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Ieder schilderij prentte hij goed in
zijn hoofd. En als hij nu op straat
loopt, loert hij voortdurend naar
mensen. Of ze misschien lijken op
de personen die de beroemde schil-
der vereeuwigde op zijn doeken.
Heeft hij beet dan vraagt hij bru-
taal ’mag ik u fotograferen?’.
Marc Boom (48) uit Hilversum
fotografeert portretten van Vincent
van Gogh minutieus na. Wat begon
als een studieopdracht is aan het
uitgroeien tot een spectaculaire
fotoserie. Foto’s die inmiddels ook
internationaal de aandacht trek-
ken. Je blijft er minutenlang naar
kijken. Postbode Joseph Roulin,
Luitenant Milliet en natuurlijk
Vincent van Gogh zelf, komen tot
leven in het werk van de Hilver-
sumse fotograaf. Zijn werk is tot
eind januari te zien in woondien-
stencentrum De Boomberg in
Hilversum, maar het buitenland
lonkt. In Essen hing zijn werk op
een internationale artfair, waarna
een galerie in Berlijn belangstel-
ling toonde. ,,Ongelooflijk hè”,
zegt Boom bijna beduusd. 
Marc Boom is van huis uit grafisch
ontwerper. Hij maakt vooral boek-

omslagen voor grote uitgeverijen.
,,Vier jaar was ik aan het revalide-
ren van een operatie en wilde iets
omhanden hebben. Toen ben ik
een hbo-studie fotografie gaan
doen. Afgelopen zomer ben ik
geslaagd. Al tijdens de opleiding
had ik sterk de voorkeur voor
kunstachtige fotografie.”

Rembrandtopdracht
Vincent van Gogh komt in beeld
als Boom de Rembrandtopdracht
moet doen. ,,We moesten een oud
schilderij helemaal ontleden, de
belichting, de locatie. En het nama-
ken maar met een eigen draai.”
Boom kiest voor Van Goghs zelf-
portret met verbonden oor en pijp
(1889). Hij gaat op zoek naar een
geschikte kandidaat en vindt die in
zijn schoonvader Jan van Vlierden
uit Soest. Met het resultaat wint hij
meteen de portretprijs 2016 van
vakblad Digifotopro.
En dan heeft de fotograaf de smaak
te pakken. Hij besluit er een serie
van te maken. Foto’s volgen van
Van Goghs beroemde portretten de
Minnaar (Luitenant Milliet, 1885),
Postbode Joseph Roulin (1889), de
vrouw met een rood lint (1885) en
zelfportret met grijze vilten hoed
(1887). De modellen vindt hij soms
dicht bij huis. ,,De luitenant is
mijn broertje Joost, en de postbode
is mijn zwager Ben van Vlierden.
Ze hoeven niet letterlijk te lijken
als ze maar de juiste gezichtsuit-
drukking hebben.” Boom is drie

tot vier maanden bezig met één
foto. ,,De kleding moet gezocht of
gemaakt worden. En soms wat
aangepast. Postes hebben we zelf
op de pet geborduurd.” Het is
precisiewerk, zo is het gezicht voor
Zelfportret met grijze vilthoed
streepje voor streepje in de ken-
merkende Van Gogh-stijl beschil-
derd voor de foto. ,,Ik bewerk de
foto zo min mogelijk na. Het is op
de knop drukken en klaar.” De
Griekse Polina Mavrikaki, één van
de zestig kunstenaars die mee-
werkte aan de succesvolle geschil-
derde film ’Loving Vincent’, maakt
inmiddels de achtergronden voor
zijn foto’s. ,,Mijn eerste Van Gogh-
foto’s hingen in het Filmtheater in
Hilversum
tijdens de pre-
mière. Daar
waren makers
van de film bij
aanwezig en zo
kwam ik met
haar in con-
tact.” Ook voor
de foto waar hij
nu aan werkt,
La Berceuse,
schildert zij het decor. Nummer
zeven zit al in zijn hoofd. ,,Portret
van Adeline Ravoux. Ik heb al een
model ontdekt en benaderd, maar
ze moet er nog even over naden-
ken.” De foto’s zijn in een beperkte
oplage van tien exemplaren te
koop vanaf 1.200 euro.
www.marcboom.photo 

Ben van Vlierden uit Soest is Postbode Joseph Roulin FOTO’S: MARC BOOM

Hilversummer Marc Boom (48) reproduceert
portretten van schilder Vincent van Gogh. Niet met
een kwast maar met zijn fotocamera en met echte
mensen in de hoofdrol. Het resultaat is een
fotoserie, waarmee hij inmiddels ook de aandacht
van het buitenland trekt. Tot en met januari zijn de
verrassende foto’s gewoon nog te zien in
woondienstencentrum De Boomberg in Hilversum. 

Schilderen met
een fototoestel

’Postes hebben we
zelf op de pet
geborduurd’ 

Hilversummer
geeft draai aan
werk Van Gogh

Hilversum ✱ Alle portretten van
schilder Vincent van Gogh bestu-
deerde hij van voor naar achteren
en van onder tot boven.

Paspoort
Naam Marc Boom 
Leeftijd 48
Plaats Hilversum
Beroep Fotograaf en

grafisch 
vormgever,
De foto’s zijn te
zien tot en met
eind januari in
De Boomberg,
Vaartweg 42,
Hilversum. 
Ma t/m zo van 
8 tot 17 uur.

Joost Boom is Luitenant Milliet.
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Jan van Vlierden is Van Gogh met verbonden oor en pijp Zelfportret met grijze vilthoed. 
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