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De portretfotograaf Koos Breukel (Den Haag, 1962) wordt gedreven door nieuwsgierigheid naar mensen.  

In zijn studio in Amsterdam en op locatie portretteert hij de meest uiteenlopende figuren, van vrienden, familie en collega’s 

tot politici en buurtbewoners. Voor Breukel is elke foto het resultaat van een ontmoeting, een gestold moment tussen 

de geportretteerde en hemzelf. Hoe die ontmoetingen verlopen is onvoorspelbaar. Er kan een energie ontstaan, een 

uitwisseling, die als meerwaarde in het beeld blijft zitten. Maar het kan ook botsen of tegenvallen, en ook dat is af te lezen 

aan het resultaat. Soms zegt zo’n foto daarom net zoveel over de geportretteerde als over de fotograaf.

Breukels fascinatie voor het maken van kunstenaarsportretten – waarvan hier een selectie is tentoongesteld – ontstond 

vanuit zijn nieuwsgierigheid naar de mens achter een kunstwerk. Kun je aan het portret van een kunstenaar iets aflezen  

over zijn of haar werk? En wat gebeurt er als je het werk en het portret naast elkaar ziet? Is die combinatie altijd  

kloppend? Beïnvloedt het portret van de kunstenaar de manier waarop je naar zijn werk kijkt? Breukel besloot de  

kunstboeken in zijn bibliotheek met zo’n portret te completeren en vraagt daarom regelmatig aan kunstenaars  

omvoor hem te poseren. Als eerbetoon, zoals bij het portret van Ed van der Elsken, uit pure nieuwsgierigheid naar de  

man achter het werk, zoals bij Willem de Rooij, als teken van verwantschap, zoals bij Daan van Golden, of uit  

vriendschap in het geval van Charlotte Dumas. 

Soms bleek dat Breukel zich bij het werk een ander mens had voorgesteld dan diegene die voor zijn camera plaatsnam. 

En een enkele keer leidde een ontmoeting ertoe dat zijn interesse in het oeuvre van de kunstenaar afnam, alsof door het 

contact de magie van het werk werd doorbroken. Maar in alle gevallen is Breukel benieuwd naar hoe een ander er op 

zijn foto zal uitzien en of hij daarin iets naar boven krijgt waar hij – misschien wel onbewust – naar op zoek was.

De foto’s zelf bewaart hij als boekenleggers in de bijbehorende boeken. Die fungeren daarbij als een intieme passe-

partout voor de foto. Samen representeren ze voor Breukel het bewijs van zijn poging nader tot het werk door te dringen.





Grayson Perry (1960)

Koos Breukel: ‘De Engelse kunstenaar Grayson Perry 

kende ik vooral van zijn vazen. Van die grote keramische 

objecten waarin verrassend veel te zien is. Hij verwerkt 

er zelfs foto’s in. Bij de uitreiking van de Turnerprijs 

verscheen hij opeens als Claire. Dat vond ik wel grappig. 

De man verraste me. Hij is super Brits… hij deed me 

voortdurend aan Tommy Cooper denken. In Londen 

fotografeerde ik hem eerst gewoon als Grayson, heel 

persoonlijk. Voor een opening die avond verkleedde hij 

zich weer als Claire en zo heb ik hem de dag daarna 

nog eens geportretteerd. Ik had het gevoel dat Claire een 

soort alter ego is, waarachter hij zich bij grote gelegen-

heden kan verbergen. Maar het is tegelijkertijd een soort 

attractie die bij zijn kunstenaarschap hoort. Eigenlijk ís 

hij hier een beetje zijn werk.’

Gerard Petrus Fieret (1924-2009)

‘Gerard Fieret was een outsider. In Den Haag, waar hij 

woonde, was hij vooral bekend als de man die op zijn 

fiets de duiven voerde, met twee enorme emmers voer 

aan zijn stuur. Maar die man heeft een imposant fotogra-

fisch oeuvre nagelaten! Veel straatbeelden en vrouwen, 

allemaal licht erotisch. Hij woonde ergens in een oude 

garage zonder stromend water, maar drukte zijn foto’s 

wel af op barietpapier. Om ze te spoelen liet hij in het 

badhuis een bad vollopen. Ik leerde Fieret kennen via 

Paul Kooiker, met wie ik samen op de academie zat. Het 

was een bijzondere man, maar hij was ook schizofreen, 

paranoïde en extreem achterdochtig. Hij wilde eigenlijk 

niet gefotografeerd worden. Vandaar die pet. Maar 

daardoor is het wel een beeld geworden waarin alles bij 

elkaar komt.’

Grayson Perry, From the fabulous BBC Reith Lectures  
Thames & Hudson, 2013, pag. 86-87

Gerard Petrus Fieret, Gerard Petrus Fieret 1924 - 2009 
Focus Publishing, 2010, cover

Koos Breukel, Grayson Perry, Londen, 2016 Koos Breukel, Gerard Petrus Fieret, Den Haag, 2005



Saskia Noor van Imhoff (1982) 

‘Deze foto roept veel vragen op. De blik is onpeilbaar, 

je snapt niet goed waar ze naar kijkt, of wat er in haar 

omgaat. Die beetje doorschijnende blouse… daar blijf je 

ook wel even naar kijken. Waarom heeft ze die aan? Het 

blijft een beetje mysterieus.’

Stacii Samidin (1987)

‘Stacii is een jonge, Rotterdamse straatfotograaf. We 

hadden hem uitgenodigd voor een portretserie in Het 

Parool, omdat hij in het kader van Document Nederland 

voor het Rijksmuseum een reportage had gemaakt over 

het café. Een leuke, enthousiaste jongen, die ik zo voor 

het eerst ontmoette.’

Saskia Noor van Imhoff, Something real
Uitgave in eigen beheer, 2016, pag. 8- 9

Stacii Samidin, Wunderbar
Download website Rijksmuseum, 2018

Koos Breukel, Saskia Noor van Imhoff, Amsterdam, 2005 Koos Breukel, Stacii Samidin, Amsterdam, 2018



Lucian Freud (1922-2011)

‘Lucian Freud, de meest gevierde schilder van Engeland, 

was niet iemand op wie je zo maar afstapte. Hij hield 

van privacy. Het was ook geen makkelijke man, had ik 

al begrepen, die er zeker niet van hield gefotografeerd 

te worden. Zijn assistent, die ik in Den Haag had leren 

kennen, had me dat ook al duidelijk gemaakt. “I know 

what you want, but it’s not gonna happen”, zei hij. Toen 

ik in Londen was, kon ik het toch niet laten een poging 

te wagen. Na een detective-achtige speurtocht, met de 

foto van zijn assistent in mijn hand, vond ik hem terug en 

kreeg ik uiteindelijk toestemming om Freud thuis te foto-

graferen. Deze foto maakte ik in zijn achtertuin, bij het 

graf van zijn hond. Een gevierde man aan het einde van 

zijn leven, kwetsbaar en veel menselijker dan ik me door 

alle verhalen had voorgesteld. Toen ik in de tuin midden 

in een hondendrol stapte, gaf hij me een oude kwast om 

mijn schoen schoon te borstelen. Een eenvoudig gebaar, 

maar ineens dacht ik: die man deugt.’

Michaël Borremans (1963)

‘Een goede schilder schildert met zijn pak aan’, zei 

Borremans eens in een interview. En dat deed-ie dan 

ook. Ik vond dat wel een goede uitspraak. Hij is zo’n 

kunstenaar die in korte tijd heel groot is geworden. Ik 

fotografeerde hem thuis, in het landhuis dat ie net had 

gekocht. Die omgeving paste hem ook wel. Maar er is 

ook is iets geks met die foto… alsof hij vastzit in een 

toneelstuk, alsof hij iets opvoert terwijl hij met zijn hoofd 

ergens anders zit. Je kunt er niet helemaal de vinger op 

leggen. Dat fascineert me.’

Lucian Freud, Portraits
Hirmer Verlag 2011, pag. 32

Michael Borremans, As sweet as it gets 
Hatje Cantz 2014, cover

Koos Breukel, Lucian Freud, Londen, 2008 Koos Breukel, Michaël Borremans, Ronze, 2016



Ed van der Elsken (1925-1990)

‘Het boek Sweet Life van Ed van der Elsken gaf me 

het gevoel dat je met een camera letterlijk de hele 

wereld over kon, dat alle deuren voor je opengingen. 

Dat wilde ik ook. Later kwamen we elkaar geregeld 

tegen bij het fotolab. Stonden we naast elkaar aan de 

balie, kreeg ik zo’n schouderduw. Het was een beetje 

treiteren, grappig collegiaal, maar ik was jong en vond 

het allemaal heel spannend. Dé Ed van der Elsken…

Van der Elsken was een geniale fotograaf, maar ook een 

verschrikkelijke man met een groot ego. Alles draaide 

om hem. Het type kunstenaar wiens vrijheid vooropstaat, 

maar die daardoor vooral ongeduldig is en autoritair.

Toen ik hoorde dat hij niet lang meer zou leven, ben ik op 

de bonnefooi in de auto gestapt. Ik moést hem gewoon 

portretteren. Zijn huis in Edam vond ik door de luchtfoto’s 

die hij er ooit van had gemaakt. De ontmoeting was 

hectisch en spontaan – hij was net aan komen rijden, 

z’n vrouw stond de rolstoel nog uit de auto te sjorren 

toen ik van de weeromstuit meteen begon te fotograferen 

maar volgens mij vond hij het best leuk. Vorig jaar heeft 

zijn kleindochter hier stage gelopen. Toen was de cirkel 

rond.’

Robert Frank (1924)

‘Robert Frank is een van mijn grote voorbeelden. Ik 

fotografeerde hem toen hij een retrospectief had in het 

Stedelijk Museum, ik was bloednerveus. Daar kwam 

nog bij dat zijn zoon net zelfmoord had gepleegd. Zijn 

dochter was al eerder overleden. Dat maakte het moment 

confronterend, maar tegelijkertijd ook intiem – alsof ik 

zocht naar een manier om hem te troosten. Het werd 

een somber portret, maar hij was er blij mee. Na afloop 

schreef hij me: “It’s deep dark and good.”

Robert Frank, The lines of my hand 
Secker & Warburg 1989, pag.23-24

Ed van der Elsken, Sweet life 
De Bezige Bij 1966, pag.116-117

Koos Breukel, Ed van der Elsken, Edam, 1990 Koos Breukel, Robert Frank, Amsterdam, 1995



Marc Mulders (1958)

‘Zo met zijn ogen dicht lijkt hij wel een soort martelaar. 

Zo kwam hij ook wel een beetje op mij over. We stonden 

in zijn atelier, een grote schuur in Brabant. Het was er 

verschrikkelijk koud. Maar hij was daar gewoon aan het 

werk. “Je moet terugkomen in de zomer,” zei hij, ‘dan 

staat het hier vol met bloemen.’ Een heel zachtaardig 

iemand. Misschien vind ik het daarom wel goed dat hij 

zijn ogen dicht heeft.’

Willem de Rooij (1969)

‘Soms maak je een portret uit pure nieuwsgierigheid 

naar de kunstenaar. Dit is er zo een. Willem de Rooij 

had een fascinerende tentoonstelling gemaakt. Ik kocht 

er een prachtig driedelig boek van en wilde kijken of ik 

er een portret bij kon maken. Zo eenvoudig was het. Ik 

maakte er drie, voor in elk boek een. Ik kende hem niet 

echt, maar hier in de studio bleek dat we verschillende 

raakvlakken hadden, dat we dezelfde mensen kenden 

of hadden verloren. Ik ben niet bezig met zijn psyche, 

maar daardoor was het op een bepaalde manier toch 

emotioneel.’

Marc Mulders, Dauw 
NAi 2005, cover

Willem de Rooij, III Hawaiian Featherwork  
Feymedia Verlagsgeselschaft, 2010, pag. 81

Koos Breukel, Marc Mulders Tilburg, 2017 Koos Breukel, Willem de Rooij, Amsterdam, 2016



Robert Zandvliet (1970)

‘Er is vaak een groot verschil tussen foto’s die in mijn studio 

zijn gemaakt, of foto’s die op locatie zijn geschoten. Wie 

bij mij komt staat in mijn werkplek, tussen mijn boeken 

en mijn spullen. Eigenlijk stap je dan een beetje mijn 

leven binnen. Ook het fotograferen zelf kost tijd met zo’n 

grote platencamera. Je hebt een gesprek, je deelt dan 

een ervaring.

Robert Zandvliet fotografeerde ik in het Stedelijk Museum, 

waar we ad hoc een plek hadden ingericht. Hij weet 

helemaal niets van mij. Zo’n foto is dan een kortstondige 

ontmoeting. Zelf kende ik hem alleen van de documentai-

re Hollands licht. Ik vond hem ongrijpbaar. Aan de ene 

kant is hij charismatisch, maar ik las ook een soort angst 

in zijn blik. Dat herken ik ook weer in deze foto. Die 

ogen zijn hypnotiserend. Je hebt geen idee wat er in hem 

omgaat. Daardoor blijft de foto mij intrigeren.’

Christian Boltanski (1944)

‘Het werk van Boltanski had voor mij altijd een myste-

rieuze sfeer, iets intiems, iets kleins, alsof het op een 

zolderkamer was gemaakt. Ik fotografeerde hem toen hij 

in Rotterdam exposeerde. Misschien had ik gehoopt het 

mysterie van het werk in de man te herkennen. Maar ter 

plekke voelde ik geen klik, de opwinding ontbrak. Hij 

zat in de drukte rondom de opening en zelf vond ik zijn 

installatie moeizaam, te groot, te theatraal. Totaal anders 

dan ik verwachtte. Die teleurstelling zie ik terug in deze 

foto.’

Christian Boltanski, Boltanski  
Flammarion, 2011, pag. 74

Robert Zandvliet, I owe you the truth 
NAi, 2012, pag. 112-113

Koos Breukel, Christian Boltanski, Rotterdam, 2012 Koos Breukel, Robert Zandvliet, Amsterdam, 2016



Charlotte Dumas (1977)

‘Charlotte was een van mijn studenten op de Rietveld 

Academie. Daar heb ik haar voor het eerst gefotogra-

feerd. We zijn elkaar altijd blijven zien. En eigenlijk is 

ze nog steeds zoals toen, helemaal zichzelf. Ze maakt 

portretten van dieren, zoals paarden en honden, een 

bijzonder oeuvre dat zich heel gestaag heeft ontwikkeld.

Deze foto is meer een familiealbumfoto. Maar zo voelt 

ze voor mij ook wel, als familie. Tegelijk is het ook niet 

zomaar een kiekje. We zijn speciaal met mijn platen-

camera en de hond naar het Vondelpark gegaan, een 

beetje experimenteren, over en weer. Ze heeft mij toen 

ook gefotografeerd. Het is voor mij een heel dierbare 

foto.’

Ger van Elk (1941-2014)

‘Toen Van Elk hier de studio binnenkwam, liet hij me een 

foto zien van een jongetje, zijn stiefzoon meen ik. Ik weet 

niet meer precies waarom, maar ik herinner het me vooral 

als een mooi gebaar, het had meteen iets persoonlijks. 

Misschien deed hij het bewust, om het ijs te breken, maar 

het werkte wel. Hij had iets vaderlijks. Ik zou hem fotogra-

feren voor een catalogus, ten voeten uit. In de close-up, zo 

met dat witte haar voor zijn gezicht, kreeg hij opeens iets 

kopschuws. Ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar op de 

een of andere manier drongen zich associaties op van een 

man die worstelde met een schuldgevoel.’

Ger van Elk, Ger van Elk
Thieme Art 2009, pag. 44-45

Charlotte Dumas, COMPANION Polaroids 2002-2012  
Filigranes Editions, 2012, pag. 36-37

Koos Breukel, Charlotte Dumas, Amsterdam, 1998 Koos Breukel, Ger van Elk, Amsterdam, 2004



Daan van Golden (1936-2017)

‘“Daan als Brigitte Bardot”, zei Roy Villevoye eens over 

dit portret. Vanwege de manier waarop hij daar staat met 

dat streepjesshirt en dat sjaaltje. Ik ben wel dertig jaar 

bezig geweest om hem voor de lens te krijgen, maar hij 

hield het steeds af. Toen ik hem uiteindelijk mocht portret-

teren was hij al ziek, maar het werd een portret waar ik 

eindeloos naar kan kijken. Dat doorleefde gezicht, die 

combinatie van ontspanning en precisie… Dat zit ook in 

zijn persoon en zijn werk. De foto heeft lang op mijn 

atelier gehangen. Ik word er intens rustig van.’

Daan van Golden, BB
andriesse~eyck 2014, cover

Koos Breukel, Daan van Golden, Schiedam, 2012
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