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er een persoon voorbijkomt om ofwel 
een contrast te krijgen of een versterking 
van het beeld.”
Een van de eerste foto’s waarbij Owen zich 
echt bewust was dat hij een straatfoto aan 
het maken was, is een foto van een bus-
hokje. Er hangt een poster in het hokje van 
een vrouw met een pistool in haar hand. 
In het hokje zit een echte man met twee 
boodschappentassen.
“Eerst zag ik die poster met een meisje dat 
bij die halte zat. Het was grappig dat ze 
onder schot gehouden werd, maar het was 
niet helemaal goed. Toen ben ik eigenlijk 
voor het eerst blijven staan wachten. Tot 
deze man kwam met de boodschappentas-
sen. Ik hoopte héél erg dat hij met de tram 
moest. Gelukkig ging hij zitten en ik maakte 
die foto en dacht toen: Ooh! Met wat 
geduld krijg je nu en dan een cadeau.

verhalen Owen Schumacher is cabaretier, tekstschrijver, presentator en 

fotograaf. Hij viel ons op met zijn foto’s op Instagram en door 

zijn tentoonstelling over Polen. Zijn foto’s brengen vaak een 

glimlach op je gezicht en dat maakte ons nieuwsgierig naar het 

hoe en waarom. Ik zocht hem op bij hem thuis in Amsterdam. 
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O wen is geen brutale fotograaf.  
Hij probeert een beetje op afstand 
te blijven en vindt het daarom 

prettig dat zijn camera een beetje zoom 
heeft. “Ik wil zo min mogelijk verstoren”, 
legt hij uit. “Soms zou ik wel iets brutaler 
willen zijn. Ken je Dougie Wallace? Hij is  
zó hondsbrutaal en íéts daarvan zou ik wel 
willen hebben. Hij duwt zijn camera echt  
in je gezicht, mét flits. Dat vind ik te ver gaan,  
maar het levert wel mooie dingen op.
Af en toe zie ik iets interessants, maar dan 
vind ik het niet gepast er een foto van te 
maken. Ik zag eens een man op het Damrak  
in vrouwenkleren, in een rolstoel, die enorme  
ruzie had met een vriend. Het was een heel 
mooi beeld, maar ik durfde het niet aan om 
de foto te maken. Eigenlijk had ik dat wel 
moeten doen. De mooiste foto’s zijn altijd 
de foto’s die je niet gemaakt hebt. Soms 
zou een Rollei handig zijn. Die kun je voor 
je buik houden en van bovenaf zien wat je 
doet. Ik moet mijn camera echt voor mijn 
gezicht houden. Tegelijk is dat ook eerlijker;  
mensen zien dat ik een foto maak. Een 
enkele keer geven ze aan dat ze dat liever 
niet willen en dan wis ik de foto. Ik ben dus 
niet zo brutaal, maar meer observerend  
en participerend.”

Maar je staat niet stiekem om 
het hoekje om een foto te maken. 
Je staat ertussen en je fotogra-
feert mensen in hun gezicht.

“Ja, dat wel. En als mensen mij vragen 
waarom ik een foto maak dan zeg ik dat ik 
het heel leuk vind om bijzondere mensen in 
Amsterdam op straat te fotograferen ‘en jij 
bent er een van’, en als je dat doet met een 
lach dan vinden mensen dat meestal goed.”

Waarom fotografeer je?

“Omdat ik het heel leuk vind om te doen. 
Ik heb altijd gefotografeerd, maar de afge-
lopen tijd veel intensiever en veel meer op 
straat. Ik heb altijd veel om mij heen gekeken  
om onderwerpen te verzamelen voor  
Koefnoen, het televisieprogramma dat Paul 
Groot en ik met anderen maakte. Ik zag 

regelmatig situaties waar we iets mee  
konden. Toen ik weer meer ging fotogra-
feren vroeg ik mij af wat mijn toon en mijn 
blik zou zijn. Die blijken dus dezelfde als 
die ik ook voor het programma had. Ik ben 
altijd op zoek naar situaties die het begin of 
het eind van een scène zouden kunnen zijn, 
of iets waarvan ik mij afvraag: hoe zou het 
aflopen. Ik ben op zoek naar een theatrale 
setting. Wanneer je de foto ziet moet je als 
kijker denken: oh, wat gebeurt hier? Het 
moet een klein verhaaltje zijn en het moet 
iets met je doen. Daar ben ik naar op zoek.
Ik maak altijd foto’s met mensen erop.  
Zonder wordt het wat mij betreft toch vaak  
saai. Dat is het grote verschil met wat ik  
vroeger deed. Vroeger wachtte ik het moment  
af dat er niemand voorbijkwam, want dan 
had ik het gebouw of de poster of de achter- 
grond zo mooi. Terwijl ik nu juist wacht tot 
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foto’s met een Leica gemaakt, en daarom 
wilde ik dat ook doen. Hans Molenaar van 
de Leica Store Amsterdam vond het een 
leuk idee en leende mij een camera.
Eerst ben ik op zoek gegaan naar dezelfde 
plekken, maar dat bleek natuurlijk onzin, 
omdat mijn vader die foto’s maakte op plek-
ken waar toen iets te doen of te zien was. 
En als je nu naar die plekken gaat kun je 
heel lang wachten tot er weer iets gebeurt. 
Daarom besloot ik naar de sfeer in zo’n 
foto te zoeken. Hij is er destijds tien dagen 
geweest en ik ook. Ik had besloten alleen 
kleurenfoto’s te maken in tegenstelling tot 
de zwart-witte van mijn vader. Al snel had 
ik door dat wanneer je een foto van mij 
naast die van mijn vader zette, je naar beide 
beter ging kijken. Toen ben ik combinaties 
gaan maken. 

Daarna ben ik vaker op zoek gegaan naar 
zo’n cadeau. Soms krijg je het en soms niet. 
Het zou natuurlijk niet leuk zijn als je het 
altijd zou krijgen.
En terugkomend op de vraag waarom ik 
fotografeer: omdat het mij dwingt om veel 
beter te kijken. Ik deed dat altijd wel, op 
zoek naar inspiratie voor het schrijven, maar 
nu is het eigenlijk veel visueler geworden. 
Het hoeven nu niet meer alleen mensen te 
zijn maar ook momenten die ik probeer vast 
te leggen. Als het gelukt is kan ik echt een 
eufoor gevoel krijgen. Een enkele keer komt 
er net een auto voor de lens rijden en heb 
je het moment natuurlijk nét niet. Jammer! 
Dat hád er een kunnen zijn. Dat is het mooie 
ervan; een moment is zo voorbij.”

Een link tussen comedy 
en fotografie die heb je 
door de manier van kijken.

“Ja, mijn foto’s zijn niet direct gericht op 
de harde lach, maar meer op de glimlach; 
een binnenpretje. Het contrast of de botsing 
moet humor of empathie opleveren. Een 
echte uitlach is er niet bij, hoewel het toch 
grappig is als iemand gek valt ofzo, mits de 
gevolgen niet te erg zijn.
Er zijn ook foto’s van daklozen waarbij je 
dan even stilstaat. Daar moet het geen 
uitlachen worden. Het gaat meer om het 
contrast. Er is een foto van eenzwerver die 
in de zon zit. Hij heeft op dat moment het 
beste plekje van iedereen. ’s Nachts in de 
kou is hij niet benijden, maar daar op dat 
moment wel.”

Heb je het fotograferen 
van je vader geleerd?

“Nee. Mijn vader was vroeger wel fotograaf, 
maar toen was ik nog te jong. Hij verhuisde 
toen ik vier was, dus van hem heb ik het 
niet geleerd. Daarna heeft hij als journalist 
gewerkt, als correspondent in Indonesië en 
Hong Kong. Hij is nu 85, fietst nog door 
de stad, en heeft bedacht streetart te foto-
graferen. Nu zijn we heel close.
In 1963 is hij naar Polen gereisd en heeft 
er het leven gedocumenteerd; daar is een 
fotoboek van verschenen. Deze foto’s intri-
geerden mij. Zijn manier van kijken lijkt op 
die van mij.
Ik wilde ook naar Polen, naar de plekken 
waar hij had gefotografeerd om te kijken 
hoe ik daar foto’s zou maken en als eer-
betoon aan mijn vader. Mijn vader had die 

“Soms 
krijg je het en 

soms niet.”
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mensen voorbijlopen waarvan ik denk: 
oh wat een goede kop! Het stomme is dat 
ik het gevoel dat ik daar een betere camera 
voor zou moeten hebben, zodat mensen 
geloven dat je fotograaf bent. Je wordt 
denk ik serieuzer genomen als je een toeter 
voor je buik hebt hangen.
Ik heb dus een Leica D-Lux en die werkt 
voor mij perfect. Ik wil gewoon dat de tech-
niek vangt wat ik zie. Het technische en 
esthetische vind ik minder belangrijk dan 
het beeld.
Ik kan mij voorstellen dat je bijvoorbeeld 
bij portretten wat meer met scherptediepte 
wil spelen. Dus is het nog knapper wat 
mijn vader destijds heeft gedaan met een 
handmatige Leica M. Ik heb zijn oude camera 
gekregen, maar ga er niet mee op stap. 
Je moet alles instellen, waardoor ik overal 
te laat bij zou zijn. Dat is natuurlijk een 
kwestie van wennen. En hij is analoog dus 
je kunt niet meteen zien of een foto gelukt 
is; we zijn zo verwend. Terwijl de verrassing 
die je krijgt als je de foto’s later afdrukt, 

misschien wel een veel mooier cadeau is 
dan de instant tevredenheid die je nu hebt.”

Waarom plaats je je 
foto’s op Instagram?

“Instagram is een prettig medium. Ik kan 
er mijn foto’s laten zien die anders op een 
harde schijf zouden zijn verdwenen. Ik kreeg 
al snel leuke reacties. Ook van fotografen, 
waaronder Martijn van de Griendt waarmee 
een vriendschap ontstaan is. Het is een heel 
positieve gemeenschap. Mensen zeggen 
alleen iets als ze het leuk vinden en er wordt 
niemand afgekraakt.
Ik had een tentoonstelling in Vondel CS in 
2017. Omdat ik dat heel grappig vond, een 
eigen tentoonstelling, wilde ik zo’n preten-
tieuze audiotour. Bij sommige foto’s had 
ik een verhaaltje ingesproken over wat het 
idee was en wat er volgens mij daarna zou 
kunnen gebeuren en bezoekers bleken 
dat heel erg leuk te vinden. Mensen vinden 
het prettig om op een spoor gezet te wor-
den. Je hoort dan wat de fotograaf er voor 

Ik ben tien dagen puur op pad gegaan 
om foto’s te maken en dat was nieuw voor 
mij. Ik had natuurlijk een opdracht, want ik 
had een afspraak met het Pools Verkeers-
bureau en met de Leica Store. De afspraak 
was met iets terug te komen en dat gaf een 
bepaalde druk, maar dat was tegelijk weer 
prettig, want ik werk het beste met een 
deadline. Het project heeft geresulteerd in 
een kleine tentoonstelling bij de Leica Store 
Amsterdam en een boekje Time Travelling, 
Poland 1963-2018.”

Wat vond je vader ervan?

“Hij vond het hartstikke leuk. Hij vond het 
sowieso leuk dat er nog iets met de foto’s 
gedaan werd. In die tijd, de jaren zestig, 
zijn er natuurlijk heel weinig straatfoto’s 
gemaakt in die landen. Alles werd gemaakt 
voor propagandadoeleinden. Er waren niet 
zoveel mensen die het geld hadden om 
zomaar straatfoto’s te maken.
Mijn vader had nog negatieven die niet in 
het boek zijn gekomen, en die ik nu heb 

fantasie of verhaal bij heeft en gaat er op 
een andere manier naar kijken.
Doordat ik op Instagram reacties op mijn 
foto’s kreeg, werd ik aangemoedigd om 
meer foto’s te plaatsen, met als gevolg dat 
ik gevraagd werd door Vondel CS om te 
exposeren en zo is het gaan rollen.”

Wat staat er nu op de planning?

“Ik speel tot half mei, vier à vijf avonden in de 
week, de voorstelling Laten we eerlijk zijn 
en ik ben podcasts aan het maken voor NPO 
radio 1; Ik was jou. Ik interview hiervoor 
mensen die ik heb geïmiteerd in Koefnoen. 
Ik spreek met Eric Scherder, Ilja Gort, Andries 
Knevel, Bart Chabot, Gerrit Zalm. Ik heb ze 
bij het interview geportretteerd met in de 
hand een foto van mij als hun imitatie.
Ik heb geen groot fotoproject op de planning, 
maar het maken van portretten smaakt 
naar meer.” 

     •
owenschumacher.nl

www.instagram.com/schumacherowen/

ingescand. Het bleek dat ik foto’s had 
gemaakt die erg leken op foto’s van hem, 
die ik eerder niet had gezien. Kennelijk zit 
er toch iets in het DNA.
Voor mijn gevoel is het project goed gelukt. 
Ik heb het zelf gebundeld in een Blurb-
boekje en zou het eigenlijk een keer mooier 
willen maken met tekst erbij en mooi 
vormgegeven. Ooit.”

Heb je altijd een camera bij je?

“Ja, nu wel. Dat kan met deze D-Lux. 
Je moet hem eigenlijk op je buik hangen. 
Waarbij je rekening moet houden dat het 
lensje naar buiten moet komen nadat je hem 
hebt aangezet. Als je iets ziet en je moet 
dan je camera nog pakken, ben je eigenlijk 
al te laat.
Ik moest in het begin wennen om als een 
toerist door mijn eigen stad te lopen. Maar 
die schaamte ben ik nu wel voorbij. Het 
maken van portretten op straat dwingt je 
om toch iets brutaler te zijn. Je moet men-
sen aanspreken en stilzetten. Ik zie zoveel 

Ik Was Jou
De podcastserie Ik was Jou is te down-
loaden en/of te beluisteren op de 
NPO Radio 1-site en in de apps, iTunes, 
Google Podcasts en Stitcher.

“De verrassing die 
je krijgt als je de foto’s 

later afdrukt is mis-
schien wel een veel 

mooier cadeau is dan 
de instant tevredenheid 

die je nu hebt.”


