zijn archief bij te werken. “Vroeger 
liep ik wat meer op een dag, nu blijf ik vaak op 
een plek en zie wat er gebeurt. Dat is minstens 
zo interessant, je ziet veel meer”, legt hij uit. 

In 2011 verscheen een nieuw boek van 
zijn werk, ‘Timeless’. Hierin veel beelden uit 
Amersfoort, maar ook tijdens reizen in Istan-
bul, Paris en New York. Wernsen maakte het 
boek in opdracht van zijn in 2009 overleden 
vrouw Margareth, die altijd een klankbord is 
geweest voor zijn werk. 

Grote bal
Langzaam kwam Wernsen –mede door dat 
boek- weer in the picture. In 2013 werd hij 
gevraagd te exposeren op Fotofestival Naar-
den. Hij liet daar 17 China-beelden zien, een 
serie uit de fabriek. “Een van de beelden stond 
metershoog in het water rond de vestingstad 
te pronken”, vertelt Wernsen trots. “Dat doet je 
goed als fotograaf natuurlijk.” Naar aanlei-
ding van Naarden ging er een hele grote bal 
rollen voor Wernsen. Hij mocht in Den-Haag 
exposeren, samen met Chinese Fotografen. 
De curator van het Shandong Art Museum in 
Jinan zag hier Wernsens werk, en in 2014 hin-
gen zijn foto’s in China, waar hij ook zijn boek 
presenteerde tijdens de opening. “Gek genoeg 
zaten er bij die expositie van zes foto’s enkel 
beelden van buiten China”, lacht Wernsen. 
“Blijkbaar ligt mijn Chinese werk politiek te 
gevoelig. Die zes foto’s zijn na de tentoonstel-
ling opgenomen in de vaste collectie van het 
museum.” 

In 2015 verscheen er een educatief Engels-
talig E-book. ‘On Street Photography’. Hierin 
staan zijn bekendste foto’s en vertelt hij over 
apparatuur, maar ook zijn inspiratie, visie en 
nabewerking komen aan de orde. Dit najaar 
verschijnt er een nieuw gedrukt educatief fo-
toboek over ‘straatfotografie’, Nederlandstalig 
met paginagrote foto’s en veel tips. 

Tegenwoordig geeft Wernsen veel workshops 
en lezingen over zijn werk en workflow.  
www.willemwernsen.com

Z ijn schoonvader vroeg ooit aan de 
jonge Willem: “Ben je nou slager 
of fotograaf?” Als slagersknecht in 

Amersfoort kwam hij veel bij klanten thuis om 
bestellingen af te leveren en fotografeerde 
ze dan meteen. In die woonkamers begon 
dan ook zijn passie voor het fotograferen van 
mensen. “Een deel van het klusjesgeld, dat 
ik als jongetje van 13 verdiende, ging in die 
tijd al naar fotoboeken”, zegt Willem. Brassai, 
Cartier-Bresson, Doisneau, allemaal stonden 
ze in zijn kast. “Een Van de eerste foto’s die ik 
zelf maakte in de serie mensen in hun eigen 
omgeving, is van Trui Koreman”, vertelt hij. 
“Ik kwam bij een klant thuis biefstuk brengen 
en daar zag haar in een achterkamer zitten. 
De vrouw was 87 en in haar kamer leek de 
tijd stil te hebben gestaan. Er stond zelfs nog 
in een bedstee. Haar wilde ik fotograferen. Ik 
zette haar op de rand van een bed en wachtte 
tot ze weer ontspannen was. Ze had trouwens 
een nogal aparte hobby. Naast haar huis lag 
een bordeel en ze riep de klanten daarvan 
steevast over haar muurtje na: ‘Hé, weet je 
vrouw hier wel van?’”

We spreken Willem in de achtertuin van zijn 
huis in Amersfoort, waar hij woont en kantoor 
houdt. Zijn vriendin Lieve, een niet onver-
dienstelijk straatfotografe, is ook aanwezig en 
vergezelt Willem vaak tijdens reizen. “Maar hij 
ziet onderwerpen meestal veel sneller dan ik”, 
lacht ze, “en dan is hij weg. Mijn taak is vooral 
om uit te kijken of hij niet onder een auto 
komt in al zijn enthousiasme.”

Voor hem op de tuintafel liggen zijn ‘kindjes’. 
Drie koffietafelboeken van zijn werk, groten-
deels in eigen beheer uitgegeven. “Twee ervan 
zijn helemaal uitverkocht”, vertelt Wernsen 
trots.

In 2003 verscheen ‘Beautiful People’, een 
boek met een verzameling van zijn eerste 
jaren als fotograaf. Natuurlijk begint dat met 
de beelden die Wernsen vanuit de slagerij 
maakte. “Er kwamen ook prachtige mensen 
in de winkel, en dan vroeg ik of ik ze mocht 
fotograferen. ”Wat opvalt aan zijn gehele 
oeuvre, is de combinatie van karakteristieke 
hoofden en het goede moment. Dat laatste 
heeft hij ongetwijfeld gezien bij zijn Franse 
collega Cartier-Bresson. “Ik zie een moment 
vaak aankomen”, aldus Wernsen. In die tijd 
bekeek hij ook veel zwart-wit films: “Hitch-
cock, Bogart, dat werk. ”Hij zette vaak de films 
stil om de composities nu eens goed onder de 
loep te nemen. “Dat filmische vond ik prachtig. 
Tijdens het fotograferen dacht ik vaak, hé, dit 

zo zou in een film kunnen.”
Wernsen fotografeert bewust grotendeels 

vierkant. “Compositorisch een veel interes-
santer kader dan 2:3”, aldus de fotograaf. “Je 
kunt het vierkante kader mooi volbouwen, ik 
hou daarvan.”

Kwartje
Wernsen ontwikkelde zich voortdurend en 
ging de straat op met zijn 6x6 camera. “Ik 
verwachtte daar veel van, maar de eerste 
anderhalf jaar kwam er helemaal niks bruik-
baars uit. Tot ik naar Parijs vertrok”, vertelt 
hij. “In de straten van de Franse hoofdstad viel 
het kwartje. Ineens lukte het allemaal wel, 
en maakte ik de ene na de andere voltref-
fer. ”Over dat kwartje gesproken: vroeger gaf 
Wernsen vaak zijn visitekaartje aan modellen, 
met daar achterop een kwartje geplakt. “Zo 
konden ze me bellen, als ze mee wilde werken 
op mijn vraag: ‘mag ik u portretteren’ ”, lacht 
hij.

In 1999 reisde Wernsen vijf weken door 
China. Hij was gefascineerd door het land en 
zijn bewoners. “Ik heb daar ruim 1500 6x6 ne-
gatieven geschoten”, vertelt hij. “Voor mij was 
China geen cultuurschok, eerder een sociale 
schok. Vooral de omstandigheden waaronder 
de mensen moesten werken verbaasden me.”

Bij toeval kwam Wernsen toen in een kinder-
wagenfabriek terecht. “Mijn schoonzus was 
daar tolk en moest daar werken. Ik vroeg of 
ik mocht fotograferen, en tot mijn verbazing 
kreeg ik toestemming. Ik heb het vermoeden 
dat ze dachten dat het om reclamefoto’s ging. 
Nou dat was niet zo”, lacht hij. “Ik heb daar 
een grote serie gemaakt over de werkom-
standigheden. Je ziet werknemers letterlijk in 
slaap vallen tijdens het werk omdat ze veel 
te veel uren draaien. “Uiteindelijk is Wernsen 
daar een dikke week geweest. Het resulteerde 
een aantal jaren later (2014) in het boek 
‘Behind The Great Wall’, waarin de serie naast 
een groot aantal andere beelden uit China te 
zien is. 

Marktmeester
Ondertussen was Wernsen ook nog tien jaar 
marktmeester in Amersfoort, waar hij fotogra-
feerde tijdens zijn werk. “Voor een straatfo-
tograaf is marktmeester een ideale baan”, 
beaamt hij. “Ik ontmoette heel veel mensen en 
maakte tussen de bedrijven door mijn foto’s. “

Deels door het slagersvak, pleegde Wernsen 
roofbouw op zijn lichaam en in 2000 gooiden 
diverse ziektes, waaronder reuma, roet in het 

‘IK ZIE EEN MOMENT 
VAAK AANKOMEN.’
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