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Straatfotograaf Willem Wernsen
vertelt hoe z’n ogen het werk doen
Na ruim veertig jaar
straatfotografie
bundelde Willem
Wernsen zijn kennis en
ervaring in een boek vol
tips. Hij is er trots op:
‘Het is een mijlpaal, een
visitekaartje, een steen
in de rivier’.
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Hij woont in een eenvoudig rijtjeshuis in Randenbroek, maar
maakt internationaal furore. Willem Wernsen (1954) exposeerde in
China en maakte voor een Canadese uitgeverij het boek On Street
Photography. De ondertitel luidt:
‘Making Extraordinary Photographs of Ordinary Life’ (vertaling: hoe buitengewone foto’s te
maken van het gewone leven). Van
zijn eerdere boeken zijn enkele alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. Er worden fikse bedragen
voor neergeteld.
Na veertig jaar fotografie publiceert Wernsen met zijn Belgische
vakbroeder Piet Van den Eynde 101
Tips voor Straatfotografie. ,,Piet leverde ongeveer eenderde van de
tekst en eenderde van de foto’s, ik
zorgde voor de rest. Daarbij werd
ik enórm geholpen door mijn
vriendin Lieve De Bleeckere. Zij
heeft de verhalen uit mijn mond
opgetekend.’’

Documenteren
In de inleiding wordt straatfotografie gedefinieerd als ‘het documenteren en fotograferen van het
leven zoals het zich op straat en
daaromheen afspeelt’. Het lijkt iets
spontaans en vluchtigs, het vastleggen wat zich voordoet in de
openbare ruimte. Maar er komt
veel bij kijken. Het boek staat vol
tips, al zijn dat geen voorschriften.
,,Piet en ik vertellen hoe wij het
doen. Het woord ‘moeten’ komt er
niet in voor.’’
Enkele tips van hen: zorg dat je
camera goed is ingesteld, zodat je
goed beslagen ten ijs komt. Zorg
voor een degelijk toestel, maar ver-
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beeld je niet dat de nieuwste en
duurste camera een garantie is
voor succes. Uiteindelijk moeten je
ogen het werk doen.
Wernsen heeft de gewoonte
passanten te vragen of ze even
willen poseren. Het komt maar
héél zelden voor dat iemand nee
zegt. ,,Ik neem mijn hoed af, ik stel
mij voor en ik vraag of ik een foto
mag nemen omdat ze zo’n karakteristiek gezicht hebben. Ik geef
ook mijn visitekaartje en bied aan
om een foto op te sturen. Het is

voor mij een cadeautje als iemand
wil meewerken. Dan toon ik respect.’’
Andere tips: let op een goede
compositie maar durf ook te ‘snijden’. Zoek levendige plekken op
als de markt, de kermis of een station. Je vindt er ‘bakken vol inspiratie’. Maar ook een verstilde kroeg
vol markante senioren kan fotogeniek zijn.
Soms is het of hij de kroegverhalen van Simon Carmiggelt in foto’s
weet te vangen. Een fan spreekt

Wernsen aan als ‘Willem Carmiggelt’. Zelf laat hij zich inspireren
door fotoboeken van vermaarde
voorgangers onder wie Henri Cartier-Bresson en Ed van der Elsken.
,,Op mijn dertiende kocht ik die
boeken al, met geld dat ik verdiende met het rondbrengen van
folders.’’
Hij kijkt ook graag naar zwartwitfilms van regisseurs onder wie
Alfred Hitchcock, en met acteurs
onder wie Humphrey Bogart en
Simone Signoret. ,,Soms zet ik de

beelden stil, zodat ik het licht en
de compositie kan bewonderen.’’
Wernsen durft, héél voorzichtig,
een klein beetje trots te zijn op
zijn nieuwste boek. ,,Ik heb mijzelf
de fotografie met vallen en opstaan eigen gemaakt. Dit is voor
mij een mijlpaal, een visitekaartje,
een steen in de rivier.’’
101 Tips voor Straatfotografie, Willem Wernsen en Piet Van den
Eynde. Verkrijgbaar bij o.a. Boekhandel Veenendaal in Amersfoort
of via straatfotografie.be.

