Burgemeester voor de lens
De burgemeester als onderwerp voor fotografische kunst. Dat is geen contradictie voor Henk van Kooten
die aan een boek over burgemeesters werkt. Van Kooten is artistiek fotograaf en als enige in Nederland
officieel Qualified European Photographer in de categorieën portret, huwelijk en mode. Sinds kort is daar
ook nog een prestigieuze masters-titel aan toegevoegd. Het Burgemeestersblad sprak met deze fotografisch kunstenaar over het boek dat in 2008 gereed moet komen.

Ik probeer een fotografisch portret van de burgemeester te maken, waarin duidelijk wordt wie de mens achter de functionaris is. Ik voer altijd eerst een gesprek
met de burgemeester en probeer er achter te komen
wat voor mens het is en op welke wijze ik facetten
ervan in een foto kan belichten. Soms lopen mensen
zelf ook met ideeën rond over de wijze waarop zij
geportretteerd kunnen worden. Ik sta daar zeer voor
open en probeer altijd te kijken of ik daar wat mee kan.
Ik zie overigens wel een aantal gemeenschappelijke
kenmerken bij de burgemeesters, maar iedereen heeft
toch een eigen benadering.

Gosse Noorderwier, burgemeester van Wijchen.

‘Het idee voor het fotoboek over de burgemeesters
vindt zijn oorsprong in de qualificatie die ik vorig jaar
kreeg van de Federation of European Photographers.
Het is in andere landen gebruik dat de burgemeester
van de woonplaats van de fotograaf dit certificaat uitreikt. Gelukkig was onze burgemeester Noorderwier
bereid dit in het Kasteel van Wijchen te doen. Toen
kwam het idee op om een burgemeestersproject op te
zetten dat ik zou kunnen vatten in een fotoboek met
portretten van burgemeesters.
In het burgemeestersproject ben ik op zoek naar de
persoon achter de ketting. Ik kreeg al direct veel reacties dat het om de keten gaat en niet om een ketting.
Nu was dat juist de bedoeling, omdat we in eerste
instantie hebben gekozen voor een ketting-formule,
waarbij de geportretteerde burgemeester een volgende
collega mocht kiezen voor een portret. Zo ontstaat een
ketting van ketens.

Als eerste heb ik onze eigen burgemeester Noorderwier gefotografeerd, waarna de ketting is gaan lopen.
Ik wilde honderd burgemeesters in het boek en merkte
dat het op deze manier wel erg lang ging duren; daarom heb ik een versnelling aangebracht en de geportretteerde burgemeesters gevraagd enkele collega’s
te kiezen. Het loopt nu erg hard en ik verwacht dit jaar
het burgemeestersproject af te kunnen ronden, zodat
volgend jaar het boek kan verschijnen.
Voor mij is het belangrijk dat de beelden niet alleen
door mij zijn gemaakt, maar ook door de burgemeesters worden gedragen. Zo vraagt het iedere keer tijd
om de burgemeester voor de foto “op gevoel” te
laten komen en niet te blijven steken in poserende
burgemeesters. De burgemeesters krijgen van mij een
boekje van de foto’s die van hen zijn gemaakt met het
verzoek een stukje over zichzelf te schrijven dat ik bij
de foto’s in het boek kan opnemen.’

Als er burgemeesters zijn die aan het boek willen meewerken, dan kunnen zij zich aanmelden bij Henk van
Kooten via info@hetportret.nl.
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