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*De keuzes van gastredacteur Erwin OlafCover
Erwin Olaf  ‘Berlin, Porträt 01’, 
gefotografeerd in de Freimaurer 
Loge in Dahlem, 2012.

Hans Aarsman en Erwin Olaf 
waren vroeger water en vuur. 
In het openbaar zeiden de twee 
fotografen nare dingen over 
elkaars werk. „Niks aan, die foto’s 
van Aarsman”, zei Olaf in een 
interview. Aarsman op zijn beurt 
deed Olafs foto’s af als ‘over the 
top’ en ‘namaak’.
Maar dat was toen. Op het feest 
ter gelegenheid van de 50ste 
verjaardag van fotografe Rineke 
Dijkstra raakten de twee met 
elkaar in gesprek. Aarsman: „We 
hadden ontzettende pret samen 
en bleken eenzelfde gevoel voor 
humor te hebben.” Sindsdien eten 
ze af en toe met elkaar en laten 
ze zich ook wat genuanceerder 
over elkaars werk uit. Olaf vindt 
sommige foto’s uit Aarsmans boek 
Hollandse taferelen goed en volgens 
Aarsman zitten bij de recente 
fotoseries van Olaf ‘mooie dingen’. 
En Aarsman prijst de manier 
waarop zijn vriend over fotografie 
praat. „Dat hij bruidsreportages 
vergelijkt met fetisjfotografie vind 
ik bijvoorbeeld geniaal.”
Aarsman (1951) stopte een paar 
jaar geleden met fotograferen 
om schrijver te worden. Voor de 
Volkskrant analyseert hij wekelijks 
een persfoto, hij publiceerde een 
roman, schreef toneelstukken en 
houdt ook theaterlezingen. Voor 
deze DeLUXE interviewde hij 
Erwin Olaf over tien fotografen 
die onze gastredacteur bewondert. 
Vrolijke middagen die werden 
besloten met een fotosessie in een 
pasfotoautomaat bij het Centraal 
Station in Amsterdam.

Verbeelding. Dat is het centrale thema van dit nummer 
van NRC DeLUXE. Dat kan ook bijna niet anders met 
een gastredacteur als de gevierde – en soms stevig 
bekritiseerde – fotograaf Erwin Olaf. Hij mag dan ooit een 
opleiding journalistiek hebben gevolgd, hij gebruikt zijn 
camera niet om de realiteit vast te leggen, maar juist om 
de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. „Ik hou niet 
van de realiteit”, zegt hij daarover. „Ik ben een estheet en 
daarom ben ik fotograaf geworden.” 

Een estheet, zo blijkt, die vecht met zijn werk: „Hoe 
ouder ik word, hoe moeilijker ik het vind om te bepalen 
wat ik wil.” En een man die vecht met zichzelf. Over een 
veelbesproken publieke zoenpartij: „Je ziet jezelf staan en 
je denkt: waar ben ik in godsnaam mee bezig?”

In het Museum voor Moderne Kunst Arnhem opent 
volgende week een overzichtstentoonstelling van zijn 
werk. Een deel van wat daar komt te hangen, is nu al te 
zien in dit magazine. Daarnaast gunt Olaf ons een blik 
in zijn wereld. Hij en zijn verbeelding leiden ons naar 
bijzondere plekken: naar feesten met ballonnen, mannen 
op hakken en meiden in bikini die op olifantjes heen 
en weer wiegen. We kijken naar een van zijn favoriete 
films, Il Casanova di Federico Fellini. We reizen naar het 
Serengeti Park in Tanzania. Hij confronteert ons met 
bijzonder grappig, teder en provocerend werk van tien 
collega fotografen die allen hun camera als een kwast 
gebruiken. En hij maakte voor ons twee indrukwekkende 
zelfportretten waar hij op staat met pek en veren.

Maar eerst passeren we het terras van die inmiddels 
beroemde Turkse snackbar in Amsterdam-West. De 
eigenaar ervan had geprotesteerd omdat Olaf met zijn 
vriend stond te tongzoenen. Daarop deed Olaf een 
oproep op Facebook om allemaal naar het terras te komen 
voor een spectaculaire ‘kiss in’. Op GeenStijl kon heel 
Nederland zien hoe de zaken afliepen. We weten intussen 
dat een mens met oproepen op Facebook bijzonder 
voorzichtig moet zijn. „Je denkt dat je iets goed doet, en 
dan pakt het zo uit”, aldus een verdrietige Olaf.

Peter Vandermeersch 
Hoofdredacteur
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Fotograaf Erwin Olaf geeft eens in de twee jaar een groot feest. Dit is het decor van de 
Black Pool Party in de Westergasfabriek in Amsterdam (juli 2012). Alle ingrediënten voor 
een goed feestje zijn volgens hem aanwezig.

Ballonnen  „Een goed feest 
heeft heel veel ballonnen, 
waarvan een groot deel op 
een gegeven moment naar 
beneden moet komen. Als 
er budget is: samen met 
confetti, daarvan ook veel te 
veel.”

Naakt „Verder zijn nodig: 
een paar prachtige meiden 
en jongens, liefst met zo min 
mogelijk of niks aan.”

Dresscode „Iedereen mag 
komen zoals hij of zij 
zichzelf het mooist vindt: 
uitgedost of underdressed. 
Zelf ga ik meestal in het 
zwart en kies op het laatst 
iets uit het decor om mijn 
outfit op te fluffen. In dit 
geval een zwemband met 
een eend.”

Zwembad „Een goed feest 
heeft op zijn minst een 
modderbad en een dikke 
man die bereid is daarin met 
een dwerg te worstelen. Dit 
feest heette Black Pool Party 
en had dus een zwembad. 
Op het hoogtepunt stond 
er twee meter schuim. Of 
mensen rennen gillend weg, 
of ze rennen er gillend in.”
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Travestie „Heel belangrijk 
voor een goed feest: mannen 
op hakken. Wat het ook altijd 
goed doet: een stoelendans 
voor travestieten.”

Porno „Een partyorganisator 
van een goed feest draait 
zijn hand niet om voor een 
pornografische act. Die ik 
zelf overigens nooit zie, 
omdat ik steeds toevallig 
ergens anders ben.”

Wipkip „Niets zo decadent als 
een mooie meid die in bikini 
heen en weer wiegt op een 
olifantje.”

Opblazen „Altijd goed: 
opblaasbare objecten. In dit 
geval opblaasbare wolken en 
een opblaasbare zon.” 
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Fotograaf Erwin Olaf ziet zijn eigen werk als een dagboek. 
Een gesprek over zijn moeder, erecties en zelfkritiek. 
‘Ik heb tien tenen en ik kijk naar die ene met de gespleten nagel.’
door Jannetje Koelewijn zelfportretten Erwin Olaf / Courtesy Flatland Gallery, Amsterdam/Utrecht/Paris

Ik had er niet over willen beginnen, maar vanmiddag keek ik 
toch nog even op YouTube naar het filmpje en...

„De gemonteerde of de ongemonteerde versie?”
Wat is het verschil?

„In de gemonteerde versie zie je alleen dit. ” Hij tuit 
zijn lippen en spuugt – nu zogenaamd. „En dan hoor je de 
commentaarstem zeggen dat onduidelijk is waarom ik het doe. 
In die andere zie je wat eraan voorafgaat. Dat die verslaggever 
van GeenStijl komt aanlopen en iedereen opzij duwt en me op 
mijn schouder tikt en aan me vraagt of ik dat meisje dat hij heeft 
meegenomen, de playmate van 2011...”
 ...op haar mond wil zoenen. Die versie heb ik gezien.

„Oké. Wat wil je erover zeggen? Ik heb vanmiddag nog even 
snel een mediatraining gedaan, dus ik weet nu hoe ik dit moet 
aanpakken.” Hij lacht, want hij meent het niet. Ondertussen 
rommelt hij in een keukenkastje op zoek naar thee. „Darjeeling? 
Ceylon?”
U zegt tegen die verslaggever dat u het niet wilt en dat u geen 
gedresseerde aap bent.

„En hij zegt: O nee? Nou, dan ben ik verkeerd geïnformeerd. 
Hij blijft aandringen en zuigen en dat meisje naar voren duwen. 
En ik ben al gespannen en ik word steeds nerveuzer...”
En dan doet u het toch.

„Om ervan af te zijn. Je ziet op die filmpjes altijd dat 
mensen zich omdraaien en weglopen en dan blijft de camera dat 
eindeloos filmen. Dat ziet er zo ontzettend lullig uit.”
Dat wilde u niet.

„Nee. En dan wil die verslaggever dat ik dat meisje 
tongzoen.”
En dat doet u ook.

„Ja.”
Het ziet eruit als gedwongen seks.

„Ja.”
U spuugt daarna van afschuw.

„Ja.”
Waarom hebt u uw excuses gemaakt?

„Omdat ik het  niet had moeten doen. Je spuugt mensen niet 
in hun gezicht.” Hij staat met twee doosjes thee in zijn handen 
bij het aanrecht en kijkt zoekend om zich heen. De theepot.
Of was het ook om ervan af te zijn?

„Nee, nee. Ik meen het. Het hoort niet. Dat dacht ik niet 
meteen, maar wel de volgende ochtend.”
Was een heteroman gedwongen om een andere man voor de 
camera te tongzoenen, dan zou hij ook gespuugd hebben, of 
erger. En ik denk dat veel heteromannen daar begrip voor 
hadden gehad.

„Nu gingen ze woedend twitteren dat ik een vuile gore 
homo ben, een vieze relnicht die aids verspreidt en moet worden 
doodgemaakt en...” Hij onderbreekt zichzelf en zegt dan, rustig: 
„Wat ik heb geleerd, is dat homohaat niet iets van allochtonen is, 
maar van alle niet-homomannen die ’s avonds met een fles achter 
hun computer gaan zitten om hun mening over van alles en nog 
wat te geven. En dat mensen tongzoenen eng vinden.”
U had die kiss in ook niet kunnen organiseren.

„Had ik het maar nooit gedaan. Ik heb mijn lesje geleerd.”
De week ervoor, op zaterdagavond, had hij voor het terras van 

een Turkse snackbar in Amsterdam-West staan tongzoenen met 
een vriend. De eigenaar had gezegd dat ze moesten ophouden. 
Toen was Erwin Olaf ontploft.

„Mijn hele leven al kom ik mensen tegen die vinden dat ik 
niet mag zijn wie ik ben en ik laat het me niet zeggen, door geen 
dokter en geen columnist en geen benzinepomphouder en geen 
snackbareigenaar. Vijftig jaar geleden, ik was al geboren, werden 
we nog gecastreerd. Voor die tijd werden we vermoord. Maar nu 
mag je in dit land homo zijn en trouwen en verliefd zijn en in het 
openbaar je vriend zoenen, ook tongzoenen, en dat pakt niemand 
me meer af. Nooit.”
Op zondag deed hij een oproep op Facebook om allemaal naar 
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het terras van de Turkse snackbar te gaan voor een kiss in. 
„Toen liep het eerlijk gezegd meteen al mis. Op maandag belde 

de politie: of ik naar het bureau kon komen. Ik kom daar en ik zie 
die snackbarhouder zitten. We geven elkaar een hand, hé, hallo, en 
hij zegt dat hij niets tegen homo’s heeft en ik zeg oké, misverstand, 
sorry, en laten we er iets gezelligs van maken. We hadden het dus 
allang afgezoend...” – hij grijnst – „ ...toen de kiss in begon, maar 
journalisten bleven maar roepen dat ik die man een homohater 
had genoemd en dat hij het land uit moest, wat ik nooit gezegd 
heb, en... Zullen we het ergens anders over hebben?”
Goed. Over uw moeder?

„Mijn moeder?”
Uw band met haar. U bent twee keer met haar op safari 
geweest.

„Maar daar is ze nu echt te oud voor. Ze is tachtig, hè. Deze 
zomer is ze bij me op Mallorca geweest. Ik vroeg: kom je één of 
twee weken? Nou, zei ze, toch wel twee weken. Dus het werden 
twee weken. Voor het eerst van ons leven hebben we ruzie gehad.”
Waar ging het over?

„Ik was hartstikke moe en ze kwebbelde maar en kwebbelde 
maar, en ik zei: kwebbel nou niet de hele tijd zo. En toen zei ze: 
nou, ik ga wel naar huis, hoor. Ze wilde stampvoetend weglopen. 
Het lukte alleen niet.”
Schrok u?

„Nee, nee. Het was zo ontzettend lief. Vooral dat ze probeerde 
te stampvoeten.” Hij kijkt vertederd. „Heel gek, maar bij ons in 
de familie is er nooit ruzie. Ook met mijn broers, ik heb er twee – 
nooit ruzie.” 
En met uw vader, toen die nog leefde?

„Met hem heb ik wel ruzie gehad, de eerste anderhalf jaar dat 
ik op kamers woonde. Het ging geloof ik over het geblondeerde 
punkkapsel van een vriendin van mij, over helemaal niks dus. 
Maar ik ben toen een tijd niet thuis geweest en daar heb ik spijt 
van, want daar heb ik mijn moeder enorm veel verdriet mee 
gedaan. Ze bleef me bellen en brieven schrijven. Ik had een keer 
een bult op mijn lip en toen zei ik voor de grap aan de telefoon 
dat het vast syfilis was. Een paar dagen later kreeg ik een lange 
brief waarin ze alles had opgeschreven wat ze in de medische 
encyclopedie over syfilis had kunnen vinden. Zo lief. En zo zielig, 
want het was gewoon een talgklierontsteking. Met mijn vader 
was de relatie later ook wel een beetje schipperen, maar dat kwam 
omdat hij twee keer een hersenattaque had gehad, als gevolg 
van het vele roken. Hij was toen 53, net zo oud als ik nu, en 
daarna was hij net een langspeelplaat die blijft hangen. Als mijn 
broers het ook maar een nanoseconde over hun voetbalclub ‘SC 
Hoevelaken’ hadden, begon hij over het onrecht dat hem door het 
bestuur was aangedaan, tot mijn moeder zei: en nu ophouden. 
Hij zei dat hij niet anders kon, en achteraf was dat ook zo, want 
toen hoorden we dat je door een attaque een lieve teddybeer kunt 
worden, maar ook een agressieve mopperaar en een ramp voor je 
omgeving. Dat heb je zelf niet in de hand. Toen ik dat wist, was ik 
helemaal nooit meer boos op hem.”
Uw werk werd, zeker in het begin, als zeer provocerend 
gezien.

„Terwijl het dus niet zo bedoeld was. Het was voor mij het 
vieren van de seksuele vrijheid van de jaren zeventig. Weet je, ik 
ben heel gewoon opgegroeid – mijn moeder was huisvrouw en 
mijn vader handelde in kantoorartikelen – en toch lag bij ons 
in de keukenla de Sekstant (het maandblad van de Nederlandse 
Vereniging voor Seksuele Hervorming). Daarin stonden allerlei 
artikelen die we nu onvoorstelbaar zouden vinden, dingen met 
kinderen en zo, en dat seks goed voor iedereen was. Ik ging op 
kamers in Utrecht, want ik zat op de School voor Journalistiek, 
en daar maakte ik de ontploffing van het uitgaansleven mee. 
Alles kon. Alles mocht. Totaal anarchistisch. Ik weet nog dat ik, 
bleu uit Hoevelaken, in een café in Amersfoort zat. Het was net 
na mijn havo-examen. Er komt een jongen aanlopen met wild, 
springerig haar en hij zegt tegen het meisje naast me, mijn beste 
vriendin: schuif es op. En tegen mij: ga je met me mee? Ik zeg: 
ik moet om twee uur thuis zijn. Nou, dan bellen we je ouders 
toch even dat je bij mij blijft slapen. De volgende ochtend loop ik 
achter hem aan de wenteltrap af naar de huiskamer. Daar zit zijn 
vader achter De Telegraaf en zijn moeder staat, broodmager, in de 

open keuken – dat was toen heel modern – en Philip, zo heette 
hij, zegt: pa, ma, dit is mijn vriend, want ik ben homo en nu gaan 
we de stad in. Zo gemakkelijk was het.”
Was het de eerste keer?

„Nee, nee...Dat was met de directeur van mijn school, het 
jaar daarvoor, vlak voor Sinterklaas. Ik moest voor Zwarte Piet 
spelen en hij zei dat het handig was als ik de nacht ervoor bij 
hem zou logeren. Hij had me eerst dronken gevoerd met wat 
hij dubbeldrank noemde, vruchtensap met alcohol. Ik had nog 
nooit alcohol gedronken, en ook geen dubbeldrank. Hij dwong 
me te zeggen dat ik homo was. Thuis zei ik er niets over, maar na 
een week vroeg mijn moeder wat er toch met me was. We hebben 
de zaak aanhangig gemaakt en ik werd uitgenodigd om op het 
stadhuis in Amersfoort met de wethouder te komen praten. Ik 
kom daar binnen, mijn moeder mocht niet mee, en daar zit ook 
de inspecteur van het onderwijs en die schooldirecteur, achter 
een grote vergadertafel. Ze begonnen op me in te praten. Ja, 
zeiden ze, je bent homoseksueel en dan ga je dromen over dingen 
die je heel graag wilt en weet je het verschil tussen werkelijkheid 
en fantasie niet meer. Ik zei: dus jullie denken dat ik droom 
van een dikke man met een litteken op zijn neus? Ik gooide de 
sigarettendoos die op tafel stond door de kamer en liep weg. Ik 
trapte een hele rij kapstokken omver. Daarna zat ik naast mijn 
moeder in haar Lelijke Eend. Ze vroeg of ik naar de politie wilde. 
Maar dat wilde ik niet. Ik was bang voor mijn examen. Ik vroeg 
wel of ik na mijn examen...” Hij onderbreekt zichzelf weer en 
begint te lachen. „O néé, dat kan je echt niet opschrijven.”
Wat niet?

„Ik vroeg aan mijn moeder of ik die man na mijn examen in 
zijn gezicht mocht spugen.”
Wat zei uw moeder?

„Ja.”
En?

„Hij was er niet, want intussen was duidelijk geworden dat 
hij zich aan veel meer jongens had vergrepen. Ken je Robert Long 
nog? Vlak daarna ben ik hem gaan opzoeken. Ik was fan van hem 
en ik interviewde hem voor een Hoevelakens krantje. Na afloop 
vroeg hij of ik mee ging een kerstboom kopen. Daarna vroeg hij 
of ik bleef eten. Hij speelde piano voor me, heel romantisch, en 
toen eh... Dat was dus mijn eerste seksuele ervaring. Door hem 
wist ik hoe leuk seks kon zijn. Het was echt een goedmakertje. 
Weken daarna bleef hij nog bellen en dan zei mijn moeder: hé, 
Robert Long.”
Ze wist wat er gebeurd was.

„Nou, we bespraken alles, maar ze had niet alles door. Dat 
zelfportret van mij uit 1985, met sperma op mijn gezicht – toen 
mijn moeder het zag, vroeg ze: waarom dat water? Mijn broer 
vertelde wat het was en weet je wat ze toen zei? O. En herinner je 
je nog dat portret van mij bij een recensie in NRC Handelsblad van 
mijn expositie in de Kunsthal?”
Waar u op staat met een erectie?

„Die ja. Dat was in 1993. Ik was heel trots op die recensie en 
ik liet hem aan mijn moeder lezen en ze...” Hij doet alsof er een 
krant op tafel ligt en legt zijn duim op een denkbeeldige foto. „Ze 
las hem zo. Maar nooit een waardeoordeel, hè. Nooit.”

Hij staat op om nieuwe thee te zetten. Hij geeft er gekonfijte 
mango met chocola bij. „Ik heb nu dat boek Own gemaakt, een 
terugblik op mijn werk, en als ik daarin blader, denk ik: het is een 
dagboek. De eerste jaren, met die dikke vrouwen en die dwergen, 
dat is de weerslag van mijn worsteling met mijn seksualiteit. Ik 
schaamde me. Ik vond mezelf lelijk.”
Waarom fotografeerde u uzelf dan naakt?

„Ik ben een estheet. Als je een foto van jezelf maakt met een 
stijve lul, dan kun je die lul mooi uitlichten. Je kunt het beeld 
perfectioneren. Maar als je seks hebt, dan gaat dat niet. Seks ziet 
er helemaal niet zo mooi uit. Ik was begin twintig en ik was totaal 
gefrustreerd en dat uitte zich in wat anderen zien als provocatie.”
U zei net dat u de vrijheid van de jaren zeventig vierde.

„Maar het was ook: mezelf overschreeuwen. Agressie om de 
schaamte niet te hoeven voelen.”
Wat is er mooi aan dikke en oude vrouwen met touwen 
eromheen?

„De esthetiek van de huid, die heeft me altijd geïntrigeerd. 
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CV 
Erwin Olaf Springveld werd in 
1959 geboren in Hilversum. Na 
de havo, in Hoevelaken, ging hij 
naar de School voor Journalistiek 
in Utrecht. Hij volgde daar de 
opleiding tot fotograaf.
 
In 1988 brak hij internationaal 
door met zijn serie Chessmen, 
bekroond met de prijs voor 
jonge Europese fotografen. Zijn 
modellen waren naakt, oud, 
extreem dik of klein, of alles 
tegelijk.
 
Daarna verschenen er tal van 
andere series en boeken, de laatste 
jaren onder andere Rain (2006), 
Grief (2007) en Fall (2008). Zijn 
nieuwste boek heet Own, een 
overzicht van zijn oeuvre.
 
In 1991 maakte hij zijn eerste 
film, Tadzio, samen met de schilder 
Frans Franciscus. Hij maakt nog 
steeds videoclips en korte films.
 
Tenstoonstellingen had Erwin 
Olaf onder andere in het Stedelijk 
Museum en het Rijksmuseum 
in Amsterdam, de Frankfurter 
Kunstverein, het Museum for 
Contemporary Canadian Art in 
Toronto, de Galleria Arte Moderna 
in Bologna, het Moscow Museum 
of Modern Art in Moskou, de 
Space E6 in Shenzhen en andere 
vooraanstaande musea in 
Parijs, Praag, Milaan, New York 
enzovoort.

Commercieel werk maakte 
Erwin Olaf voor onder andere 
Nokia, Diesel, Lavazza, BMW en 
Heineken. Hij fotografeerde ook 
voor bladen als The New York Times, 
Elle, Libération en Le Monde.
 
In 2010 was hij een van de 
Zomergasten van de VPRO. In 
opdracht van het nieuwe DeLaMar 
Theater in Amsterdam maakte hij 
acht fotografische herinterpretaties 
van klassieke toneelstukken.
 
In 2011 kreeg hij, na tal van andere 
prijzen, de Johannes Vermeer Prijs 
(100.000 euro), een staatsprijs voor 
de kunsten die is ingesteld om 
uitzonderlijk talent te eren en te 
stimuleren. Hij maakte een serie 
portretten van prinses Máxima ter 
ere van haar veertigste verjaardag.
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‘Ik schaamde me vroeger, 
ik vond mezelf lelijk’
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Het volle lichaam van de vrouw, als object, is veel interessanter 
om te fotograferen dan een maatje 36. De werking van licht en 
schaduw, de rondingen, de plooien, de rimpels, de aders.”
Het klinkt ook als het bedwingen van uw angst ervoor.

„Ja. Is dat raar? Jonge en mooie mensen kunnen alles krijgen. 
De hele wereld ligt aan hun voeten. Ik weet nog dat ik samen met 
een vriend naar Parijs liftte. We gingen op het terras van Café de 
Flore zitten en ik denk dat we één colaatje zelf hebben betaald. 
Daarna zijn we de hele week gefêteerd. We werden overal mee 
naartoe genomen.” Hij lacht bij de herinnering. „Achterop de 
brommer over boulevards scheuren en alle nachten bij iemand 
in bed eindigen. En nu...” Hij kijkt verdrietig. „Nu lees ik op 
internet dat ik een vieze, oude, lebberende nicht ben.”
U vond uzelf toch lelijk toen u jong was?

„Maar ik was het niet.”
Jammer dat u het toen niet doorhad.

„Bij jonge modellen zie ik het ook zo vaak. Beeldschoon, 
maar totaal naïef daarover. Ik was onzeker en ik was argeloos. 
In Parijs kwam ik in een slaapkamer met zo’n luipaard op de 
vloer en de verlichting bestond uit kleine boxen rondom ons 
aan de wand waarin Barbie en Ken gruwelijke scènes opvoerden. 
Ongelukken, moorden. Het was in het huis van een adviseur van 
Giscard d’Estaing, de president van Frankrijk.”
Een man, waarschijnlijk, van uw leeftijd nu. 

„Ja. Ik schaam me voor de machtspositie die je krijgt, of hebt, 
als eh...”
Als wereldberoemde fotograaf.

„Ik duw dus nooit door bij jongens. Ik zou me schamen als ik 
het deed.”
Kon er toen meer dan nu?

„Ja, ja. Het is echt een andere tijd geworden. Zo’n incident 
met dat spugen, de vijandige reacties daarop...O, shit... Laat maar. 
Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar in de spiegel kijk ik altijd 
naar wat ik lelijk vind aan mezelf. Als kind heb ik eens een hamer 
op mijn teen gehad en sindsdien is de nagel ervan gespleten. Ik 
heb tien tenen en ik kijk naar die ene.”
Waarom vertelt u dit?

„Omdat ik dus een estheet ben en ik daarom fotograaf ben 
geworden. Maar geen fotograaf van de realiteit. Ik ben de studio 
ingegaan om de realiteit naar mijn hand te zetten. Ik hou niet 
van de realiteit. Iemand in lelijk licht voor een kale muur met 
een stopcontact zetten en dan zeggen dat het de waarheid is – 
vreselijk.”
Behalve als Rineke Dijkstra het doet.

„Zij is de enige die het kan en iedereen probeert haar na te 
doen. Allemaal nep-Rineke Dijkstra’s. Ik ben trouwens naar de 
opening van haar tentoonstelling in het Guggenheim in New 
York geweest. Ze nodigde me uit en ze zei: ik kom altijd bij jou 
en jij komt nooit bij mij. En dat was zo. Maar wat ik wil zeggen: 
hoe ouder ik word, hoe moeilijker ik het vind om te bepalen wat 
ik wil. Als je veel geld kunt verdienen met één truc, dan is het 
verleidelijk om die truc te blijven herhalen. Het wordt alleen wel 
kitsch. Ik kan niet naar mijn eigen werk kijken als er ook maar 
één stipje in zit dat niet klopt. En dan bedoel ik ook emotionele 
stipjes. Mijn werk moet laten zien wie ik ben en wat ik denk. 
Maar het komt voor dat ik een jaar niets denk.”
De foto waarop een klein jongetje in een rubber pakje met 
uitgestoken handjes huilend op zijn moeder afloopt – wat 
zegt die over u?

„Uit Separation, 2003. Ik weet nog dat die foto groot en 
ingelijst in de studio klaar stond om naar de tentoonstelling 
te gaan. Ik keek ernaar en toen kreeg ik een eh... spirituele 
ervaring die ik normaal bijna nooit heb. Opeens voelde ik de 
frustratie over dat verschrikkelijke pesten toen ik nog klein was. 
Mijn moeder was er altijd, met die open armen. Ze was mijn 
bescherming. Tussen haar en mij is het nooit complex geweest. 
Maar dat pesten toen ik nog op de lagere school zat...
Na Separation was het over.”
Toen kwamen de verstilde portretten van Rain en Grief.

„Het behaagzieke ging eruit, het barokke. Het werd steeds 
leger. Maar die weg heb ik nu ook helemaal afgelopen. Ik moet 
tegen de verleiding vechten om ermee door te gaan, want het 
verkocht lekker en ik heb wel vijf mensen in dienst, hè.”

Hij wijst naar een foto bij hem aan de wand: een mooie jonge 
vrouw die met een afgewend gezicht op een bank zit in een bijna 
leeg interieur. „Ik heb ook moeten vechten tegen de verleiding 
om er een clown naast te zetten, of een danseresje op één been, 
iets. En dan doe je het toch zo en dan denk je de hele tijd: is dit 
nou goed? En waarom is het goed? Ik weet het niet.”
Maar het is goed.

„Ja, het is goed.”
Wat maakt u nu?

„Ik werk nu op locatie in Berlijn. Wil je het zien?” Hij pakt 
zijn laptop en klikt een foto aan van een klein meisje in een met 
donker hout gelambriseerd interieur van rond 1900. Aan een 
tafel zitten drie halfontklede oude vrouwen verdrietig naar haar 
te kijken. Hij klikt ook een foto aan van een jongetje dat met een 
gestrekte arm naar een grote zwarte man wijst. De borst van de 
man is bloot en breed en hangt vol medailles. Zijn voeten staan 
op ijzeren wielen. „Ik zei tegen het jongetje dat hij naar die man 
moest toelopen en dan moest denken: hij heeft het gedaan! Moet 
je zien wat je krijgt.” Het jongetje kijkt alsof hij de man gaat 
doodschieten – vol haat.
Wat zegt het over u?

„Weet ik nog niet. Bij dat meisje is het, denk ik: zien dat je 
niet jong meer bent, afscheid nemen, voelen dat je de macht aan 
het verliezen bent.” Hij klikt een foto aan waar hij zelf op staat, 
van achteren. Hij loopt, gekleed in een donker pak, de marmeren 
trappen op van het Olympia Stadion in Berlijn uit 1936. „Ik 
heb longemfyseem, hè. Voor mij is het zwaar om naar boven te 
lopen.”
Er is boven meer licht dan beneden.

„Te veel licht. Dat ga ik donkerder maken. Het moet niet te 
symbolisch worden. Dat de vraag wordt of ik naar de dood toe 
loop of naar eh...”
De verlossing?

„Dat wil ik dus niet.” Hij klapt de laptop dicht en kijkt 
geërgerd. „Nu ik ze aan jou laat zien, denk ik: heel lelijk.”
Ik denk: heel mooi.

„Je wordt zoveel scherper op jezelf als je ouder wordt. Zo’n 
zoenpartij, de kiss in bedoel ik – je ziet jezelf staan en je denkt: 
waar ben ik in godsnaam mee bezig? Waarom doe ik dit?”
Nou?

„Herinner je je dat ik in Zomergasten was? Dat is nu twee 
jaar geleden en ik had het toen ook over de toenemende 
onverdraagzaamheid tegen homo’s. De volgende dag werd ik 
uitgenodigd om op het stadhuis met burgemeester Van der Laan 
te komen praten. Hij vroeg hoe de gemeente Amsterdam zou 
kunnen bijdragen aan een verbetering en ik vertelde over een 
incident in Berlijn, in een ijssalon, en dat er toen vijftig stelletjes 
voor de deur waren gaan staan zoenen om het goed te maken. Ja, 
zei hij. Ja. Alleen kan een gemeente dat niet doen.”
En daar dacht u aan toen die Turkse snackbareigenaar tegen 
u begon te roepen dat u moest ophouden met zoenen.

„Ja, natuurlijk.”
Je denkt dat je iets goeds doet...

„En dan pakt het zo uit. Alles wat je hebt gedaan in je leven, 
het telt niet meer. Je bent alleen nog maar een homo die een 
verslaggever van GeenStijl in zijn gezicht heeft gespuugd. 
Iedereen heeft een mening over je. Overal waar je komt 
beginnen mensen je de les te lezen. Ik leer mezelf nu aan om te 
zeggen dat ik het er niet meer over wil hebben. Ik wil het er dus 
niet meer over hebben. Zal ik je de etage laten zien die ik net 
gekocht heb? De buren konden hem niet kwijt en toen boden ze 
hem mij aan.” Hij pakt een sleutel en gaat me voor naar de etage 
onder die waar hij nu woont, in een voormalig schoolgebouw 
aan een gracht in de Jordaan. „Later maak ik er misschien een 
studio van. Twee huizen, allemaal zelf bij elkaar gefotografeerd. 
Hoe kan het hè, met zo’n beroep. Had je dat stukje in Trouw 
trouwens gelezen?”
Van die vrouw die de Turkse snackbareigenaar had 
opgezocht...

„En te horen had gekregen hoe hij en zijn vrouw nu ook 
werden bedreigd. Elke dag brieven in de bus. Mensen die tegen 
hen schreeuwen dat ze terug moeten naar Turkije. Als jij zo weg 
bent, fiets ik bij hem langs.” ‹

‘Ik ben een estheet. 
Ik hou niet van de realiteit’
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Le Prisme Yeux Quatuor, 48,50 euro

Desert Camouflage, 4 · oogschaduw en 1 · blush, 43 euro

Premier Regard, 48,50 euro  Arctic Night, 56 euroViolet Underground, 45 euro

Het oog wil ook wat. 
Van paletten met aardse kleuren 
tot boudoirs in een doosje.
productie Monique Snoeijen

Grand Bal, oogschaduw, lipgloss en eyeliner, 65 euro

Fairy Golds, 56 eurokleur: ES 13, oogschaduw en eyeliner, 43 euroBellini Lip & Eye Palette,  75 euro
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Led-techniek biedt 
lampenontwerpers nieuwe 
mogelijkheden. 
En de kroonluchter is terug.
productie Marianne van Dodewaard
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Verzameling oude lampekapjes. Deze uitvoering 14.115 euro

Rorrim, ontwerp Ross Lovegrove, 1.888 euro
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Life, kristallen vaas. Helaas nog niet te koop. 
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Jaren veertig Gräshoppa lamp van Greta Grossman. 665 euro

Klassieker, de briefjeslamp Zettel’z. Vanaf 640 euro

De Corner Light, ontwerp van Peter Bristol. Vanaf  690 euro Pet, geproduceerd door Foscarini, 189 euro
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De Johnny B Good Schmetterling. Prijs op aanvraag. 

Louvre Light, geïnspireerd op raamjaloezieën, 2.299 euro

De Torchlight door Sylvain Willenz, 2.249 euro
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Audi e-tron (2009)
Bas van Putten: „Dit is zo’n ideëenauto 
die ze hebben laten doorsudderen tot de 
tijd rijp was; de verwante R8 komt er nu 
ook in een elektroversie. Die auto’s lijken 
vooral op elkaar in de zin dat het geen 
gevaarlijke ontwerpen zijn. Deze e-tron is 
clean in ecologisch en esthetisch opzicht. 
Het is een perfecte vorm. Wat je mist is 
het vuil der aarde, rafelranden, een rauwe 
onbezonnenheid die niet des Audi’s is, 
al heeft dat merk de afgelopen tien jaar 
de schitterendste auto’s gebouwd; de 
A5 Coupé is een van de mooiste gran 
turismo’s ever. Maar grommen doet die 
e-tron ook niet meer, dus waarom zou je 
de beest uithangen?”

$3*/,"/
*1C"+,11)

Asger Carlsen 
‘Untitled’ uit de serie Wrong
Erwin Olaf: „Die zaagmachine, waarmee hij 
elk moment zijn eigen poten kan omzagen. 
Die stupiditeit, geweldig toch? Het standpunt 
alleen al, dat je heel veel voorgrond ziet, 
alsof het de fotograaf niet kan schelen. In 
de nabewerking had ik de voorgrond wat 
donkerder gemaakt, dan krijg je concentratie 
op de persoon. Maar niks hoor. Al het 
lelijke van de flitsfoto... Maar is het wel een 
zaagmachine? Nee, het is een blower! Dat vind 
ik zo’n verschrikkelijke uitvinding, overal in 
natuurgebieden hoor je dat geblaas. En dan 
het overgewicht van die jongen, ook weer 
zo eigentijds. Dat vreselijk lange snoer niet 

te vergeten, hij moet een gigantische tuin 
schoonblazen met zijn blower. Maar zie jij een 
tuin?

„Het experiment met Photoshop is nog lang 
niet klaar. Enscenerende fotografen schoten 
in het begin helemaal door, alles moest glad 
en gelikt. De documentairefotografie gebruikt 
Photoshop hoogstens als een digitale doka, de 
onverzadigde Hollywoodkleuren die je overal 
tegenkomt. Het leuke aan Carlsen is dat je bij 
hem de cross-over ziet, dit zit er tussenin. Carlsen 
bouwt de wereld tussen zijn oren niet na in de 
studio, hij neemt de realiteit als uitgangspunt en 
voegt er surrealistische elementen aan toe.”

© Asger Carlsen

Erwin Olaf selecteert tien foto’s van tien 
fotografen. Allemaal gebruiken ze net als hij de 
camera om de werkelijkheid naar hun hand te 
zetten. Aan Hans Aarsman legt hij uit wat hij 
aan deze foto’s bewondert.
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Pierre Molinier 
‘Autoportrait avec eperon 
d’amour, 1966’
Erwin Olaf: „Lachen is zo’n ingewikkelde 
emotie op een foto, je gaat meteen richting 
commercieel, een product verkopen, de bladen, 
reclames. Of jezelf verkopen, de kiekjes die 
iedereen maakt van zijn familie, zijn vrienden, 
van zichzelf. Molinier lacht op deze foto 
niet voor ons, voor zichzelf. Alsof hij een 
binnenpretje heeft. 

„In 1950 was hij precies vijftig jaar oud. 
Van twee planken maakte hij een houten kruis, 
schreef erop dat de brave Molinier overleden 
was en plantte het in de grond. Zo, en nu: leve 
de Molinier zonder moraal.

„Zo’n schoen met een dildo erop, hoe 
kom je erop. Dat anonieme, die maskertjes en 
voiles, handschoenen, dameskorset. En dat 

‘Overdaad is 
het grootste 
gevaar in de 

geënsceneerde 
fotografie’

op een gewone stoel met een lap er overheen. 
Decadentie is: als jij zin hebt om een dildo op 
je schoen te binden om die dildo in je reet te 
schuiven, dan doe je dat. Hij was niet onlenig 
en altijd die lach. Maar dan, heb je de hele boel 
aangetrokken, je hopst nog een beetje rond, 
je gaat zitten, wat dan? Dan maak je die foto, 
hou je er nog iets aan over, is het ergens goed 
voor. Daarom denk ik dat mensen die van fetisj 
houden, makkelijk naar de camera grijpen. Net 
als bij een huwelijksreportage. Zonder de foto’s 
heeft de trouwpartij niet plaatsgevonden.” 

©  Maison Européenne de la Photographie
Pierre Molinier, L’éperon d’amour, circa 1970, gelatin silver print, Collection 
Maison Européenne de la Photographie, Paris
Copyright Françoise Molinier / ADAGP, Courtesy Comité Molinier)

‘Fetisjisten grijpen 
snel naar de camera. 
Het is net als bij een 

huwelijk: zonder foto’s 
was er geen trouwerij’ 

David LaChapelle
‘The lonely doll, 1998’
Erwin Olaf: „Tot 1998 werd de Dieselcampagne 
door David LaChapelle gefotografeerd. Toen 
hebben ze mij gevraagd. In de reclame casten 
ze een fotograaf voornamelijk op techniek. 
Ze wilden iets donkerders, iets waarin huid 
een grote rol zou spelen. Voor ik begon, heb ik 
eerst het werk van mijn voorganger bekeken. 
Krankzinnige taferelen met apen die de 
Hitlergroet brengen, een geile, gebodybuilde 
steward die wordt belaagd in een vliegtuig door 
dames van middelbare leeftijd. Heel kleurrijk, 
heel zuurstokachtig, van alles veel, veel, veel. 

„Overdaad is het grootste gevaar in de 
geënsceneerde fotografie. Je hebt in je computer 
een toverdoos zitten die geen grenzen kent. 
Hoe verder je die doos opentrekt, hoe verder 
je van de realiteit af komt te staan, hoe minder 

waarachtig de emotie die je oproept. Ik ben 
meerdere malen over die grens geweest, 
LaChapelle echt heel vaak. 

„Deze foto vind ik mooi omdat hij typisch 
LaChapelle is en toch laat hij ruimte. Wat 
doen die slordig uitgerolde graszoden op de 
achtergrond? Waarom is de hand van de vrouw 
zo verkrampt? Een handschoenenreclame 
kan het moeilijk zijn, geen fabrikant wil zijn 
product zo afgebeeld zien. Het is eerder een 
klassieke naaktstudie. Maar dat geplette vlees 
dan tegen de plastic overkapping? Zou ze 
gestikt zijn? Dat de uitsnede zo krap is, komt 
omdat LaChapelle veel reclame doet. Daar moet 
de eerste klap een daalder waard zijn.”

© David LaChapelle/Art+Commerce/Hollandse Hoogte

Robert Mapplethorpe 
‘Parrot tulips, 1988’
Erwin Olaf: „Mapplethorpe was de eerste 
fotograaf die ik aan de muur zag hangen, bij 
Hans van Manen thuis. Ik liep in die tijd nog 
op straat te fotograferen. Stond er weer iemand 
met een knalwit overhemd op de achtergrond, 
moest ik dat een half uur doordrukken in 
de doka, zo lelijk, gek werd ik ervan. Hans 
heeft me toen een heel andere wereld laten 
zien, Witkin, Lichtenstein, Rauschenberg. En 
Mapplethorpe. Heel shockerend werk was dat, 
van erecties tot neuken tot fistfuckers tot een 
zelfportret met een zweep uit zijn reet. 

„Ik wist niet wat ik zag, dat persoonlijke, 
dat seksuele, samen met die schoonheid. Of hij 

nou een zweep in zijn kont fotografeert of een 
bos tulpen in een vaas, het is altijd op dezelfde 
esthetische manier vormgegeven, heel precies. 
Toch zijn bij mij in de loop der jaren zijn 
bloemenstillevens blijven hangen. 

„Het is een traditie, elke fotograaf gaat 
op een zeker moment bloemen fotograferen. 
Deze foto heeft hij aan het eind van zijn leven 
gemaakt, eind jaren tachtig is hij gestorven 
aan aids. Je denkt steeds die tulpen vallen om 
met vaas en al, maar de stilering houdt alles 
overeind.”

© Robert Mapplethorpe/Art & Commerce/Hollandse Hoogte
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Gregory Crewdson 
‘Untitled, from the Hover series, 
1969’
Erwin Olaf: „Vooral Crewdsons oudere werk 
vind ik erg intrigerend. Waar gáát het over? 
Zijn zwart-witfoto’s laten zoveel ruimte voor je 
eigen gedachten. Die man die rechts achter staat 
met drie kabels die boven hem langslopen, die 
hem doorsnijden. Heeft Crewdson dat nou van 
tevoren zitten bedenken of is het gaandeweg 
ontstaan. Zág hij het wel? Waar woont de man 
eigenlijk die de graszoden legt? De slang van de 
sproeier komt uit een ander huis dan waarvoor 
de matten gelegd zijn. Wat doet die pikhouweel 
daar, moest het asfalt eerst open worden gebikt? 

„Bij geënsceneerde fotografie word je heel 
vaak verleid elementen te gebruiken die een 
mooi plaatje maken. Dat vind ik zo knap aan 
deze foto, dat er allemaal elementen in zitten 
die niet een mooi plaatje maken. Dit is heel 
erg de Amerikaanse buitenwijk. Die sproeier 
op de rand van het grasveldje. Die knak in 
de tuinslang. Wie gaat er nou graszoden op 
het asfalt voor zijn huis leggen? Nee, nog 
gekker, voor het huis van de buren! Juist die 
onbeantwoordbare vragen maken Crewdsons 
werk zo levensecht. Dat merk ik, naarmate 
ik ouder word. Er is zoveel wat je niet weet, 
steeds vaker denk ik: heb ik wel gelijk? Ook in 
mijn werk. Het jezelf willen bewijzen, met alle 
overtuigingskracht, die overdaad, dat gaat er 
een beetje uit.”

© Gregory Crewdson/Courtesy White Cube

Terry Richardson 
‘Sisley campagne, 1997’
Erwin Olaf: „Vijftien jaar geleden stond dit 
twee pagina’s breed in de Vogue en nog wat 
van die modebladen. Een reclame voor Sisley, 
allesbehalve een high-end merk, soort G-Star. 
Hoe krijg je dat de wereld in? Door Terry 
Richardson te vragen, voor hem is niets te gek. 
Ik was geshockeerd  toen ik de Vogue opensloeg. 
Niet door die half-pornografische scène, maar 
door het logo: het ging om een reclame. Een 
bom onder de reclamefotografie. Dat mens kijkt 
zo brutaal, het interesseert haar geen reet. Ze 
melkt die koe niet, ze trekt een uier af. En dan 
die totaal onschuldige Hiawatha-vlechtjes. 

„Als het een reclame voor Campina was, gaat 
nooit gebeuren, maar stel je voor, dan was het 

nog te volgen. Maar een spijkerbroekenmerk, 
nergens een spijkerbroek te bekennen. En dat 
op een markt waar al zoveel spelers zijn. 

„Sisley stond meteen op de kaart. Eigenlijk 
net zoals Diesel heeft gedaan met LaChapelle. 
Maar Sisley stond met lege handen, amper een 
budget, testen was er niet bij. Een foto van een 
geile meid die een uier aftrekt kun je moeilijk 
voorleggen aan een panel met de vraag: ‘Krijgt 
u opeens zin om onze jeans te kopen?’ Al die 
dubbelspreads moeten worden ingekocht, op 
zijn minst tonnen, als het geen miljoenen zijn, 
heel dapper.” 

© Terry Richardson/Hollandse Hoogte

Guy Bourdin
‘Charles Jourdan, spring 1979’ 
Erwin Olaf: „Bourdin is lange tijd vergeten 
geweest, zelfmoord gepleegd, moeilijke 
erfgenamen. Voorbeeld van heel veel 
modefotografen. Suggereert een seksualiteit die 
je nergens echt aan kunt wijzen. Hier zie je hem 
zoeken, de zoveelste reclame voor de schoenen 
van Charles Jourdan, hoe lossen we dat nou 
weer op.

„In de studio kun je van alles in elkaar 
zetten, maar niet het moment, dat doen de 
modellen. Soms doen ze dat in hun naïviteit, 
soms door het wachten, de verveling en door 
doen, de hele tijd doendoendoen. Waar Bourdin 
naar op zoek was, waar ik naar op zoek ben, 
hoe professioneel je ook bent, je wacht op een 
amateuristisch moment. Studiofoto’s zijn 
geposeerd en toch ook documentair. Misschien 
hing dat portret van John Travolta daar ergens. 
Hup, dat zetten we erbij. Aan de schaduwen en 
de reflecties op de muur kun je zien dat het licht 
van de camera komt. Zit er een glasplaat in de 
lijst, dan zou in Travolta een harde pit komen 
van het licht. Dus moest de lijst een beetje 
weggedraaid staan. 

„Ik maakte kennis met Bourdins werk in 
1986. Keso Dekker, kostuumontwerper van 
Hans van Manen, had een modetentoonstelling 
georganiseerd. Omdat de rechten in die tijd 
nog niet waren geregeld, had hij de foto’s zo 
uit Vogue gescheurd en ingelijst. Wat beperking 
allemaal kan opleveren.”

© Estate of Guy Bourdin. Reproduced by permission of Art + Commerce/

Hollandse Hoogte

Man Ray 
‘Noire et Blanche, 1926’
Erwin Olaf: „Heel iconisch en toch improviserend 
tot stand gekomen, tenminste dat denk ik. Man 
Ray zag dat maskertje en kreeg een idee. Zo perfect 
in zijn eenvoud, het licht is simpel, de zwart-
witverdeling is simpel. Maar ondertussen. Zoals 
die vingers om het masker krullen, niet makkelijk 
dat zo te krijgen, voor je het weet ziet een hand 
eruit als een overheersende klomp. 

„Haar gezicht. Dat mag dan volkomen 
ontspannen en sereen lijken, haar nekspieren 
zijn zwaar aangespannen. Haar rechterwang 
rust niet op de tafel, ze zweeft er een paar 
millimeter boven. Als je een wang op tafel legt, 
probeer het maar, dan wordt ie plat, ben je de 
ronding kwijt, je drukt het vel weg. Kost wel 

even wat inspanning je hoofd zo te houden. En 
toch ziet het eruit of ze binnenkwam, even ging 
liggen, klaar. Een goede foto moet er zo uit zien 
dat je denkt: dit doe ik ook wel even. 

„Ik heb laatst op locatie in Berlijn 
gefotografeerd, voor mezelf, geen 
opdrachtgever. Toen ging ik op vakantie. En 
maar denken: ik moet terug, de nabewerking 
moet anders, geen heftig laagje Photoshop 
er overheen. Het moet kaler, uitgekleder, 
het moet meer fotografie worden. Laat ik 
ophouden met overtuigen hoe goed ik wel niet 
ben. Het is van zichzelf al zoveel.”

© Man Ray Trust / ADAGP - Pictoright / Telimage - 2012

‘Ze melkt 
die koe niet, 

ze trekt 
een uier af ’ 

‘Een goede foto moet 
er zo uit zien dat je 
denkt: dit doe ik ook 
wel even’ 
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Pierre & Gilles
‘Le Petit jardinier, 1993’
Erwin Olaf: „Er zullen niet veel foto’s zijn 
waarop een pik een functie heeft, behalve de 
bekende. De plantjes water geven, je lacht je 
rot. Het zijn er echt twee, de een heet Pierre, de 
ander heet Gilles. Wel weer een treurig geval 
van tot het einde der tijden dezelfde aanpak 
uitmelken. Ik heb een paar jaar geleden een 
tentoonstelling van ze gezien, in Berlijn, die 
was erg teleurstellend. Nog steeds dat gladde 
retoucheren, nog steeds die doorzichtjes van 
een onscherpe voorgrond naar een tafereeltje 
op de achtergrond. Dezelfde techniek als van 
de onherkenbaar, gladde portretjes die je in 
India van jezelf kunt laten maken. Deze foto 
hetzelfde recept, maar dit is er wel een van toen 
hun aanpak op zijn hoogtepunt was. En dit is 
een mannelijk naakt. 

 „Wanneer zie je nog een mannelijk naakt? 
Het menselijk lichaam is uniek, we zijn 
kale, roze monsters, maar we willen het niet 
weten. We raken zo geïndoctrineerd door de 
Angelsaksische moraal, er hoeft maar een pik 
in beeld te komen en je hebt de poppen aan het 
dansen. Wat krijg je? Dat je bij naakt meteen 
aan porno denkt. De porno-industrie heeft het 
naakt gekaapt.”

© Pierre & Gilles/At Large, Paris

Joel-Peter Witkin 
‘The Kiss, 1981’
Erwin Olaf: „Witkin heb ik een keer horen 
vertellen hoe deze foto is gemaakt. Hij had 
een hoofd besteld. Hoofden schijn je gewoon 
te kunnen bestellen. Die doos komt aan 
met dat hoofd, vallen er twéé hoofden uit. 
Blijken helften te zijn van hetzelfde hoofd, 
doormidden gezaagd. Zo kwam hij op het idee 
ze tegen elkaar aan te zetten, als in een kus, 
zag je de achterkanten niet. Die foto hing op 
zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum 
helemaal vooraan. Ik was flabbergasted.

„Als je het werk van Witkin nu ziet op Paris 
Photo, hij doet nog steeds hetzelfde. Moet je zo 
voor oppassen met ensceneren,  dat je niet een 
one-trick pony wordt. Je moet blijven zoeken. 
Je verandert zelf ook, je wordt ouder. Dan moet 

je werk toch mee veranderen? Wat ik vroeger 
maakte, kan ik nu niet meer maken, dat bén ik 
niet meer. Maar Witkin is altijd dat zwartwit 
blijven doen, altijd die gruwelijkheid, altijd die 
koeienkoppen, misvormde mensen. 

„Al heb ik me er eerst heel erg tegen afgezet, 
mijn inspiratiebron binnen de fotografie is 
toch de journalistieke fotografie. Dat is droog, 
daar heb je het geheim van de smid in zijn 
puurste vorm. Met manipuleren kun je gewoon 
te veel kanten op. Maar wat vooral belangrijk 
is: je moet je succes kunnen loslaten. Wat vrij 
moeilijk is want je zit toch vast aan je vrouw en 
je kinderen, je tweede auto, je tweede huis.”

© Joel-Peter Witkin/Courtesy Catherine Edelman Gallery, Chicago

‘Mijn 
inspiratiebron 

is toch de 
journalistieke 

fotografie’  



Is een geisha een levend kunstwerk, 
een kunstenaar of een prostituee - of alledrie 

tegelijk? De vaagheid van deze Japanse 
gezelschapsdame is haar aantrekkingskracht, 

constateert Bianca Stigter.
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Geisha in een draagstoel. 
Deze ingekleurde foto 

van omstreeks 1900 
wordt toegeschreven 

aan de Japanse fotograaf 
Kusakabe Kimbei. 

Foto Stapleton Collection/Corbis
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BLOEMSCHIKKEN
EN THEEDRINKEN

Geisha betekent letterlijk 
‘kunstpersoon’. Traditioneel 
bekwaamden ze zich vanaf 
zeer jonge leeftijd in klassieke 
Japanse zang, muziek, 
dans, bloemschikken en de 
theeceremonie. Ze zongen en 
dansten op festivals en traden 
op als gezelschapsdames in 
theehuizen en restaurants. 
In de jaren twintig van de vorige 
eeuw waren er ongeveer 80.000 
geisha’s in Japan. Dat aantal 
nam sterk af in en na de Tweede 
Wereldoorlog. De meeste 
geisha’s zijn nu nog te vinden in 
de oude hoofdstad Kyoto, in een 
van de vijf ‘bloemenbuurten’. 
Daar werken nog zo’n 500 
geisha’s, die in deze stad geiko’s 
heten. Een leerling geisha, 
die uitbundiger gekleed en 
opgemaakt is dan een geiko, heet 
een maiko. Voor het aankleden 
van een maiko is een speciale 
kleedster nodig. Vaak waren deze 
kleedsters mannen, de enige 
mannen die toegelaten werden 
in een geishahuis of okiya. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
noemde in Japan gelegerde 
Amerikaanse soldaten 
prostituees ‘geisha girls’. Maar 
geisha’s waren in het oude Japan 
geen prostituees of courtisanes. 
De eerste geisha’s zouden 
mannen zijn geweest die mensen 
vermaakten in de buurten waar 
prostitutie was toegestaan.   
 
De eerste vrouwelijke geisha’s 
kwamen op in het begin van 
de achttiende eeuw. Meerdere 
geisha’s woonden samen in een 
okiya, dat geleid werd door een 
‘moeder’, een oudere vrouw, die 
vaak zelf een geisha was geweest. 
De maiko’s werden door het 
huis onderhouden en bouwden 
een forse schuld op, die ze als 
geiko moesten afbetalen. Geiko’s 
werden vaak geholpen door een 
danna, een oudere man die veel 
van hun aanzienlijke onkosten 
betaalde. Sommige geisha’s 
trouwden met hun danna.  

                               n een van zijn boeken over Kurt Wallander laat de Zweedse 
schrijver Henning Mankell de inspecteur aan een broodje kaas denken. „Hij 
dacht aan een broodje kaas.” Het staat er echt! En een zin eerder of later staat niet 
dat Wallander honger had. Hij hoeft ook geen boodschappen te doen. Nee, de 
inspecteur zit in de auto op iets of iemand te wachten, zijn gedachten dwalen, en 
hij denkt aan een broodje kaas. Belangeloos, om het zo maar te noemen. 

Wat denken de mensen? Waar denken ze doorgaans aan? Hoe denken ze? Uit 
onderzoeken schijnt naar voren te komen dat mannen elke dag, elk uur of elke 
minuut aan seks denken, en vrouwen ook, hoewel iets minder vaak. Maar waar 
denken ze aan als ze niet aan seks denken? Alleen in fictie krijg je op die vraag 
soms een antwoord, soms zelfs een geniaal antwoord, zoals van Henning Mankell. 

Toch blijft er iets knagen. Want een broodje kaas is wel erg gewoon. Waarom 
laat de schrijver Wallander niet aan iets ongewoners denken, aan, ik noem maar 
wat, een geisha bijvoorbeeld? En zou dat broodje kaas eigenlijk wel door Mankell 
bedacht zijn, of is het een vondst van de vertaler? Eten ze in Zweden wel broodjes 
kaas? Ging het in het Zweeds om een rolmops of een gehaktballetje? Bij Ikea 
verkopen ze die met bessensaus.

Geisha’s, daar gaat het hier om. Exotischer dan een broodje kaas, maar toch 
zo ingeburgerd dat mensen er vast wel eens aan denken, zomaar, per ongeluk, 
zonder dat ze direct geholpen hoeven worden door een boek als Memoirs of a Geisha 
(1997), de film uit 2005 die daarnaar gemaakt is, een reclame voor een van beide 
of een dvd die in de kast van een kennis staat. Het woord hoeft in ieder geval niet 
uitgelegd te worden; geisha’s behoren tot de algemene kennis. De vraag is hoe 
ze daar in terecht zijn gekomen. Leer je over geisha’s op de basisschool? Heb je 
het ooit aan je moeder moeten vragen? In een wachtkamer de National Geographic 
gelezen? Van de meeste kennis weet je niet meer hoe je eraan komt. Wie weet nog 
van wie hij leerde dat één plus één twee is, een ampersand een letterteken en een 
geisha een Japanse schone, een dure prostituee?

Dat het met de scholing nog weleens fout gaat, mag blijken uit een relletje 
dat onlangs uitbrak over ondergoed van het Amerikaanse merk Victoria’s Secret, 
dat luxe lingerie en pikante pakjes verkoopt. In hun door het Verre Oosten 
geïnspireerde lingerieserie Go Asia zat een doorschijnend zwarte body met 
bloemen op borsten en kruis dat door het merk ‘Sexy Little Geisha’ is gedoopt. 
Wie het bestelde kreeg er ook nog een waaier, eetstokjes en een obi, een sjerp 
voor om een kimono, bij, alles kortom, voor een ‘exotisch avontuur’ in de 
slaapkamer. Volgens webkrant The Huffington Post veroorzaakte het pakje enige 
ophef in Amerika. Twee websites beschuldigden het lingeriemerk van racisme, 
stereotypering van Aziatische vrouwen, en het niet correct weergeven van geisha’s. 
Het protest was voor het lingeriemerk luid genoeg om de hele Go Asia collectie van 
de site te halen.

S
Vier geisha’s die zich 

wassen en kleden, 
ingekleurde foto 

uit circa 1880. 
Foto Adoc-Photos/M0193/Corbis 
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Het sexy pakje van Victoria’s Secret is weinig geisha-achtig. Want het 
aantrekkelijke van de geisha is juist dat zij aan een heel ander schoonheidsideaal 
voldoet dan mensen die vaak broodjes kaas eten doorgaans voorgeschoteld 
krijgen. Westerse vrouwenkleding volgt meestal de lijn van het speelpakje, 
soms met meer of veel meer stof, maar toch altijd zo, dat het lichaam eronder te 
vermoeden is. Dat is al heel lang zo. De jaren twintig van de vorige eeuw waren 
nog het meest een uitzondering, toen de taille opeens uit beeld verdween. Maar 
alle andere lichaamsdelen kon je blijven vermoeden, hoeveel stof er ook overheen 
zat. De lichaamsdelen waar het in het Westen lang het meest naar gissen is 
geweest, zijn de benen, die konden onder lange en wijde rokken zoek raken. De 
mode werkte ook wel eens onbedoeld tegen. Proust schreef in Un amour de Swann 
dat het „fraai gevormde lichaam” van zijn geliefde Odette de Crécy, moeilijk „als 
een eenheid”  te herkennen was. Het lijfje van haar japon, „dat van voren als over 
een denkbeeldige buik opbolde om onverwacht in een punt uit te lopen waaronder 
de dubbele rokken wijd uitwaaierden” wekte de indruk dat zijn geliefde „uit 
verschillende slecht op elkaar passende onderdelen” was opgebouwd. De rijk 
versierde kleding trok zich niets aan van „het levende wezen” dat er „stijf in 
geperst zat of erin verdwaalde”. 

Geisha’s zijn altijd Odette. Bij geisha’s is alles zoek. Geen peepshow, zelfs geen 
nette. Borsten, taille, heupen, billen, je zou kunnen denken dat geisha’s al die 
dingen niet hebben. Alleen hoofd, hals, handen en voeten mogen meedoen. De 
uitsteeksels. En ook die zijn bedekt, hoofd en hals met een dikke witte laag make-
up die het gezicht bijna zo onherkenbaar maakt als een boerka dat doet. Alleen in 
de hals blijven twee strepen onbedekt. 

Die strepen maken van het geheel alsnog een peepshow. Je zou ze ook kunnen 
verbinden met Japanse esthetische begrippen als wasi-sabi, een term die deze krant 
tot nu toe alleen haalde als onbegrijpelijke term in een artikel over sauna’s en 
wellness. Je zou het kunnen omschrijven als schoonheid die juist door een kleine 
fout volmaakt wordt. 

Voor Japanners zijn geisha’s misschien al net zo exotisch als voor kaaskoppen. 
Een soort Zeeuwse meisjes of Staphorster vrouwen. Klederdracht. Net als Zeeuwse 
meisjes zijn ze in de loop der jaren steeds exotischer geworden. Hun kleding is 
zacht fossiel. Monniken vielen in de Middeleeuwen op straat minder op dan nu. Of 
denk aan de Amsterdamse weesmeisjes, wier kostuum sinds de zeventiende eeuw 
niet was aangepast en die in de negentiende eeuw daarom zo graag geschilderd 
werden. Levende geschiedenis. Levende kunst.

Of geisha’s nu levende kunstwerken zijn, of kunstenaars, of prostituees, of alle  
drie tegelijk, alleen vroeger, of ook nu nog, daarover zijn de meningen verdeeld. 
Zelfs in Japan, schrijft Racalicious, een van de blogs die de sexy little geisha-outfit 
van Victoria’s Secret veroordeelden.

Misschien is ook die vaagheid deel van hun aantrekkingskracht. Geisha’s zijn 
in ieder geval moeilijk in te delen in westerse categorieën. Ze waren bekwaam in 
allerlei kunsten, waaronder dans, muziek en de theeceremonie. Ook converseren 
met gasten – mannen, maar ook vrouwen – werd gezien als een kunst. Seks 
bedrijven zou je misschien ook als een kunst kunnen zien. Waarom eigenlijk niet? 
In een wereld waarin broodjes kaas als lunch geserveerd worden blijft dat een 
droom. Bij Zweedse gehaktballetjes en sushi ook. 

En slapen? Zou je ook dat tot kunst kunnen verheffen? Volgens sommige 
bronnen betaalden mannen wel eens om met geisha’s te kunnen slapen. Niet 
figuurlijk, maar letterlijk. Overnachten in een bed in dezelfde kamer als een of 
meerdere geisha’s. En daar later over peinzen, zoals inspecteur Wallander aan een 
broodje kaas dacht. ‹

 
 

De overgang van leerlinggeisha 
naar geisha zou vroeger 
gepaard zijn gegaan met een 
ontmaagdingsritueel. Mannen 
konden geld bieden op de 
ontmaagding van de leerling, de 
maiko. De hoogste bieder mocht 
haar ontmaagden, maar mocht 
daarna geen relatie meer met haar 
onderhouden. Volgens Liza Dalby, 
een Amerikaanse antropologe die 
in de jaren tachtig voor geisha 
trainde,  duurde zo’n mizuage 
zeven avonden en vond plaats in 
een kamer in de okiya. Daar was 
een bed opgemaakt waar drie 
eieren op lagen. De man brak de 
eieren, at de dooiers op en smeerde 
het eiwit tussen de dijen van de 
maiko, elke avond iets dieper. Op 
de zevende avond vond dan de 
ontmaagding plaats. Prostitutie 
werd in Japan verboden in 1958. 
Toen is ook dit mizuageritueel 
officieel afgeschaft. 

‘Borsten, taille, 
heupen, billen, je zou 

denken dat geisha’s 
die dingen niet 

hebben’ 
GEISHA’S IN DE 
WESTERSE CULTUUR

De eerste geisha in de Westerse 
cultuur is Madame Butterfly, 
een kort verhaal van John Luther 
Long dat gebruikt werd voor de 
gelijknamige opera van Puccini, 
die ook vier keer verfilmd is. 

De bekendste geisha in het 
westen is nu de fictieve Sayuri, 
hoofdpersoon van Arthur Goldens 
roman Memories of a Geisha (1995), 
die in 2005 werd verfilmd. Voor 
het boek sprak Golden met een 
aantal ex-geisha’s, onder wie 
Mineko Iwasaki, de beroemdste 
geisha van haar generatie. Volgens 
Iwasaki sprak ze met Golden op 
voorwaarde dat haar informatie 
anoniem zou blijven. Toen ze 
ontdekte dat Golden haar in het 
voorwoord van het boek bedankt, 
spande ze een rechtszaak aan 
tegen de schrijver. Volgens Iwasaki 
werd ze met de dood bedreigd 
omdat ze de zwijgplicht van 
de geisha had doorbroken. Ze 
schreef ook een eigen boek, Geisha 
of Gion, dat volgens haar minder 
geromantiseerd is.

Musicerende geisha’s, 
vermoedelijk  omstreeks 

1900 gefotografeerd door 
Kusakabe Kimbei.

 Foto Stapleton Collection/Corbis
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De afgelopen maanden werkte Erwin Olaf in 
Berlijn aan nieuw werk. Foto’s over de strijd 
tussen jong en oud, tussen onwetendheid en 
weten. ‘Ik wil ontroering teweegbrengen.’
door Pieter Kottman

                                                                wintig foto’s maakte Erwin Olaf 
voor Berlin, zijn jongste fotoserie, over Berlijn. Het gaat om zeven 
scènes, dertien portretten, twee zelfportretten. De portretten 
zijn van de modellen die in de scènes figureren. De portretten 
worden gepresenteerd samen met de scène waarin de modellen 
te zien zijn. De zelfportretten, op de rug gezien overigens, staan 
op zichzelf.

Berlin, op zijn Engels uitgesproken, is tot stand gekomen 
dankzij de Johannes Vermeerprijs, staatsprijs voor de kunsten, 
die Olaf in 2011 werd toegekend. Het is de bedoeling dat de 
winnaar met het prijzengeld van 100.000 euro een ‘speciaal 
project’ realiseert. Bij de aanvaarding van de prijs zei Olaf al 
dat hij ervoor naar Berlijn zou gaan. Nu vult hij aan: „Ik wilde 
sowieso de studio uit, om de doodeenvoudige reden dat ik hier 
de camera niet naar achteren kan schuiven. De ruimte is beperkt. 
Ik wilde meer ruimte, en architectuur. Berlijn is op dit moment 
opnieuw het centrum van Europa. De stad is bovendien als geen 
andere zwanger van geschiedenis. We leven in een tijd die in veel 
opzichten vergelijkbaar is met de jaren twintig van de vorige 
eeuw, toen Berlijn ook the place to be was. We dansen weer op de 
rand van de vulkaan, zitten in een soort interbellum. Door de 
crisis kan alles morgen, nee, vandaag nog in elkaar storten.”

Ach, misschien klopt zijn theorie niet. Hij wil zich niet 
slimmer voordoen dan hij is. „Het is een gevoel.” Olaf zegt 
altijd associatief te werk te gaan. En nu is hij onzeker over 
Berlin. „Dat heb ik anders nooit. Maar bij deze serie denk ik 
beurtelings: het is goed, het is slecht. En: wat is het eigenlijk? 
Moet er niet meer betekenis in? Maar ik wil het juist leger, 
minder elementen.” 

Zucht. Dan: „Het probleem van geënsceneerde fotografie als 
de mijne is de ontroering. De werkelijkheid van documentaire 
fotografie heeft die als vanzelfsprekend in zich. Bij de 
enscenering moet je die zelf bewerkstelligen. Hoe doe je dat? 
Hoe ziet verdriet eruit? Ik stel me die vraag sinds Separation (een 
serie foto’s uit 2003). Het antwoord heb ik nog steeds niet.” 

Hij wijst naar een foto: moet dat kind daar nu wel of juist 
niet? Stilte. Weer een zucht. En een schaterlach. Rotkind.

Met het oog op de geschiedenis dacht hij aan het magisch 
realisme van de schilders Pyke Koch en Carel Willink. Die leegte, 
die dreigende architectuur, het ongerijmde. „Mijn startpunt 
is altijd een droom. Maar ik ga ook uit van de ingrediënten die 
zich aandienen. De rekwisieten. De modellen. Die brengen mijn 
fantasie op gang.” 

Op één foto figureert een zwart model, een atletische 
gestalte. Op zijn borst prijkt een batterij medailles. Is hij een 
verwijzing naar Jesse Owens, de zwarte atleet die tot Hitlers 
ergernis vier gouden medailles won op de Olympische Spelen 
van 1936 in Berlijn? Zo mag je het zien, zegt Olaf: hijzelf heeft 
er niet direct aan gedacht. Naar de zwarte man, op antieke 
rolschaatsen poserend in de loge van de Berlijnse Vrijmetselaars, 
wijst, met beschuldigende vinger, een blank jongetje. Het draagt 
een doublebreasted kostuumpje, zwartleren handschoenen, 
een onberispelijke scheiding in het midden van zijn haar. Een 
ongemakkelijk beeld.

„Associërend kwam ik uit op een strijd tussen jong en oud, 
tussen onwetendheid en weten. Dat aspect zit nu min of meer in 
alle beelden, maar het is niet verplicht dat te zien. Ik wil er ook 
niets specifieks mee beweren: dat babyboomers op dit moment 
onder vuur liggen van jongere generaties of zo. Het is mij om 
spanning te doen.”

Hij heeft gefotografeerd op zeven locaties. In het historische 
Rathaus, in het zwembad waar naar verluidt Hitlers minister van 
Propaganda, Joseph Goebbels, zijn baantjes trok; in de schermhal 
van het Olympisch Stadion; op de voor de Führer gereserveerde 
trap in de loge van de Vrijmetselarij. Hij bezocht dertig, veertig 
locaties. Olaf, die lijdt aan longemfyseem, kón op een gegeven 
moment niet meer. „Ik hapte naar adem van al die bezoeken. En 
vooral omdat overal trappen bleken te zijn. Daar moet je adem 
voor hebben. Ze zijn een motief geworden in de foto’s. Overal is 
wel een trap op te zien, of speelt een trap zelfs een rol doordat ik 
bijvoorbeeld – heel dramatisch! – er eentje beklim.”

Olaf borduurt naar eigen zeggen voort op wat hij al eerder 
heeft gedaan. Sferisch komt Berlin in de buurt van Dusk (serie 
uit 2009), eveneens geschoten in een setting van lambriseringen 
en zware gordijnen. Maar technisch vormt de serie een 
nieuwe stap. Waren alle vorige series lambda-prints met een 
perspexlaag, voor de Berlin-foto’s experimenteert de fotograaf 
nu met de koolstofdruk, een zeer bewerkelijke negentiende-
eeuwse techniek. „Niet alleen zijn er vragen gerezen over de 
duurzaamheid van de lambda-prints, ik wilde ook de digitale 
technologie combineren met een ouderwetse, ambachtelijke 
techniek. Een schilderij is pure, tastbare materie, fotografie is een 
glasplaat, perspex. Dat maakt je werk snel ongenaakbaar. Dat 
wilde ik niet. Ik wilde warmte – ook weer omdat ik ontroering 
teweeg wil brengen.”

Hij wijst naar een foto die genomen is in het Clärchens Ballhaus 
in Mitte. Naast een prominent aanwezige trap zitten drie 
verlepte theatersterren, die weggelopen lijken te zijn van een 
doek van de Duitse schilder Otto Dix (1891-1969). Of uit een 
voorstelling van de Duitse choreografe Pina Bausch. Verval, 
vergane glorie, tragiek, op weg naar het einde. Ze monsteren 
een jong meisje in een hups rokje dat uitdagend naar de 
camera kijkt. Op de achtergrond zit een oude man te slapen, 
krukken, souvenirs van de Eerste Wereldoorlog, leunen tegen de 
lambrisering. „Wat is dat?” vraagt Olaf retorisch. „Een ode aan 
de jeugd? Of juist aan de ouderdom? Of verwijst het beeld naar 
het leven dat doorgegeven wordt, naar de cyclus van geboorte 
en dood? Stilte. Dan: „Ik wil die mijmering teweegbrengen. 
Dat moment van bezinning en rust, waarop de toeschouwer 
zijn eigen leven overdenkt.” Schaterlach. „Ja, ik ben zo 
langzamerhand zelf een oude man, dat zal het zijn!” 

Alle foto uit de Berlin-serie zijn van 27 oktober tot 27 januari te zien op de 
overzichtstentoonstelling van Erwin Olaf in het Museum voor Moderne 
Kunst Arnhem. 

B
Erwin Olaf over 
Berlijn:
„In Nederland focussen we ons 
te veel op de Angelsaksische 
culturen, terwijl vlak 
achter ons een land ligt dat, 
ondanks een pittige recente 
geschiedenis, het meest 
democratische land van 
de wereld is geworden. In 
Berlijn voel ik me vrijer dan 
in Amsterdam. De mensen 
denken er vrijzinniger.” 
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‘Berlin Porträt 05’, 
gefotografeerd in de 

Freimaurer Loge 
in Dahlem, 2012
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In het Noorse tijdschrift Carl’s Cars staat 
de (soms ongebreidelde) liefde voor auto’s 
centraal. Hoofdredacteur Karl Eirik Haug 
kiest zijn favoriete autoknuffelfoto’s.   
tekst Bas van Putten

Karl Eirik Haug, hoofdredacteur 
van Carl’s Cars: „Carl’s Cars 
verbleef drie maanden in 
Japan voor een artikel over 
autogebruik. Sommige Japanse 
auto’s zijn als bonzaiboompjes , 
andere zijn opgetuigd met giga 
spoilers. Meer dan in Europa 
gebruiken Japanners hun auto’s 
voor zelfexpressie.” 
Foto Marius Ektvedt‘Berlin, Freimaurer Loge 

Dahlem’



‘Berlin Porträt 05’, 
gefotografeerd in de 
Freimaurer Loge

‘Berlin Porträt 07’, 
gefotografeerd in de 
Freimaurer Loge



‘Berlin, Stadtbad Neuköln’



Haug: „De onorthodoxe  
Iers-Amerikaanse sportwagen 
DeLorean DMC12 dankt zijn 
faam vooral aan zijn rol in 
de cultfilm Back to the future. 
Van het model zijn begin 
jaren tachtig slechts 8.583 
exemplaren gebouwd, daarna 
ging de fabriek dicht. Maar 
gelukkig duikt er af en toe 
eentje op in het straatbeeld. 
Deze foto is in 2005 geschoten 
voor een artikel over DeLorean.” 
Foto Nils Vik

Haug: „Dit was de foto op het 
omslag van het vierde nummer 
van  Carl’s Cars. Met de auto erop 
uit, dat nam in de jaren zestig 
in Scandinavië een hoge vlucht. 
Met deze publiciteitsfoto wilde 
Saab de mogelijkheden van 
opvouwbare stoelen tonen.” 
Foto  Saab Archief

Haug: „De kleurrijkste voer-
tuigen ter wereld vind je vaak in 
uithoeken, bijvoorbeeld op de 
grens van India en Pakistan. In 
2006 reisde  Carl’s Cars een maand 
in dat grensgebied rond om de 
fantastische variëteit aan auto’s 
en vrachtwagens vast te leggen. 
Bestuurders wonen ongeveer in 
hun voertuigen en maken een 
sport van het decoreren er van.”  
Foto Sune Eriksen

‘Berlin, Fechthalle Westend’
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100% rood, voor mannen, 425 euro 

CA
MP

ER

Een samenwerking met ontwerper Bernhard Willhelm, 225 euro

VA
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PU
MA

 Een krachtenbundeling met het Franse merk A.P.C., 150 euro

 Homme, extra hoog, 650 euro

GI
VE

NC
HY

Voor mannen, met zilverkleurige sterren, 460 euro

LA
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IN

 Geïnspireerd op bergschoenen, voor mannen, 119,95 euro.

Knalblauw suède, 395 euro
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 Variant op klassiek Adidas-model, voor mannen, 200 euro

Uniseks gymp, bedacht door modemerk Kenzo, 90 euro

Y-
3

Ontworpen door zangeres Alicia Keys, 100 euro

NE
W
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Polkadots en roze accenten, 165 euro

Ingebouwde hak, samen met Opening Ceremony, 200 euro

AS
IC

S

De sneakerwinkels liggen vol 
met tot over de enkels reikende 
high tops. Liefst voorzien van een 
kleurrijk printje. 
productie Nathalie Wouters 

NI
KE

Lichtgewicht hardloopschoen voor mannen, 99 euro

DeLUXE sneakers

AD
ID
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Olympus OM-D E-M5, 16 megapixel, met lens 1.300 euro 
OL

YM
PU

S
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IC

A
Hasselblad H4D-40. 40 megapixel voor topfotografen, ca 16.000 euro 

Leica X2, ouderwetse eenvoud, 1.750 euro 

Pentax Q10. Stijlvol, met de flitser op een stokje, ca 500 euro Nikon 1 J2. Met verwisselbare lenzen, 429 euroSony RX1. Full frame en met fraaie flitser, 3.100 euro

Laat u niet bedriegen door de retro-look 
van deze digitale camera’s. Tien hightech 
toestellen in klassieke verpakking. 
productie Marc Hijink

Fujifilm X-Pro. Een klassieke spiegelreflex, 1.700 euro 

Leica M-E. Duits en oerdegelijk voor 4.800 euroCanon Powershot S110, met wifi, 469 euro
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DeLUXE camera’s

Hasselblad Lunar. Retro en futuristisch, ca 5.000 euro
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Op safari in het Serengeti Park 
ziet de Vlaamse schrijver Annelies 
Verbeke dat de dieren weten wat 
hen te doen staat. ‘Mijn respect 

voor deze omgeving groeit, 
mijn gevoel van nietigheid ook.’

Foto’s Nick Brandt / Courtesy of Hasted Kraeutler Gallery, NYC

Nijlpaarden bij de Mara 
Rivier in Tanzania, 2002.  
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                                                                           ooit ben ik zo onverwacht 
op reis gegaan. Volgens mijn (West-)Afrikaanse geliefde zal ik 
zoveel spinnen in het Serengeti Park zien, dat er gewenning op 
zal treden. Zijn woorden stellen me niet gerust. Wel geloof ik 
hem als hij zegt dat ik zal ervaren hoe mooi Afrika kan zijn. Ik 
ben een dankbaar Kuifje, klaar voor onbekend terrein.

In het vliegtuig lees ik The Worlds of a Maasai Warrior, de 
autobiografie van Tepilit Ole Saitoti, een Masai die lang als gids 
in het Serengeti Park heeft gewerkt. Naast het gedrag van dieren 
in het wild, observeerde hij er ook de toeristen die hij begeleidde: 
Italianen zijn luidruchtig, Duitsers arrogant, Amerikanen zijn 
luidruchtig, arrogant en genereus.

Vanaf Kilimanjaro Airport word ik door het duister, slechts 
hier en daar onderbroken door de gekleurde lichten van 
winkeltjes en cafés, naar mijn overnachtingsadres gebracht. Een 
zoete bloemengeur vult de lucht, de vrachtwagens zijn talrijk. 
Ik weet weinig over Tanzania. Ik heb gelezen dat het een stabiel 
land is, al kent het een aidsprobleem en ligt de scholingsgraad 
laag. 

Pas ’s ochtends stel ik met zekerheid vast dat ik ver van huis 
ben. Andere bomen. Mensen massaal onderweg naar de kerk, de 
meesten te voet. Ik vraag mijn chauffeur of hij hier graag woont? 
Jazeker.

Vanuit Arusha deel ik een vliegtuigje met een Amerikaans en 
een Australisch gezin. Alle mannen richten enorme lenzen op de 
ramen. Van Ole Saitoti heb ik geleerd dat de ronde afbakeningen 
in het landschap onder mij voorbeelden zijn van een kraal, 
Masainederzettingen, sommige bewoond, andere verlaten. 
Voor vertrek ondertekende ik een petitie om te verhinderen dat 
Tanzania een stuk Masailand als jachtgebied aan enkele sjeiks 
verkoopt.

Pas als we vlak boven de grond hangen, zie ik dat er wel 
degelijk een landingsbaan is; een korte reep aarde waar een vijftal 
sportvliegtuigen omheen staat geparkeerd. Ik ben wel eerder in 
natuurparken geweest, maar deze keer zal ik er een volle week 
verblijven. Dit is tevens het eerste all-in arrangement van mijn 
leven. 

Julius, mijn gids, is intelligent, ervaren, verantwoordelijk, 
en nog een goed verteller ook. Zijn vrouw en zoontjes wonen 
in Arusha. Hij ziet hen enkel tijdens zijn drie vrije maanden en 
enkele vrije dagen per jaar. Hij mist hen wel, maar zou geen leven 
zonder deze uitgestrekte savanne en haar bewoners meer willen.

Onderweg naar het tentenkamp zien we impala’s, gnoes, 
olifanten, giraffen, zebra’s, nijlpaarden en een cheeta. Omdat die 
laatste een zeldzame verschijning is, hebben de gidsen elkaar in 
het Swahili getipt over hun radio’s, met als resultaat dat zeven 
Land Cruisers het slapende beest vergezellen. Ik vind ons een 
stompzinnige bende. De cheeta lijkt er ook zo over te denken. Hij 
ligt te lekker om te verkassen, hij draait ons de rug toe.

T/
In deze periode zijn er veel toeristen in Kogatende, het 
noordelijke deel van Serengeti. De gnoes steken er tijdens hun 
jaarlijkse migratie de Mara-rivier over, naar Kenia. In het Sayari 
tentenkamp wachten Clare en John, de beheerders, me op. Clare 
is bezorgd over een naderend vuur. Rangers branden stukken 
van het natuurpark af om de grond vruchtbaar te maken en om 
weringen voor onbedoelde branden te creëren, maar ook hun 
vuur valt niet altijd goed te controleren. 

’s Avonds vertrouwt Clare me toe dat ze dringend op zoek 
zijn naar iemand die hun achtjarige zoon Rory thuis kan 
onderwijzen, want zelf krijgen ze het niet meer voor elkaar. De 
jongen gedraagt zich als een volwassene, maar komt tevreden 
over; er zijn altijd piloten in de buurt om hem te vermaken. ’s 
Avonds bij het kampvuur praat ik met enkele van hen. Mike uit 
Nieuw Zeeland noemt dit de beste baan die hij ooit heeft gehad. 
Hij toont Rory de foto’s die hij de dag ervoor heeft genomen toen 
hij met zijn vliegtuigje boven de Ngorongoro-krater cirkelde. 

Duits accent
De meeste toeristen die ik ontmoet komen uit de VS. Volgens 
mijn opeenvolgende gastheren zijn Britten en Duitsers echter 
even talrijk – daar heeft de geschiedenis voor gezorgd – en 
behoren ook Nederlanders tot de kopgroep. Tijdens de lunch 
vertelt een bejaarde vrouw met een hoog en breekbaar Duits 
accent tot drie keer toe hoe de leeuw eerst een hap uit de rug van 
de buffel nam en daarna zijn rechterachterpoot afrukte. Het dier 
bleef nog een vol uur leven terwijl het werd opgegeten. Zuinig 
prikt de vrouw een worteltje op haar vork, waar ze lang naar blijft 
kijken. Ik begrijp wel dat ze het een traumatische ervaring noemt 
– als natuurdocumentaires te bloederig worden, zap ik weg – 
maar waarom zijn ze de doodstrijd een vol uur blijven volgen? 
Haar man glimlacht raadselachtig.

Even later rijdt Julius me langs een deel van de Mosambique 
Belt; leeuwen liggen graag op de granietrotsen te luieren. 
Kijkend naar de welpen, begint hij over zijn zoontjes, die ook gek 
zijn op worstelen. Vader leeuw laat duidelijk merken dat hij het 
niet als zijn taak beschouwt zijn nageslacht te vermaken. Ook het 
jagen laat hij aan de leeuwinnen over. Twee van hen zitten een 
mangoest achterna, een katachtig roofdier. Nadat het voorgerecht 
weet te ontsnappen, besluipen ze gefrustreerd een kudde gnoes. 
Als Julius me niet op de zwarte oren tussen het leeuwkleurige 
gras zou wijzen, zou ik hen niet opmerken. De honger blijkt 
echter niet groot genoeg om tot de aanval over te gaan. Als ik 
opbiecht dat ik daar niet rouwig om ben, staat mijn gids daarvan 
te kijken. Dat is net waar de meeste toeristen om vragen: ‘a kill’. 

Tijdens onze eerste ritten wijst Julius me alle soorten 
antilopen aan, daarna is het aan mij. Hij voelt zich goed in zijn 
didactische gedaante, ik in mijn rol van leergierig kind dat 
herkent en benoemt: „Gnoe, impala, klipspringer, Thomsons 
gazelle, Grants gazelle, okapi, eland, hartebeest, waterbok.” Die 
laatste kan zijn vlees bij een aanval een slechte smaak geven. Een 
leeuw moet al heel hongerig zijn om eraan te beginnen. 

Eten en gegeten worden, overleven en voortplanten, daar 
draait het leven hier wel degelijk om. Woorden als ‘voedselketen’ 
en ‘ecosysteem’ worden concreet. Ook coöperaties komen veel 
voor. Vogeltjes maken de wonden op gevoelige nijlpaardenhuid 
schoon. Hyena’s laten zich leiden door gieren. De goede ogen van 
de zebra’s en de uitstekende neus van de gnoes zorgen ervoor 
dat deze dieren vaak met elkaar optrekken. Hoe tragisch dat ze 
ondanks hun slimme broederschap niet begrijpen dat ze op de 
wachtende leeuwen afstappen.

Voor we weer naar het kamp rijden, begluren Julius en ik nog 
even een stel neukende leeuwen. Het mannetje loost zijn zaad 
al na zeven seconden, maar hij beklimt hetzelfde vrouwtje wel 

‘Ik vind ons gezelschap 
een stompzinnige bende. 
De cheeta lijkt er ook zo over 
te denken’

Erwin Olaf over 
safari’s:
„Op safari gaan is voor mij een 
meditatieve manier van reizen. 
De weidsheid. De schoonheid. 
De onverschilligheid van 
de natuur. De dieren zijn 
totaal niet geïnteresseerd 
in de mensheid, die bestaat 
daar niet. Dan gaat bij mij de 
fantasie stromen. En mijn 
sympathie gaat uit naar de 
slachtoffers, met name de 
dikbil en het wrattenzwijn.”
  

Drinkende olifant in 
Amboseli National Park in 
Kenia  in 2007. Twee jaar 
later is deze olifant door 
stropers gedood.
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dertig keer per dag. Ik heb al veel geluk gehad, vindt Julius. Ik 
neem aan dat hij bedoelt dat we ongewoon veel leeuwen hebben 
gezien in zulke korte tijd.

In mijn bad met uitzicht op Kenia, herinner ik me dat Erwin 
Olaf me eens vertelde dat hij zijn minder luxueuze safari’s de 
beste vond. Ik besluit de massage over te slaan. De volgende 
ochtend reageer ik verward wanneer ik word gewekt door een 
man met koffie en koekjes. Ik vroeg me al af hoe een wake-upcall 
in zijn werk zou gaan zonder telefoon.

Als we weer bij de leeuwen belanden, ergert Julius zich 
aan een luidruchtig meisje dat door het dakvenster van een 
Land Cruiser op en neer springt. Hij was er ooit bij toen een 
Amerikaanse man die niet als een kind behandeld wilde worden 
nog net op tijd door zijn gids bij de benen de auto in kon worden 
getrokken. Toen de Amerikaan de irritatiegrens van het dier had 
bereikt, deed het er geen twee seconden over om op het dak te 
belanden. „Er zijn ook aangename Amerikanen”, begint Julius. 
„Maar de meesten kunnen zo koppig zijn. En de vrouwen lachen 
van HA-HA-HA!!!” 

Nijlpaard
Een klein mannetje met een boog begeleidt me telkens in het 
donker. Hij praat geen Engels. „Stars”, zeg ik, „beautiful.” 
Hij glimlacht maar kijkt niet op. Het is zijn taak mij tegen 
roofdieren te beschermen. Die zorgen ervoor dat de nacht wordt 
gerespecteerd. Niemand mag ’s nachts door het park rijden, 
het is voor toeristen verboden zelfstandig in het kamp rond te 
wandelen. De regel kwam er nadat  vorig jaar een toerist door een 
nijlpaard achterna werd gezeten. Pas toen de vrouw ging zitten, 
ervan overtuigd dat ze toch moest sterven, droop het beest af.

Tijdens mijn derde nacht in Tanzania jagen vreemde dromen 
me op. Mijn schaduw maakt andere bewegingen dan ik, een 
taxidermist zet mensen op. De malariapillen moeten hier iets 
mee te maken hebben. Als de nacht daarna de voorzijde van de 
tent oplicht met een rode flits en een opgetooide krijger naar me 
staat te kijken, besluit ik dat het vast een aardige krijger is – ik 
draai me op mijn andere zij. Vanaf dan blijven de nachtmerries 
achterwege.  

De meeste toeristen komen hier met een checklist. Bij de 
diners bestaan conversaties voornamelijk uit het tegen elkaar 
opbieden van gespotte dieren. Zelf ervaar ik vooral de omgeving, 
de ruimte als een weldaad. 

De fotograferende Belgen die op mijn laatste dag in 
Kogatende met ons mee rijden, zijn tot dusver echter 
teleurgesteld over het natuurreservaat. Julius maakt het goed. 

Er zijn onomatopeeën die je nooit in peuterboekjes vindt. 
Wat doet het nijlpaard? Nhung-nhung-nhung-iiih!!!

Later zien ze gnoes de Mara-rivier oversteken, in twee 
richtingen zelfs. Eerder heeft hij me verteld dat de dieren in de 

war lijken. Ze zijn veel later aan hun migratie begonnen dan 
anders, sommige moeten nog oversteken en anderen komen al 
terug. Door de klimaatverandering? De gnoes richten zich op 
het weer, dat ook in Tanzania onvoorspelbaar is geworden. De 
sneeuw op de Kilimanjaro smelt elk jaar een beetje meer. 

Een van de overstekende gnoes blijft achter. Even komt een 
krokodil aan de oppervlakte. De gnoe heeft geen kans, hij zal 
verdrinken en opgegeten worden. Toch nog een moord. 

Nadat we ook nog een luipaard in een boom hebben gezien, 
zijn de Belgen helemaal tevreden gesteld. „Je moet toeristen 
respecteren en psychologisch proberen te benaderen”, verklaart 
Julius. Dat zei hij ook over dieren, geloof ik.

Bij mijn laatste diner in het Sayari-kamp laat ik me vermaken 
door het meningsverschil van een Russisch echtpaar. Volgens 
hem blaken dieren van domheid. Zij weet echter zeker dat ze 
gevoel hebben, meer gevoel dan hij, ze kan het in hun ogen 
zien, ze zijn hier blij. Kort bekvechten ze verder in het Russisch, 
dan richt de vrouw zich weer tot hun publiek: „Dit zou een 
zeer koude wereld zijn als iedereen net als mijn man een 
wetenschapper was.” Hij besluit dat zijn vrouw te gevoelig is.

Hoe grappig hun conversatie ook is, de vrouw raakt aan een 
vraag die mij hier ook is gaan bezighouden. Wat wordt er precies 
overgebracht als ik een nijlpaardbaby met zijn korte dikke 
pootjes te water zie gaan? Huist deze vertedering echt in het 
hart, zoals het voelt? Ze moet toch ook in de hersenen ontstaan? 
Ik vraag de Rus of hij denkt dat emoties ook een soort gedachten 
zijn. Hij staart me enigszins verontrust aan, besluit dan dat 
hij niet klaar is voor deze conversatie. Arm in arm vertrekt het 
echtpaar door het donker naar hun tent, elk verbod in de wind 
slaand.

Ik wacht op een nieuw vliegtuig aan de zijde van een 
Masai in vol ornaat, die lang bezig is met het schikken van 
zijn kralenkettingen en zijn rode gewaad. We knikken elkaar 
vriendelijk toe. Ik moet mezelf dwingen mijn ogen van hem af te 
houden, ik zie niet vaak mannen die zich zo mooi versieren. 

Oude leeuw
Van het noorden word ik naar het midden van het Serengeti Park 
gevlogen, naar Seronera, waar gids Chagamba me opwacht. Hij is 
dichtbij het park opgegroeid, wilde dieren zijn altijd in zijn leven 
geweest, ik vertrouw erop dat hij ons niet in gevaar zal brengen. 
Toch gaat hij een stuk roekelozer te werk dan Julius. We laten een 
oude leeuw uit zijn slaap opschrikken, een olifant loopt dreigend 
onze richting op. 

Alles wordt goedgemaakt wanneer ik oog in oog sta met een 
stelletje dikdiks, de kleinste der antilopen. Met hun grote ogen 
staren ze me aan, bijna onverdraaglijk lieflijk. Dikdiks blijven een 
leven lang samen en hebben daar amper honderd vierkante meter 

‘Wat doet het nijlpaard? 
Nhung-nhung-nhung-iiiih!!!’

Stoet olifanten in 
Amboseli, een wildpark in 
Kenia, 2004.   
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voor nodig. Hun burgerlijkheid gaat zo ver dat ze een toilet 
aanleggen in hun knusse leefruimte.

Veel wrattenzwijnen hier ook, dieren die er aan de voorkant 
heel gevaarlijk uitzien, aan de achterkant heel onschuldig, met die 
staart als een antenne boven een stel parmantige billetjes. Leeuwen 
zijn er gek op. De toeristen die tot die ochtend in het Dunia Camp 
verbleven, zijn allemaal naar het noorden getrokken om nog 
een overstekende gnoe mee te pikken. Ik ben er alleen met zeven 
mannen – niet bepaald dwergen – die toegewijd voor me zorgen. 
Verlegen slaap ik in.

Voor buffels heb je naar verluidt enkel te vrezen als ze alleen 
zijn, maar toch voel ik me wat geïntimideerd als onze auto, 
onderweg naar het vliegtuig, in een grote kudde terechtkomt. 
Zeeuwse meisjes uit de hel. Ze staren je aan alsof je hen een groot 
bedrag verschuldigd bent. Niet een die weg kijkt.

Op de luchthaven van Arusha is het me niet meteen duidelijk 
wanneer ik naar Kuro zal vliegen, gelegen in Tarangire, een 
ander National Park. Nadat ik een uur verzetloos op een mij 
aangewezen tuinmeubel heb gezeten, mag ik weer de lucht in.

In Tarangire hebben de wegen de kleur van paprikapoeder. Er 
zijn meer vogels, meer bomen, ook prachtige baobabs. Mijn gids 
Erasto wijst naar een wijd moeras: „Dat zijn allemaal olifanten.” 
Ik kan het nauwelijks geloven. Zijn het de malariapillen? Het zijn 
er honderden, misschien wel duizenden.  

Erasto’s natuurkennis is ontzagwekkend. Hij besteedt 
evenveel aandacht aan termieten als aan groot wild. Hij toont me 
op zoveel manieren hoe alles zin heeft, hoe het een nodig is om 
het ander op gang te brengen. Neem de relatie tussen olifanten 
en bomen. Door de onverteerde maar makkelijk ontkiemende 
acaciazaadjes in hun uitwerpselen planten de olifanten elders 
acacia’s. Dat ze zoveel bomen vernietigen door ze te ontschorsen 
of stuk te rammen, moet ook: anders zou er niet genoeg plaats 
vrijkomen voor graasland. Mijn respect voor deze omgeving 
groeit, mijn gevoel van nietigheid ook. Ik bedenk hardop dat 
het grootste verschil tussen dieren en mensen is dat dieren vanaf 
het eerste moment weten wat hen te doen staat en mensen daar 
vaak een leven lang over blijven twijfelen. Daar komt Erasto 
nog enkele keren op terug. We hebben het over hoe te leven, 
godsdienst en goedheid, kansen en vrije wil. Volgens Erasto 
bestaat het belangrijkste streven eruit een goed voorbeeld te zijn 
voor anderen. Er komen geen kanttekeningen bij me op. Een 
kalm soort ontroering daalt over ons neer en houdt aan als we bij 
het kampvuur verder praten. 

Tijdens de soep leest een disgenoot me zijn gedicht over dode 
zebra’s voor en toont hij me foto’s die in de jaren zeventig in zijn 
huis in Los Angeles zijn gemaakt, toen bewoond door de actrice 
Tippi Hedren (The Birds), haar man, hun dochter Melanie Griffith 
en hun vijf leeuwen. Tippi’s behoefte om met leeuwen te leven 
maakte dat het gezin voortdurend langs de eerste hulp moest en 

alle buren hen haatten omdat de beesten ook geregeld ontsnapten.
Niet lang daarna word ik zelf gewekt door een leeuw. Er zijn 

geluiden die je onmiddellijk herkent. 
Na een nieuwe tocht met Erasto vertrek ik tussen twee 

mannen met geweren te voet naar ons andere kamp. De gids, 
Alex, is een Zimbabwaan die zijn hart aan de Oost-Afrikaanse 
natuur heeft verloren. We bukken omdat de opgeheven slurf 
van de olifanten verraadt dat ze onze geur hebben opgevangen. 
Giraffen gaan een eindje verderop staan om naar ons te kijken. 
De giraf is het nationale dier van Tanzania. „Een vreedzaam dier 
voor een vreedzaam land”, zegt Alex. 

Mijn leefomstandigheden van de laatste dagen zou je kunnen 
omschrijven als ‘luxueuze eenvoud’. Op mijn laatste safarinacht 
ga ik nog snel even hardcore. Tijdens het douchen sta ik in mijn 
blootje voor de wilde dieren. Het is eveneens een uniek gevoel 
om ’s nachts slechts door dun tentdoek gescheiden te worden van 
een leeuw. Hij klinkt zo vlakbij dat ik er zeker van ben dat ik hem 
zal aanraken als ik met mijn vinger in het zeil prik. Wat ik dus 
nalaat. Ik kan niet zeggen dat ik voor mijn leven vrees, maar ik 
ben wel klaarwakker.

Landingsbaan
Tijdens mijn laatste tocht met Erasto rijden we langs een bouwwerf 
in de buurt van de landingsbaan. Er werken tien mannen, die ons 
allen groeten, en een vrouw, die ons kwaad aankijkt. „Dit soort leven 
is niet gemakkelijk voor vrouwen”, verklaart Erasto. „Het is pas 
sinds kort dat zij dit soort werk doen, uit economische noodzaak. 
De bevolking in Tanzania is gegroeid, ook door migranten uit 
Ethiopië en Somalië, er zijn niet genoeg banen voor ongeschoolden. 
Vaak keert zo’n vrouw seropositief naar haar eigen man terug.” 
Onderwijs, daarin ligt volgens Erasto de grote uitdaging voor 
dit land. En huwelijken tussen verschillende stammen. Zelf is 
hij Chaga, zijn vrouw Masai. Er zijn 122 verschillende stammen 
in Tanzania, die bijna allemaal diverse talen hebben. „ Je kunt je 
voorstellen hoe beperkt je kansen zijn als je zelfs geen Swahili leert 
spreken.” 

Wachtend op mijn laatste binnenlandse vlucht, vertelt Erasto 
over zijn leven. Hoe zijn moeder alles deed om hem te laten studeren 
en haar man te lijf dreigde te gaan toen die toegaf dat hij het geld 
had opgemaakt. Om het huwelijk van zijn ouders te redden, 
trok Erasto naar Dar Es Salaam. Hij werkte er voor tien dollar per 
week, wist zich uiteindelijk toch om te scholen tot mecanicien. Als 
chauffeur voor een groep jagers raakte hij gefascineerd door dieren 
in het wild. Hij ging nog een jaar studeren en werd gids. Nu verdient 
hij genoeg om zijn vrouw en kind, zijn ouders en zijn studerende 
zusjes te onderhouden. 

Ik zeg hem dat hij wel degelijk een goed voorbeeld is voor 
anderen. Hij vindt ons afscheid een beetje triest. We zwaaien zo lang 
mogelijk naar elkaar terwijl het vliegtuigje een aanloop neemt om 
op te stijgen. ‹

DeLUXE reizen

Annelies Verbeke reisde met 
Talisman naar het Serengeti Park. 
www.talisman.nl 
Verbeke (1976) is romancier. 
Vorige week verscheen haar nieuwe 
boek Veronderstellingen, een 
verhalenbundel met onderling 
verbonden verhalen. Erwin Olaf 
fotografeerde haar in 2009 als een 
hert in de serie schrijversportretten 
‘Het beest in mij’.

‘Tijdens het douchen sta ik in mijn 
blootje voor de wilde dieren’

Leeuw in het Serengeti 
Park, 2008.   
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De Argentijnse film Valentin heeft alleen maar 
pastelkleuren. Als in Knetter de oma sterft, 
verdwijnt al het blauw uit de kinderfilm. En 
in het decor van Het Schnitzelparadijs is geen 
bakstenen of witte muur te zien. Het valt de 
meeste kijkers waarschijnlijk niet op, maar 
voor een film zijn deze keuzes sfeerbepalend. 
Production designer Floris Vos (1963) is de man 
die het bedacht. 
Vos is ook de man die sinds 2000 de fotosets van 
Erwin Olaf ontwerpt. Alles wat op de foto’s staat 
– meubels, behang, lampen, rekwisieten – is, in 
overleg met Olaf, uitgekozen en neergezet door 
Vos.  

Neem de foto op de cover van deze DeLUXE, 
gemaakt in Berlijn. Het jongetje met de leren 
handschoenen en de strakke scheiding had ook 
in een Chesterfield kunnen zitten, zo’n stoel 
was op de locatie aanwezig. Maar „dat voelde 
niet goed”, zei Vos. Dus liet hij vanuit Nederland 
een gladde, leren fauteuil overkomen. Het 
maakt de foto wezenlijk anders.
Het atelier van Vos is in de voormalige 
vrouwenkliniek van het Wilhelmina Gasthuis 
in Amsterdam. Vos draagt een mosgroen 
overhemd. De stoelen rondom zijn tafel zijn van 
olijfgroen leer. Aan groene radiatoren hangen 
lijstjes met vogelillustraties. Eén wand bestaat 
uit honderden kartonnetjes beplakt met groen, 
barok behang, gestoken in kaartenhouders. Het 
camelkleurige jaren zestig bankstel vond hij 
voor de serie Grief van Erwin Olaf. „Later zag ik 
het ook in een James Bondfilm staan.” Op een 
stapel kunstboeken staat een Gouden Kalf, voor 
het production design van de film Oorlogswinter. 

Lievelingskleur 
„Wat denk je? Er zijn zoveel kleuren groen. Als 
je in de verfwinkel naar het rek met kleurstalen 
kijkt, dan zie je dat groen veel meer tinten heeft 
dan welke kleur dan ook. Groen combineert zo 
mooi met andere kleuren: met geel, paars en 
crème. Ik word rustig van groen. En gelukkig.”

Wil nog ooit eten in...
„Ik heb nog nooit in een driesterrenrestaurant 
gegeten. Dat wil ik wel eens meemaken. 

Deze zomer was ik in Parijs, wat bleek: al die 
driesterrenrestaurants waren dicht. Die gaan 
gewoon in augustus op vakantie! Dat vind ik wel 
chic.
„Als het om de inrichting van een restaurant 
gaat, kan ik goed tegen lelijkheid. Zo’n Spaanse 
zaak met allemaal verschillende tegels en 
tl-verlichting en zware eiken tafels en stoelen 
–  het klopt totaal niet, maar zij vinden van wel. 
Dat heb ik tien keer liever dan zo’n ingewikkeld 
designding.”

Intense reiservaring
„Mijn reis naar Paraguay in 2006. Ik moest even 
weg uit Amsterdam, echt weg. Ik dacht: waar 
gaat niemand heen? Waar is niks te doen? Op 
een zaterdagochtend kwam ik in de hoofdstad 
Asunción aan. Alles was dicht. Er was niks te 
zien, niets te beleven. Wat te doen? Ik ging naar 
de enige homotent in de stad en daar kwam 
ik een Paraguayaan tegen. Samen zijn we drie 
weken rondgetrokken, met een huurauto, over 
modderige paden, door dat lege land. Zijn 
moeder woonde in een armetierig huisje. Zonder 
veel woorden zette ze haar tweepersoonsbed 
voor ons op de veranda en ging zelf op de grond 
slapen. Het was heel bijzonder.”

Droomreis
„Ik zou nog wel eens een wereldreis willen 
maken langs alle locaties waar ik heb gewerkt: 
Japan, Argentinië, Mexico, Oezbekistan. Als 
production designer laat je veel sporen na. Voor 
de film Door de wind gejaagd maakten we in 
Argentinië bijvoorbeeld een bioscoop met aan de 
gevel grote lichtreclame. Zou dat er nog staan?”

Geur
„Als het net heeft geregend. Verder gebruik ik 
Contradiction van Calvin Klein. Die geur is uit de 
handel, maar ik heb destijds een hele voorraad 
ingeslagen.”

Auto
„Een donkerpaarse Volvo stationcar 940. 
Donkerpaars is mijn tweede kleur. Het is de 
laatste Volvo die nog als een Volvo herkenbaar 
is.”

Ik lees...
„Vooral stripboeken. Ik heb een enorme 
bewondering voor striptekenaars, ook als ze 
slechte strips maken. Een strip is eigenlijk 
een film en dat doen ze dan in hun eentje. Als 
wij een film maken zijn we met een man of 
twintig. Een striptekenaar doet alles zelf: de 
kostuums, de rekwisieten, het licht, de camera, 
het scenario. Striptekenaars worden heel erg 
ondergewaardeerd. Zelf kan ik absoluut niet 
tekenen –  wat nogal een handicap is in mijn 
beroep.” 

Mooi cadeau onlangs gegeven
„Aan mijn nieuwe vriend, ik ken hem nog 
niet zo lang. Hij is iemand die nooit iets 
koopt. Hij wil alles doen met dingen die hij 
vindt op straat. Toen hij naar Kroatië ging 
om bij vrienden te logeren, in een tent in 
hun tuin, zei hij:  ‘Ik moet eigenlijk nog wat 
veiligheidsspelden vinden, want er zit een gat 
in mijn tent.’ Toen ben ik de avond voordat hij 
zijn krantenwijk zou lopen langs zijn route 
gefietst en heb ik veiligheidsspelden op de 
grond gestrooid.”

Mooiste cadeau ooit gekregen. 
„Een handgemaakte tas uit Paraguay, gekregen 
van de jongen met wie ik daar heb rondgereisd. 
Het is een tas met inscriptie: AL IGUAL QUE 
YO SIEMPRE TE ACOMPANARA. Net als ik zal 
deze tas altijd bij je zijn. 
„Ik heb iets met tassen. Van mijn vader kreeg 
ik voor mijn twintigste verjaardag een leren 
koffer. Die gaat altijd met me mee, ook al ga ik 
weg voor maar twee dagen. Hij heeft precies 
de goede afmetingen om als handbagage mee 
te mogen. Laatst was hij stuk, toen heeft mijn 
nieuwe vriend die gerepareerd zonder dat ik 
het wist.”

Hij rijdt in een Volvo 940 en bewondert striptekenaars. De smaak van 
Erwin Olafs vaste decorontwerper Floris Vos.

door Monique Snoeijen
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Erwin Olaf over
Floris Vos: 
„De invloed van Floris op 
mijn foto’s is groot. Het 
kleurenpalet dat hij voor 
de sets gebruikt is heel 
ongewoon. Hij gebruikt 
vergeten kleuren. Zijn smaak 
is veel ingetogener dan die van 
mij. Floris heeft me de kleur 
groen leren mooi vinden.”
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Erwin Olaf bewondert de verbeeldingskracht 
van Casanova. Deze beruchte film van 
Frederico Fellini is een explosie van kleur en 
kaarslicht met een tragische hoofdpersoon. 
Een kermisneuker die de echte liefde niet 
aankan, schrijft Joyce Roodnat.

Alfredo Häberli: ‘Ik ben een Latino, ik zeg wat ik denk’.

Erwin Olaf over 
Casanova van 
Fellini:
„Toen ik op mijn achttiende 
Casanova van Fellini zag werd 
ik uit mijn bioscoopstoel 
geblazen: wat een brutaliteit, 
humor en tragiek. Ik ken 
niemand die zo weids kan 
fantaseren als Fellini: een 
ongelimiteerde droomwereld. 
En de Casanova van acteur 
Donald Sutherland is een 
krankzinnig personage.”
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Donald Sutherland als 
Casonava: een karakter vol 

verborgen kanten. 
Foto Hollandse Hoogte
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                                                                                                   et wie doe 
je het liever? Met Casanova of met Don Juan?

Met Casanova natuurlijk. Hij is de aantrekkelijkste van 
de legendarische versierders. Hij verhief het verleiden tot een 
kunstvorm, hij koesterde zijn eigen libido, maar hij betaalde 
zijn slachtoffers met een erudiete, fantasierijke liefdesnacht 
waar ze de rest van hun leven op konden teren. Een kapitaal 
geschenk. 

Het zal  niet voor niets zijn dat Federico Fellini in zijn 
verfilming van de avonturen van Giacomo Casanova (1725-
1798) bijna uitsluitend afzichtelijke mannen neerzette. Zelfs 
de mooie mannen zijn angstaanjagend, met ogen als spleten, 
bezweet, beschonken, arrogant en agressief. Ze lijken vaak op 
vogels, met de scherpe trekken van de kraai of de hoge borst 
van de pauw en altijd ijdel op hun veren. Ook over Casanova 
smiespelen de meisjes: „Hij lijkt wel een kalkoen.” Maar 
toch, hij is een uitzondering. Hij is zelfingenomen, maar de 
vrouwen kunnen rekenen op zijn onverdeelde aandacht en dat 
is meer dan ze van welke andere man ook krijgen. Die bewaren 
hun aandacht voor zichzelf. 

Fellini volgt in zijn film Casanova alleen de eerste keer 
van begin tot eind bij een amoureuze ontmoeting: de eerste 
keer dat we hem als verleider in actie zien is meteen de 
mooiste. Een briefje dirigeerde hem naar een spiegelpaleis. 
Daar wacht een gniffelende jonge non in een roodsatijnen 
habijt de levende legende op, met onmiskenbare bedoelingen: 
ze wil verleid worden, en vlug wat. Hij benadert haar hoofs, 
installeert de speeldoos die hij altijd bij zich heeft: een 
mechanische gouden zangvogel die zijn escapades begeleidt. 
Uccellino betekent vogeltje, maar in een bijbetekenis is het 
te vergelijken met ons ‘vogelen’. Ook wie het Italiaans niet 
machtig is snapt dat, zodra hij het vogeltje op een opzwepend 
fluitmuziekje op en neer ziet jakkeren. 

Er ontspint zich een sprankelende choreografie vol 
fladderende kleren en wervelende lichamen, soepel gevolgd door 
Fellini’s camera. De 18de-eeuwse garderobe maakt het allemaal 
eens zo sensueel – het witbatisten hemd van Casanova, zijn 
mannencorset met de linten om zijn tors en zijn katoenen kousen 
net zo goed als haar rode nonnenkleren, die hij allemaal afpelt tot 
op het korte rode hoepeltje onder haar rokken. 

Casanova is een prachtige minnaar, hij speelt met de non 
tot ze scheel ziet met haar ogen van Oosterse porselein. Maar 
hij is niet aan zet, hij is geen verleider, hij is een knecht. Hij 
werd ontboden. Wat de non hem laat doen, doet ze niet voor 
hem, maar voor haar voyeuristische minnaar, wiens oog achter 
een kijkgat beweegt. 

Dat is een belangrijk man. Casanova is vereerd. En hij ziet 
mogelijkheden: na gedane zaken vraagt hij beleefd aandacht 
voor zijn andere prestaties, als schrijver, mathematicus en 
filosoof. Eh... zit er voor hem geen baan in bij de Franse 
ambassade? 

Maar het kijkgaatje is al leeg. In die kwaliteiten is de 
voyeuristische Franse diplomaat niet geïnteresseerd. Hij had 
trouwens ook kritiek. Ja, dat voorspel was erg goed, maar: 
„Het onbrak u wat aan fantasie” bij de daad zelf.

Fellini is dat met hem eens. Consequent zal hij elke 
vrijpartij besluiten met een onbarmhartige blik op Casanova’s 
bezwete kop,  puffend als een stoommachine. 

 Malicieuze keuze
Deze film, die in 1976 werd voltooid, heet Il Casanova di Federico 
Fellini. Het is zijn persoonlijke visie, waarschuwt die titel, 
die strikt  Fellini’s malicieuze keuze volgt uit Casanova’s 
memoires, een werk van twaalf delen, vele duizenden pagina’s 
groot.

Alle op de non volgende ontmoetingen zijn gevarieerd 
(van anemisch naaistertje tot occulte markiezin) en net 
zo uitbundig, laat dat maar aan Fellini over. Maar hij is 
wreed voor zijn personage. Casanova lijdt aan tragische 
zelfoverschatting en Fellini wrijft ’m dat in. Hij is een gevierd 
verleider, maar eigenlijk is hij een soort kermisneuker. 
En als hij oud is en breekbaar, en in zijn mooiste, stralend 
witte kostuum een gedicht van Ariosto reciteert, wordt hij 
weggelachen als een oudbakken relikwie.

Fellini hield niet van Casanova, daar heeft hij nooit een 
geheim van gemaakt. Zo vond hij hem al in 1974, in een 
interview met de Corriere della sera  „oppervlakkig” en „een 
provinciale playboy”. Een „groot kind” dat beter „in de 
placenta opgesloten” had kunnen blijven. 

Giacomo Casanova was een avonturier en een schelm. 
Levensgenieter. Oplichter. Succesvol gokker aan de Europese 
speeltafels. Vrijdenker, alchemist, occultist. Een elegant 
causeur, erudiet en artistiek. Een typisch 18de-eeuwse held 
dus. De oppermacht van de hooggeborenen was op zijn 
hoogtepunt. De geesten waren aan het rijpen voor de Franse 
Revolutie maar zover was het nog net niet. Nu nog had de 
edelman de gelegenheid te doen wat hij wilde: hoe groter zijn 
excessen, des te groter zijn faam. Casanova, zelf niet van adel, 
besefte hoe hij de adel daarin kon behagen en was een graag 
geziene gast aan de hoven en de boudoirs van heel Europa. En 
na een ridderslag van Paus Clemens XVIII hoorde de charmeur 
er helemaal een beetje bij. Hij was toen 35.

Ondanks zijn weerzin was Fellini gefascineerd  door de 
man die hij „deze archetypische Italiaan” noemde. Iedereen 
die zijn eerdere films kent, begrijpt waarom. Veel van die films 

Kamer voor het 25Hourshotel, 2012

‘Casanova lijdt aan tragische 
zelfoverschatting 
en Fellini wrijft hem dat in’

V/
Stills uit ‘Casanova’: links 
Casanova op de schouders 
na een gewonnen 
copulatieduel.
Foto’s Hollandse Hoogte
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dacht: wat moet die leuke vrouw in vredesnaam met die 
vreselijke man?
En let ook op Sutherlands lichaamshouding: de rechte rug met 
de iets naar achter getrokken schouders leveren zelfverzekerde 
arrogantie. De geheven kin suggereert de smalende houding 
van de aristocraat. Maar die laat hij varen zodra hij een vrouw 
aankijkt, dan gaat de kin omlaag. Deze man leeft van pose naar 
pose. Heeft hij verdriet dan weent hij als iemand die zichzelf 
ziet lijden. Wil hij zichzelf van kant maken dan schrijdt hij 
met zwartbonten driekanten steek op het hoofd de Theems in. 

Slechts eenmaal zien we hem als zichzelf, hotsebotsend in 
een koets. Het stormt. Enthousiast masturberend joelt hij „Ik 
ben in Parijs!”, en tot zijn lid, „Jíj bent in Parijs!”

Hoed je voor mannen die hun lul aanspreken, veel 
vrouwen weten dat. Ook zulke mannen willen een vrouw, als 
middel tegen de eenzaamheid. Maar ze zijn al met zijn tweeën, 
dus dat wordt nooit wat. 

Fellini vertaalde de barokke taal  van Casanova’s 
memoires naar een explosie van kleur en kaarslicht. Naar 
diepe schaduwen op uitzinnige kostuums en decors. Zijn 
Casanova is een libertijn. Schuldgevoel of zondebesef zijn hem 
onbekend, wat hem eendimensionaal maakt, want een mens 
zonder schuld is een mens zonder ziel. Met de ogen van nu zou 
je hem een seksverslaafde kunnen noemen, maar  hij zou niet 
weten wat je bedoelde. Zijn leven is een artistieke prestatie. 

De Casanova van Fellini is een kalkoen. 
De Casanova van Donald Sutherland is een wanhopig mens.
Hun beider Casanova is des te wanhopiger omdat hij zijn 

eigen falen niet in de gaten heeft. Integendeel, hij denkt dat 
hij heel wat is. 

Zijn tragiek slaagt het mooist in de copulatiewedstrijd, 
waartoe Casanova zich laat provoceren. Hij neemt het, als 
would be aristocraat, op tegen een potente stalknecht tijdens 
een diner, decadent als de banketten uit de Romeinse oudheid. 
Fellini trok alles uit de kast, met tafels die overstromen van 
rossig voedsel en vochtig fruit, en met een orgastische menigte 
die Casanova reduceert tot sekshengst. 

Casanova triomfeert, in zijn ondergoed wordt hij op de 
schouders genomen. Wij hebben hem voor het eerst een vrouw 
zien verkrachten in plaats van verleiden. Hij is nu definitief 
een prijsdier voor de elite, en hij heeft het niet door.

Uiteindelijk belandt hij aan het Teutoonse hof 
waar zijn verfijnde omgangsvormen plat vallen en zijn 
verleidingskunsten eerst vergooid zijn en ten slotte 
achterhaald. 

Alleen is hij nu, koud en grijs. Zijn herinneringen branden 
in hem. De echte liefde kon hij niet aan. Hoe heet hij ook was, 
zijn gevoelens hield hij onder nul. Geluk was veel te gevaarlijk. 

Hij droomt weg. Van Venetië, waar het allemaal begon. In 
zijn visioen is ook Venetië bevroren en zie eens hoe mooi het is. 
Hij is weer jong, hij danst een menuet op het ijs van het Canal 
Grande. In zijn armen wentelt een pop met pruik en japon. 
Levensecht. Maar mechanisch, als zijn vogeltje. ‹

gaan over vergelijkbare figuren. En als er in de vroege jaren 
zeventig één archetypische Italiaanse man was, dan Marcello 
Mastroianni, in de films van uitgerekend Fellini: La dolce vita 
en Otto e mezzo/Acht-en-half. ‘Typische’ latin lovers. Wankel en 
gekweld en bezeten van vrouwen, die ze om hun pink winden. 
Slaapkamerogen. Lui en sensueel en ijdel. Maar ook radicaal 
ontevreden want ondergewaardeerd. Een soort moderne 
Casanova’s, dus. Als uitgerekend Fellini Casanova ging 
verfilmen, wie anders  dan Mastroianni zou hem spelen? 

Nee dus. Marcello Mastroianni zou Casanova wel spelen, 
maar  acht jaar later pas en onder regie van een ander. In La 
nuit de Varennes van Ettore Scola zette hij hem aandoenlijk neer: 
een latin lover die zo gerenommeerd is dat hij het zich kan 
veroorloven op te scheppen over die ene vrouw die hij níet had 
gehad.

Maar Fellini’s Casanova werd hij niet. Waarom niet? In 
de Fellini-films was Mastroianni diens alter ego, misschien 
daarom. Met hem in de hoofdrol zou Casanova voor Fellini 
misschien net te dichtbij komen. 

Het is mogelijk. Maar misschien lag het anders. Misschien 
was het een praktische keuze: Mastroianni was nog altijd 
weergaloos verleidelijk, maar hij was vijftig. Misschien vond 
Fellini hem te oud. 

Feit is dat er zwaar over de rol werd gespeculeerd, zodra 
duidelijk was dat Fellini ‘de Casanova’ ging doen.

Het wordt Michael Caine, ging het stellige gerucht. 
Nee, het is Jack Nicholson, wist wereldwijd een aantal 

kranten zeker. 
Nee, het wordt de 25-jarige zoon van Fellini’s collega 

Vittorio de Sica; die zoon zei zelf dat Fellini zijn portret als 
bladwijzer gebruikt. 

Intussen bezocht Fellini in Toscane de set van Novecento 
van Bernardo Bertolucci. Hij ontmoette er de Canadese acteur 
Donald Sutherland. 

Sutherland werd Fellini’s Casanova. Het was een briljante zet.
Het eerste dat we in de film van hem te zien krijgen is 

zijn profiel. We happen naar adem. De naar achter verlegde 
haarlijn, het hoge voorhoofd, het lange gezicht met de grote 
neus – een kop die geknipt is voor een rococopruik. Dit profiel 
kennen we. Hij keert ons zijn gezicht toe. Hooghartig maar 
nieuwsgierig. Dit ís Giacomo Casanova.

Flegmatieke trots
Donald Sutherland speelt de rol indrukwekkend (daar kan zijn 
inmiddels bekendere zoon Kiefer ‘24’ Sutherland een puntje 
aan zuigen). Hij maakt van Fellini’s marionet een karakter vol 
verborgen kanten. Dankzij hem wordt Casanova een raadsel 
dat ontward wil worden. Die flegmatische trots, waar heeft 
hij die van? Die sensuele mond, die  volle lippen, ze pruilen  – 
welk genot heeft hij in de zin? 

Sutherland kijkt met roversblik in reeënogen: gevaar in 
combinatie met afhankelijkheid, niets is zo onweerstaanbaar. 
Dat verklaart die keren dat je van iemand in je omgeving 

‘Hoe heet Casanova ook was, 
zijn gevoelens hield hij onder nul’
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Een klef dansfeest, een poëzieprentenboek, de tentoonstelling 
Diana Arbus en bloembollen planten. De culturele agenda van 
Erwin Olaf.

Halloween Rapido
Gay dansfeest op 28 oktober in Paradiso
Clubrapido.com

Erwin Olaf: „Het klefste feest van Amsterdam. Voor alle homo’s 
die met ontbloot bovenlijf durven te lopen.” 

Rijksmuseum Amsterdam
Opening op 13 april 2013
rijksmuseum.nl

Erwin Olaf: „Ik verwacht het meest fantastisch gerestaureerde 
gebouw van Nederland. Straks heeft Amsterdam weer een hart.” 

Iris van Herpen
Voorjaarscollectie
irisvanherpen.com

Erwin Olaf: „Haar kledingcollecties zijn een geslaagde 
combinatie van mode en beeldende kunst.” 

Diana Arbus
Fototentoonstelling van 26 okt t/m 13 jan in Foam 
Amsterdam
foam.org 

Erwin Olaf: „De ontroerendste fotograaf ter wereld in het meest 
energieke fotomuseum van Nederland.” 

Ted van Lieshout  
‘Wij zijn bijzonder’ 
Poëzieprentenboek. Leopold, 40 pagina’s, 15,95 euro

Erwin Olaf: „Een ongelooflijk aardige man met wie ik graag eens 
iets samen zou willen maken. Dit ga ik lezen ter voorbereiding op 
onze samenwerking.” 

Bloembollen
Planten op zijn dakterras

Erwin Olaf: „Ik ben dol op plantjes. Mijn 
lievelingsbloemen zijn tulpen en anemonen. En sinds ik 
een waterberegeningsinstallatie heb, doet alles het.” 

Best of Balanchine
Voorstelling van Het Nationale Ballet
het-ballet.nl

Erwin Olaf: „Hier ga ik samen met Hans van Manen heen. 
Hij legt me van alles uit, daar leer ik veel van.”

Arthur Japin  
‘Maar buiten is het feest’
Roman, Arbeiderspers, 304 pagina’s, 21,95 euro 

Erwin Olaf: „Ik las een haatdragende recensie met maar één 
ster, dus dan zal deze roman vast en zeker goed zijn.” 

The Great Gatsby 
Film van Baz Lurhmann, mei 2013

Erwin Olaf: „In de vorige verfilming van The Great Gatsby 
was Mia Farrow zo goed. Ben benieuwd naar haar opvolger.”  

nrclux.nl

Tools Ovenpan set3-delige Tools pannenset

van 364,00 voor   

299 00
van 199,00 voor   

179 00
van 607,00 voor   

399 00

Sarpaneva gietijzeren pot

Tools
(Björn Dahlström 1998)  

De tijdloze tools van Iittala zijn niet ontworpen om ze in de keuken te verstoppen.Tools is een prachtige 
serie kookgerei, ontwikkeld naar het inzicht van professionele chefs met kennis van het materiaal. 
Buitengewoon gebruiks vriendelijk, met de extra grote handgrepen en ruime afmetingen. Het is niet 
alleen kookgerei van hoge kwaliteit, het ziet er ook nog eens geweldig uit.

 afmetingen 3-delige pannenset:
- sauteuse 1 liter diameter 17 cm
- kookpan met deksel 2 liter diameter 18 cm
- kookpan met deksel 3 liter diameter 22 cm

 afmetingen ovenpanset:
- ovenpan 36x24x6 cm
- serveerplank eiken 44x41x3 cm 

Björn Dahlström

Deze ultieme design klassieker (1960) 
van gietijzer met een houten handgreep 
is net zo functioneel in de keuken als 
mooi op de eettafel. Ontwerper Timo 
Sarpaneva werd geïnspi reerd door zijn 
grootvader die smid was. Hij 
combineerde bruikbaar design met een 
traditionele gietijzeren pot.

 inhoud 3 liter

Sarpaneva
(Timo Sarpaneva 1960) 

Timo Sarpaneva

Bestel op nrclux.nl

Tijdloos kookdesign

iittala_ DELUXE_270x186.indd   1 08-10-12   11:10
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Colofon

fotografie Annaleen Louwes

Terwijl de fotografe scherpstelt, kijk ik naar 
de eerste foto van mezelf. Zwart-wit. Analoog. 
Daar lig ik, in de handen van mijn vader. 
Wilfridus Jacobus Laurentius de Jong, een paar 
dagen geleden geboren in Rotterdam. We zijn 
in afwachting van de doopceremonie in de 
kerk.

De opname zal gemaakt zijn door een 
ingehuurde fotograaf. Mijn vader heeft 
vermoedelijk de instructie gehad om 
gelukzalig naar zijn eerste zoon te kijken, 
maar geforceerd is zijn houding allerminst. Hij 
steunt op zijn rechterbeen om me goed aan de 
camera te tonen. Het gezicht van mijn vader 
is en profil te zien. Die neus komt me bekend 
voor.

Mij is niets gevraagd. Ik ben als 
pasgeborene zonder pardon op de foto gezet 
met dichte ogen, wallen en donshaar op mijn 
fontanel. De fotograaf heeft mijn vader voor 
een gordijn gezet en gezien dat het gebruik van 
flitslicht onvermijdelijk was. 

Flash. Midden in mijn gezicht. 
Er zitten een paar vingers voor mijn 

linkeroog. Dat had de fotograaf liever anders 
gezien. Vroeger kon je pas in de donkere kamer 
verifiëren of je voorgenomen idee op fotopapier 
te zien was. Tegenwoordig bekijkt de fotograaf 
zijn opname op het display en besluit het nog 
eens over te doen. 

De fotograaf heeft de afdruk aan mijn 
ouders verkocht. Op de achterkant staan 
streepjes, bovenin de hoek is plaats voor een 
postzegel. Ik ben een briefkaart. Dit exemplaar 
is nooit verstuurd. Het belandde in een 
fotoalbum en verhuisde in mijn leven van 
boekenkast naar boekenkast.

Op deze pagina ziet u de laatste foto die 
van mij gemaakt is. En profil. In kleur. Digitaal. 
Haarscherp. De korrel is vervangen door 
een pixel. De lenzen van moderne toestellen 
hebben een scherpere blik dan mijn ogen. 

In een Amsterdamse studio probeerde ik 
me te concentreren op de jeugdfoto. Hoe kijk je 
een halfuur lang ‘naturel’ naar een oud plaatje? 
Het heet poseren en dat is per definitie niet 
naturel. Je speelt rust, melancholie, verbazing. 
Ondertussen tuurt een vreemd oog door een 
zoeker, naar het juiste moment van klikken. 

Een foto neemt je iets af. Je staat te 
kijk en dat voel je, zeker in het begin. Een 
goede fotograaf probeert door je huid heen 
te schieten, zoals ze in een ziekenhuis 
röntgenstralen op je richten. Het is niet van 
gevaar ontbloot. Tijdens het poseren word 
je, soms letterlijk, in een flits vastgelegd. Als 
poseur wil je zoveel meer zijn dan die fractie 
van een seconde. 

,,Je bent het helemaal”, hoor je mensen 
zeggen als ze een kennis op een foto zien. De 

gefotografeerde ziet het vaak anders. Hij moet 
de confrontatie aan met zaken die zijn uiterlijk 
en leven bepalen, soms zelfs ontsieren. Een blik 
die argwaan verraadt, een wijnvlek in de nek, 
groeven in het voorhoofd, een onzekere lach, 
vetkwabben, een kale plek. Zo valt mij nu een 
gekke punt achterop mijn schedel op.

Bij een documentairefoto die terloops 
genomen is, kun je je nog verschuilen achter de 
beweegredenen van de fotograaf. Bij poseren 
ligt het anders. Eigen schuld. Je bent een 
poseur, een slachtoffer van ijdelheid. 

Ik ben niet wat u ziet. Ceci n’est pas une pipe. 
Het vermoeden zou kunnen ontstaan dat ik 
tijdens de fotosessie geëmotioneerd aan mijn 
jeugd terugdacht, maar het is waarschijnlijker 
dat ik me zorgen maakte om het oliepeil van 
mijn auto. U maakt iets van mij dat ik niet ben. 
Ik kan u alleen zeggen wat ik ooit was: een 
baby, in de armen van zijn vader. 

Als pasgeborene was ik een analoge 
briefkaart, opgeborgen in een album. 
Vandaag ben ik gedrukt op glanzend papier 
en overgeleverd aan de mening van de 
krantenlezer. Het is goed. 

Ik houd mijn mond en blijf doodstil zitten.

Wilfried de Jong


