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lievelings
Annemarie van Elst fotografeert Amsterdamse kleuters in
hun lievelingskleding. De vijfjarigen poseren zonder schroom.
Portretten van de meest gefotografeerde generatie ooit.
fotografie Annemarie van Zelst tekst Annemiek Verbeek

Hannes ‘Het tuinpak is
te klein, omdat ik ben 
gegroeid. Dat vind ik
juist leuk, net als de rode
dingetjes bij mijn zakken.
De tatoeages zijn niet
echt hoor, maar zo lijk ik
op een zeeroverdraak.’
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V
roeger poseerden kinderen
niet. Ja, voor de schoolfoto-
graaf, die met zijn jaarlijkse
bezoek de klas in rep en roer
bracht. Neem een gemiddeld

fotoboek uit de jaren zeventig of tachtig en
de plaatjes laten vooral gebeurtenissen zien.
Verjaardagen, sinterklaasviering, een barbe-
cue op de camping. Foto’s waarop kinderen
recht in de lens kijken, zich bewust van het
opnamemoment, zijn in de minderheid. En
in de meeste gevallen weinig fotogeniek. 
Hoe anders is het nu. Elke stap in het leven
van onze kinderen en kleinkinderen ligt mi-
nutieus vast op duizenden, tienduizenden,
foto’s. 
Het viel de Amsterdamse fotograaf Annema-
rie van Zelst (43), werkzaam op de Rietveld
Academie, al eerder op hoe zelfbewust en
ontspannen haar vijfjarige zoon Hannes
zich liet fotograferen. Voor een fotosessie
waarin hij zijn blauwe overall aanhad – de
outfit waarin je hem kunt uittekenen – leek

hij nét een tandje bij te zetten. “Ik bekeek
die avond de foto’s en het was echt opval-
lend hoe die kleren hem zelfvertrouwen
leken te geven, hoe thuis hij in zijn lijf was
en hoe natuurlijk hij aanvoelde wat wel en
niet op een foto zou werken.”
Van Zelst wilde weten of dat vertrouwen en
bewustzijn ook bij leeftijdgenootjes zicht-
baar zou zijn. Klasgenootjes, buurtkinderen,
kinderen van vrienden; binnen een paar
weken stonden meer dan dertig kinderen
voor haar lens. 
“Dit is de meest gefotografeerde generatie
ooit. Deze kinderen zien zichzelf vaak op fo-
to’s en filmpjes. Hun lichaam, gezichtsuit-
drukkingen en poses hebben weinig gehei-
men meer voor ze.” Kennen ze zichzelf daar-
door beter dan mijn generatie op die leef-
tijd? vraagt Van Zelst zich af. Vormt het ze?
Heeft het invloed op hun identiteit? Of ko-
piëren ze vooral wat ze op tv zien?
De kleuters poseerden allemaal in kleding
die ze zelf hadden uitgekozen. “Al verdenk

ik sommige moeders ervan toch een handje
te hebben gehad in de kledingkeuze,” zegt
Van Zelst met een lach. 
Er kwamen ook wel jongere kinderen, broer-
tjes en zusjes, maar die keken toch anders uit
hun ogen. Van Zelst: “Vijfjarigen zíjn er
ineens. Dat ontluikende zelfbewustzijn is
prachtig om te zien. Sommigen doen niet
onder voor professionele modellen. Bonte
kleuren, gekke combinaties, laag-over-laag:
het is grappig om te zien wat ze aantrekken
als ze zelf mogen kiezen. Toch combineert het
uiteindelijk beter dan je zou verwachten.”
Van Zelst is nog maar net bezig, haar ambi-
tieuze doel is om uiteindelijk 555 Amster-
damse kinderen van rond de vijf in hun fa-
voriete kloffie te fotograferen. 

De fotoserie Vijf en co van Annemarie van
Zelst is vanaf vandaag vanaf vier uur ’s mid-
dags te zien te zien in galerie Lokaal WV 15 in
de Wormerveerstraat 15 in Westerpark. Het
project is te volgen op www.vijf.co.

Mijn



Bieneke ‘De korte
broek vind ik stoer en
ook lief omdat er een
vlindertje en lieveheers-
beestje op staan. Op
mijn vest staan paarden,
en dat zijn ook mijn 
lievelings.’

Abe ‘Dit is mijn enige
bloesje. Ik heb het zelf
uitgekozen in de winkel,
samen met dat truitje.
Als ik dit aanheb, vind ik
mezelf echt een heertje.’

Liz ‘Deze jurk is roze, 
er zitten gaatjes 
in en het is al een
beetje een grotemeis-
jesjurk door de dunne
bandjes.’ 

Roos ‘Op mijn blouse
staan bloemetjes en op
mijn rok kersen. Dat zijn
allebei plaatjes, daarom 
horen de kleren ook bij 
elkaar. Ik draag altijd 
rokken en jurken, nooit
broeken. In een rok kun
je ook gewoon klimmen
en rennen.’

Roef ‘Vooral de kleuren
maken deze kleren heel
mooi. En ik kan er goed in
dansen.’

Lucas ‘De vlekken op
mijn camouflagebroek
zijn net allemaal dino’s.
De haaienketting is van
toen we op vakantie
waren, daarmee ben ik
de slimste.’

Willem ‘Het is een
cowboyhemd. Ik heb
een knikker in één
van de zakjes ge-
stopt, maar dat ziet
niemand.’

Laoise ‘Zwart is 
gewoon mooi.’



Emma ‘Rood en blauw
zijn de mooiste kleuren
en dat zijn ook de kleu-
ren van mijn vest en
broek. Het vest is ook
lekker lang en de bloe-
men op mijn jurk zijn
heel mooi.’

Arthur ‘Dit zijn mijn
James Bondkleren.’ 

Luna ‘Het is mijn mooi-
ste tuinbroekje met bloe-
metjes in mijn lievelings-
kleuren. Mama’s sjaal is
zacht en hij glittert en
vliegt zo mooi. Ik voel
me net als mama als ik
mijn hakken aantrek.’

Jonathan ‘Dit is mijn
mooiste voetbalshirt.
Mijn Iniestashirt is ook
mooi, maar dat is een
beetje lang en dan lijkt
het net een jurk. Deze is
precies goed.’

Sytse ‘In mijn 
camouflage kan ik me
goed verstoppen, dan
ziet niemand mij. Die let-
ters staan ook op 
de muur van mijn school
in de Anjelierstraat.’

Kyra ‘Het is fijn om
zo’n zacht zwart vestje
te hebben en het lijkt
een beetje op een
dier, zoals een zwarte 
panter of een poes.’

Olivier ‘Capuchon -
truien zijn vet cool! Ik
heb het altijd warm op
mijn benen en daarom
heb ik het liefst een 
korte broek aan, ook 
in de winter.’

Nebio ‘Ik mag mijn
voetbalkleren niet naar
school aan, dus draag 
ik ze het hele weekend. 
Later ga ik bij Ajax voet-
ballen en daarna bij 
Barcelona.’


