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Fotografe Cleo

Campert: ‘Kees

van Kooten ken ik

goed. Het mooie

van deze foto is

dat je ziet hoe

hij alles met

aandacht doet,

hoe zorgzaam hij

is. Dat merkte ik

vroeger al. Hij

was een van de

weinige vrienden

van mijn vader

die zich met ons,

de kinderen, be-

zighield.’

De
vrienden
kring
Vader en dochter
Campert brengen een ode
aan hun artistieke
vrienden. Cleo in beeld,
Remco in woord. Een
glimp uit het boek
De ziel krijgt voeten. 

De foto’s zijn van 28 februari tot en

met 3 maart te zien bij Castrum Pere-

grini, Herengracht 401, Amsterdam.

cleocampert.nl
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‘Alles
zijn
eigen
schoon-
heid/
en bij 
elkaar/
alles
een 
andere
schoon-
heid’ 
Dichtregel uit
De ziel krijgt 
voeten.

In de kleedka-

mer van Tivoli in

Utrecht, na een

optreden van Hans

Teeuwen Zingt.

Cleo Campert: ‘Je

ziet vrolijkheid,

opluchting, uit-

putting.’

Cleo Campert:

‘Met dj Joost van

Bellen ben ik al

meer dan dertig

jaar bevriend.

Hier waren we op

vakantie op

Ibiza.’

Cleo Campert:

‘Bij fotografe

Rineke Dijkstra

was ik 25 jaar

geleden assis-

tent. Hier vieren

we haar 50ste

verjaardag. Ze is

zo vrolijk hier,

dat vind ik

mooi.’

Fotograaf Koos

Breukel op een

eilandje in de

Loosdrechtse

plassen. Cleo

Campert: ‘Ik be-

wonder hem zeer.’

in beeld
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Paul de Leeuw,

Hans van Manen en

zijn partner Henk

van Dijk bij de

opening van een

tentoonstelling

van fotograaf

Erwin Olaf. 

Fotografe Cleo

Campert:’Voor

Erwin Olaf heb ik

groot ontzag,

maar tegelijker-

tijd voel ik me

op me gemak bij

hem omdat we el-

kaar al zo lang

kennen. Dat is

wederzijds, ge-

loof ik; hij zit

hier zo ontspan-

nen.’

Cleo Campert:

‘Mijn vader en

Simon Vinkenoog

aan tafel in res-

taurant Hotel de

Goudfazant in Am-

sterdam. Ze heb-

ben elkaar heel

lang gekend. Die

vriendschap, die

zie je hier. Het

zijn net kleine

jongens nog.’

‘We waren jong als de
muziek/ even bestonden
we voor eeuwig’ 
Dichtregel uit De ziel krijgt voeten.


