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ik het ‘Dorpsgezichten’. Toen ik
hier vertrok had ik het idee ‘dit
komt nu echt op mijn pad’.’’

‘Mijn dorp’
Even was er nog een teleurstelling.
,,Ik dacht echt dat ik deze bijzonde-
re plek zelf had ontdekt. Toen
bleek dat Geert Mak al een boek
over Jorwert had geschreven. Dat
wist ik dus echt niet. Ja, toen moest
ik wel even slikken. Iemand heeft
al iets met ‘mijn dorp’ gedaan,

het hier mooi?’ Op een bank voor
haar huis zat Gais Meinsma aard-
appels te schillen. ,,We raakten aan
de praat. En we zijn allebei nogal
van de klets, dus voor ik het wist
waren we drie uur verder.’’ Daar
werd ook het idee geboren voor
een fotoboek. ,,Ik vroeg aan Gais of
ik haar een keer op de foto mocht
zetten. Dat wilde ze wel. En toen
bedacht ik: waarom maak ik niet
een boek met portretten van alle
inwoners van Jorwert. Dan noem

D
at Louis Meulstee
(48) hier nu op een
bankje tegenover
de kerk van Jorwert
zit, is eigenlijk een
wonder. Het gezin
Meulstee was twee

jaar geleden op vakantie in het Ve-
luwse Vierhouten en had wel zin in
een dagtrip richting noorden. De
bestemming was Koninklijke Ti-
chelaar in Makkum. ,,Maar daar
liepen zoveel poeha-figuren rond,
dat hadden we snel bekeken.’’

Al toerend viel het oog van
Meulstee op de kerktoren van Jor-
wert. ,,Ik had nog nooit een zadel-
daktoren gezien, wist ik veel dat
dat hier heel normaal is.’’ Op het
kerkhof zag de fotograaf twee
mannen een graf graven. ,,Met de
hand hè, had ik ook nog nooit ge-
zien. Het was zo bijzonder. Er hing
een soort serene rust, bijna spiri-
tueel.’’

Totdat Meulstee ineens een
stem hoorde: ‘Mijnheer, vindt u
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Fotograaf Louis Meulstee
uit Krimpen aan den
IJssel zet alle inwoners van
Jorwert op de foto. Twee
jaar is hij al bezig, nog
twee jaar te gaan. ,,Het is
echt mijn levenswerk.’’
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dacht ik. Maar daar heb ik me uit-
eindelijk overheen kunnen zet-
ten.’’

Sinds die toevallige ontmoeting
twee jaar geleden bij de kerk, reist
Meulstee iedere maand vanuit zijn
woonplaats Krimpen aan den IJs-
sel een lang weekend naar het Frie-
se platteland. Op vrijdag praat hij
met de te portretteren dorpelin-
gen over hun werk, hobby’s en in-
teresses – ‘een soort intakege-
sprekken’ – en bereidt hij de set en
de belichting voor. Zaterdag en
zondag zet hij, met hulp van de lo-
kale amateurfotograaf Guus van
de Zande als assistent, de Jorwer-
ters op de foto.

,,Soms ben ik drie uur met één
persoon bezig. Het is zwaar werk,
niet zomaar een fotootje maken
zoals veel mensen denken. Ik moet
veel praten om mensen te overtui-
gen. Tijdens het fotograferen geef
ik alles. Na een dag werken ben ik
helemaal kapot. Ik slaap tijden die
weekenden ook bewust in een bed
and breakfast in Mantgum. Dan
kan ik even afstand nemen en tot
rust komen.’’

Levenswerk
Voor Meulstee is het project
‘Dorpsgezichten’ ,,echt mijn le-

venswerk’’. ,,In 2009 zat ik 25 jaar
in het vak. Ik ben papa en voor
mijn dochtertje wil ik toch iets na-
laten. En ik wilde ook iets helemaal
voor mezelf doen. Niemand ver-
telt me hier hoe ik iets moet doen.
Ik doe veel opdrachtfotografie en
vaak voel ik me niet begrepen. Ik
ben heel perfectionistisch en zoek
naar een creatieve invalshoek.
Maar dan krijg je als commentaar
‘waarom heb je mijn hele gezicht
niet op de foto gezet?’ Tsja, daar
raak ik dan door van slag.’’

Inmiddels heeft hij bijna hon-
derd dorpelingen geportretteerd.
,,Dat was mijn oorspronkelijke
doel. Maar toen het eind in zicht
kwam, heb ik het maximumaantal
opgeschoven naar 150. Nu heb ik
me als doel gesteld om het hele
dorp op de foto te zetten.’’ Dat be-
tekent dat Meulstee nog zeker
twee jaar bezig is in Jorwert. ,,Ik
schuif het einde van dit project
steeds voor me uit. Ik kom hier te
graag. De weidsheid van het land
geeft me ook veel weidsheid in de
kop.’’

Soms zoekt Meulstee in de gere-
gisseerde portretfotografie be-
wust het randje op. ,,Karin Schaper
heb ik geportretteerd terwijl ze on-
der een paard zit. Iedere paarden-

’Soms ben ik
drie uur met
één persoon
bezig. Het is
zwaar werk.’

liefhebber weet dat dat niet zonder
gevaar is. Ze raakt het been van het
paard aan en kijkt met een bepaal-
de blik naar het been. Dat is een
spannende foto, je zou zo’n beeld
bijna geil kunnen noemen.’’

Soms pakken de ideeën van de
fotograaf niet zo goed uit. ,,Er was
hier een andere paardenliefheb-
ster. Die wilde ik niet ook met een
paard op de foto zetten. Haar heb
ik geportretteerd in de paarden-
stront. Haar hoofd was prachtig
opgemaakt en ze hield een glas ro-
sé vast. Maar de rest van haar li-
chaam was bedekt met stront. Ook
een spannende foto. Aanvankelijk
was ze zelf ook tevreden over het
resultaat. Later belde ze op: ze was
doodongelukkig met het resultaat.
Ze heeft een goede baan en was
bang wat haar collega’s wel niet
zouden denken. Dan moet ik even
slikken, maar uiteindelijk kies ik
dan toch voor een iets mindere fo-
to.’’

Ziel
Nu Meulstee bijna de helft van het
dorp op de foto heeft gezet wordt
het wel moeilijker om mensen te
overtuigen om mee te doen. ,,Ik zie
het belang niet, zeggen ze dan.
Soms doen mensen mee om een

ander een plezier te doen, terwijl
ze eigenlijk niet echt willen. Dat
straalt er soms vanaf. Ik probeer al-
tijd uit te leggen dat een portret
iets anders is als een kiekje. Ik pro-
beer de geportretteerde in de ziel
te kijken. ‘Dorpsgezichten’ moet
geen collectief zelfportret van Jor-
wert worden, het is hoe ik de Jor-
werters zie.’’

Toch is Meulstee niet bang voor
herhaling. ,,Ieder mens heeft voor
mij iets moois.’’ En wanneer er dan
toch herhaling dreigt omdat enke-
le dorpelingen dezelfde passie
hebben, dan laat hij zijn fantasie
de vrije loop. ,,Veel mensen heb-
ben iets met schaatsen, maar ik
kan ze natuurlijk niet allemaal op
het ijs fotograferen. Bovendien
wanneer vriest het nou nog? Dus
zeg ik: water is voor mij water.’’ En
zo fotografeerde hij Jelte Dijkstra
die met de schaatsen om de nek tot
zijn borst in het water van een
vaart staat. En net heeft hij de zes-
tienjarige schaatsgek Rik Cosijn op
de foto gezet. ,,Geheel naakt. Zijn
vriendin heeft hem ingesmeerd
met olijfolie zodat zijn getrainde
lichaam mooi is te zien.’’

Uiteindelijk moeten al die foto’s
terechtkomen in het boek ‘Dorps-
gezichten’. ,,Ik hoef daar geen cent
aan te verdienen maar wil wel pro-
beren uit de kosten te komen. In
2013 moet het klaar zijn. Dan is
hier een grote reünie van Jorwer-
ters en bestaat de kaatsclub 100
jaar.’’ Het boek wordt volgens
Meulstee een echt salontafelboek.
,,Zo’n boek dat je op tafel laat lig-
gen om eens in te bladeren. Het
krijgt een LP-formaat – 30 bij 30
centimeter. Zo zie ik ook de verza-
meling foto’s. Net als bij een top LP
krijg je drie wereldnummers en de
rest is gewoon goed.’’

Maar wat is nu het verschil tus-
sen Jorwert en zo maar een dorp in
de Krimpenerwaard, vlakbij de
woonplaats van Meulstee? ,,De Jor-
werters zijn kunstzinniger. In de
Krimpenerwaard zitten de men-
sen op de bank met een zak chips
en kijken televisie. Niet dat dat in
Jorwert niet gebeurt, maar wel
minder. Hier wordt gelezen, ge-
schreven, mensen gaan naar het
theater, ze maken zelf theater, ze
zijn bezig met mooie dingen. Ze
zijn relaxter en dat maakt mij re-
laxter.’’

Alle foto’s zijn te bekijken op
www.fairview.nl

Louis Meulstee aan het werk in Jorwert. Rik Cosijn poseert voor hem. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN


