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Het uur van de wolf: Erwin Olaf
—

Woensdag, Nederland 2, 22:50 uur

★★★★★

Niet één scene verveelt in dit zeer complete portret van een wereldberoemd 
fotograaf die moet zien om te gaan met de ernstige longziekte longemfy-

seem. Michiel van Erp heeft oog voor (en kreeg toegang tot) álle kanten van 
de medaille: de werkvloer, de reizen, de roem, de dokter en het thuisfront. 

Mooiste scène: Olaf die internationale telefoontjes pleegt tijdens een bezoek 
aan een tuincentrum met zijn moeder.

Michiel van Erp (documen-
tairemaker, volgde Erwin 
Olaf een jaar lang) 
‘Wat ik zo bijzonder vind aan 
het werk van Erwin is dat 
hij zich niet zoveel aantrekt 
van de werkelijheid, maar 
altijd zijn fantasie volgt. Hij 
is totaal niet meegegaan in 
de realistische stijl van foto-
graferen die de laatste tijd zo 
in zwang is. Erwin heeft een 
beeld in zijn hoofd en dat pro-
beert hij te realiseren, in zijn 
studio met behulp van decors 
en licht.

Het lijkt altijd alsof er veel 
wordt gephotoshopt in zijn 
portretten maar ik heb tijdens 
het meelopen gemerkt dat er 
eigenlijk maar heel weinig 

Je herkent zijn foto’s uit 
duizenden, maar wat 
maakt ze nu precies zo 
bijzonder? Kenners en 
gefotografeerden over de 
portretfotografie van  
Erwin Olaf.   
Door Joris Henquet

wordt nabewerkt. Erwin weet 
het beeld tijdens het fotogra-
feren al te creëren, door men-
sen bijzondere poses te laten 
aannemen en vooral door veel 
met licht te doen. 

Erwin portretteert bekend-
heden opgesmukt zonder 
dat dat ten koste gaat van de 
kwetsbaarheid. Toen ik de 
foto van Hanja Maij-Weggen 
zag, afgelopen zomer in de 
Volkskrant, zag ik een kant 
van haar die ik nog niet ken-
de. Erwin weet zijn eigen visie 
op een persoon in het portret 
te leggen en dat vind ik knap.’ 

Sonja 
Barend 
(werd voor 
de VARAgids 
in viervoud 
geportret-
teerd door 
Erwin Olaf 
bij haar 
afscheid van 
de televisie)
‘Ik vond de 
foto’s supermooi en vond het 
ook een heel leuk idee om het 
zo in viervoud te doen (voor 
de serie werd Barend van álle 
kanten, inclusief boven- en 
achterkant, gefotografeerd, 
red.). Ik ben natuurlijk al 
honderden keren gefotogra-
feerd en heb er een enorme 
hekel aan. Maar het wonder-
lijke van Erwin Olaf was dat 

hij binnen de állerkortste tijd 
dat een sessie ooit geduurd 
heeft, en ook nog eens in 
een uitermate prettige sfeer, 
vier prachtige foto’s wist te 
maken.’

Anton Corbijn (fotograaf/
filmmaker)
‘Erwins fotografie is vakman-
schap. Ik zie hem als een 
opvolger van Paul Huf in 
die zin. Tussen zijn en mijn 
fotografie ligt een wereld van 
verschil. Waar we ons vooral 
in onderscheiden zijn de stu-
dio versus omgeving, profes-
sionaliteit versus imperfectie 
en concept- versus intuïtie-
elementen in het werk. Hoe-
wel deze verschillen niet alle 

facetten benoemen en ook 
niet altijd even zwart-wit zijn.’

Arthur Japin (schrijver, 
werd voor tijdschrift Hol-
lands Diep geportretteerd 
als leeuw) 
‘De kracht van Erwin Olaf 
is zijn onberispelijke gevoel 
voor stijl in combinatie met 
zijn outsiders-blik. Hij durft 
waanzinnige ideeën toe te 
laten en laat zich vervolgens 
niet weerhouden door hoe 
moeilijk die te realiseren zijn.’ 

‘Zo ook bij het idee om mij 
als leeuw in het bedje van 
Belle van Zuylen te fotogra-
feren. Erwin was bang dat ik 
onbenaderbaar zou zijn en 
moeilijk mee zou gaan in zijn 

‘Het wonderlijke 
van Erwin Olaf was 

dat hij binnen de 
állerkortste tijd dat 
een fotosessie ooit 

geduurd heeft, vier 
prachtige foto’s wist 

te maken’ 
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