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NOORDERLICHT GEEFT EEUWIGHEIDSWAARDE AAN DE ACTUALITEIT VAN OORLOG

Wachten tot de kogel komt
Met het project War zone wil
fotomanifestatie Noorderlicht
de oorlogszone van de geest
in beeld brengen. Als kijker
voel je je soms schuldig dat je
ook van de schoonheid geniet.
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wa a r d e r i n g :

vVVVV s l e ch t
vvVVV o nvo l d o e n d e
vvvVV vo l d o e n d e
vvvvV goed
vvvvv uitmuntend

Mappamondo
Amsterdam Richard Rijnvos is dit
seizoen composer-in-residence bij
de ZaterdagMatinee in het Con-
certgebouw. De theatrale fantasie
mappamondo maakt deel uit van
zijn Venetië-cyclus, en gaat over de
15de-eeuwse monnik Fra Mauro.
Hij zat zijn hele leven in het kloos-
ter van San Michele, maar bracht
wel de tot dan toe bekende wereld
in kaart.
Op 30 okt 14u15. Res www.concertge-
bouw.nl

Anna Fedorova
Amsterdam Het 20-jarige pianofe-
nomeen Anna Fedorova is zondag
de ‘ster’ in het Concertgebouw.
Voor de pauze speelt zij met haar
vader, Borys Fedorov, werken van
Ravel en Rachmaninoff voor 2 pia-
no's en na de pauze met haar echt-
genoot, Rodion Efremov, de Carmi-
na Burana van Orff.
31/10, 20u15. Res www.concertge-
bouw.nl

Mendelssohn/Mozart
Rotterdam Felix Mendelssohn
werd in zijn tijd ‘de Mozart van de
negentiende eeuw’ genoemd en
wie zijn ouvertures naast de or-
kestwerken van Mozart zet, hoort
de overeenkomst tussen de twee.
Het Rotterdams Philharmonisch
speelt dit weekend olv Frans Brüg-
gen een Mendelsshon/Mozartpro-
gramma.
29, 30/10, 20u15 en 31/10 14u15. Res
www.dedoelen.nl

Anne Sofie von Otter
Rotterdam Het Deense baroken-
semble Concerto Copenhagen be-
geleidt sopraan Anne Sofie von Ot-
ter op 4 november 20u15 in een
programma met liederen van Hän-
del en Bach (o.a. Vergnügte Ruh). Om

19u30 is er een inleiding door Cle-
mens Romijn.
www.dedoelen.nl

C o c o Ro s i e
A m s te rd a m De freakfolk van de
band rond de twee zusjes Siera en
Bianca is populair in Nederland, al
sinds hun debuut La Maison De
Mon Reve uit 2004. Dit jaar brach-
ten ze hun cd Grey Oceans was: die
klonk een stuk toegankelijker dan
eerder werk, waar het vervreem-
dende geluid van hun bewerkte
stemmen en stemmetjes de toon
a a n g a f.
1/11, 20 uur, Melkweg, Amsterdam.

Definitie van Dopeheid
T i l b u rg Groot festijn met vele
nieuwe en bekende nederhop-acts,
waaronder Fresku, Fakkelteit,
Blaxtar en Zwarte Lijst.
30/10, 13.00 uur. 013,Tilburg.

Jason Moran
R o tte rd a m De Amerikaanse pia-
nist Jason Moran is een van de
grootste jazztalenten van nu. Met
het grootste gemak verwerkt hij
bluesthema’s in zijn creatieve, vin-
dingrijke improvisaties. Dit jaar
viert hij het tienjarig bestaan van
zijn trio The Bandwagon. Komend
concert in het nieuwe Lantaren-
Venster staan de stukken van zijn
deze zomer verschenen album Te n .
29/10, 20.30 u LantarenVenster, Rotter-
dam. www.lantarenvenster.nl

Jeremy Pelt
A m s te rd a m Trompettist Jeremy
Pelt is de status van ‘next big
thing’ in New York ontstegen. Zijn
kwintet is samengesteld uit veel-
belovende musici en zijn nieuwe
album Men of Honor bevat composi-
ties van ieder van hen.
30/10, 20.30 u Bimhuis Amsterdam.

Week van de Belofte
vvvvV

Een week lang toont de Neder-
lands-Israëlische theatermaker
Ilay den Boer een reeks voorstellin-
gen over identiteit, over de strijd
tussen Israël en Palestina. Den
Boer werkt al jaren aan een in-
drukwekkende cyclus over de ach-
tergrond van zijn familie. In Eet
S m a k e l ij k portretteert hij zijn moe-
der en in Dit is mijn vader vertolken
vader en zoon een briljante tekst
over angst voor antisemitisme. Te
zien in Frascati WG en Joods His-
torisch Museum, beide te Amster-
dam.
Inl: www.hetbeloofdefeest.nl

Verre vrienden
vvvVV

Alan Ayckbourns bittere komedie
Verre vrienden over rouw en rouw-
verwerking krijgt bij het Nationale
Toneel een integere vertolking.
Betty Schuurman heeft een bijzon-
dere rol als vriendin die verzoe-
ning nastreeft; Ariane Schluter, Je-
roen Spitzenberger en Aniek Phei-
fer bieden Marcel Hensema als de
man die zijn grote liefde verliest

op subtiele wijze troost.
Inl: www.hetnationaletoneel.nl

Doek!
vvvvV

Loes Luca en Peter Blok brengen
een wervelende, indringende voor-
stelling over echt en niet-echt, over
toneelkunst en het werkelijke le-
ven, gespeelde liefde en oprechte
liefde in een spitsvondige tekst van
Maria Goos. Ze vertolkten twee to-
neelspelers die door liefdesom-
standigheden uit elkaar zijn ge-
groeid. Roerend en teder, vol on-
verwachte humor.
Inl: www.kikproductions.nl

U r i n e t ow n
vvvvV

De stad is in hoge nood: privétoi-
letten zijn verboden en de tarieven
van openbare toiletten zijn ex-
treem hoog. Een musical vol vrolij-
ke knipogen naar andere musicals
in een vindingrijke regie van Jurri-
an van Dongen. Een orkestje speelt
energieke muziek van Kurt Weill-
accenten tot een snuifje Les Misé-
r a b l e s.
Inl: www.m-lab.nl

Daar werd wat groots
ve rr i ch t
vvvvv

Cabaretier Diederik van Vleuten
maakt zijn solodebuut in de regie
van Berend Boudewijn. Ragfijne
liedteksten van Jan Boerstoel klin-
ken naast een persoonlijk relaas
over oom Jan. Van Vleuten put uit
het Indische archief van zijn fami-
lie, gesymboliseerd door een hut-
koffer die prominent op het toneel
staat. Vol treffende anekdotes en
ook ontroering. In die tijd nam het
Ministerie van Oorlog de telefoon
op met de woorden: „Oorlog. Wat
kan ik voor u doen?”
Inl: www.harrykies.nl

The Social Network
Regie: David Fincher
vvvvV

De opvolger van Wall Street, de klas-
sieker over het wilde kapitalisme
van de jaren tachtig, is niet het uit-
gebluste vervolg dat sinds enkele
weken in de bioscoop draait, maar
de vlijmscherpe praatfilm The Soci-
al Network. De film vertelt het suc-
cesverhaal achter de sociale net-
werksite Facebook. De site met in-
middels wereldwijd 500 miljoen
gebruikers, werd in februari 2004
opgericht door wizz kid Mark Zuc-
kerberg voor zijn medestudenten
aan de universiteit van Harvard.
Zes jaar later geldt Zuckerberg met
zijn 26 jaar als de jongste selfmade
miljardair aller tijden. In The Social
Network wordt Zuckerberg afge-
schilderd – en voortreffelijk ge-
speeld door Jesse Eisenberg – als
een gedreven en ambitieuze visio-
nair, maar ook als koud, arrogant,
sociaal onhandig en rancuneus.
Een antiheld dus, net als de mee-
dogenloze beurshaai Gordon Gek-
ko dat was in Wall Street, die toch
uitgroeide tot een rolmodel voor
aankomend beursspeculanten. Als
de voortekenen niet bedriegen
staat de Zuckerberg van The Social
Network een vergelijkbare helden-
status te wachten.
In: 69 bioscopen.

Tir za
Regie: Rudolf van den Berg
In Ti r z a , naar de roman van Arnon
Grunberg is Gijs Scholten van
Aschat als Jörgen Hofmeester op
zijn best. Hij maakt een mens van
Hofmeester: onaangenaam bij vla-
gen, maar toch een man met de
beste bedoelingen. Hofmeister
wordt eerst bij zijn uitgeverij ont-
slagen, zijn vrouw gaat er vandoor
met een oude jeugdliefde en als va-
der wordt hij ook overbodig wan-
neer zijn jongste dochter en oog-

appel, Tirza, klaar is met school en
uitvliegt, op reis naar Namibië met
haar nieuwe Marokkaanse vriend.
In 63 bioscopen

Haar naam was Sarah
Regie: Gilles Paquet-Brenner
vvvVV

Kort na elkaar werden er maar
liefst twee films gemaakt over de
grootscheepse razzia die de Franse
politie op 16 en 17 juli 1942 uit-
voerde op bijna dertienduizend Jo-
den. Recentelijk kwam al La raffle
uit en deze week is het de beurt
aan Haar naam was Sarah, gebaseerd
op de bestseller van Tatiana de
Rosnay. Het verhaal is min of meer
autobiografisch. Julia, een heden-
daagse journaliste (gespeeld door
Kristin Scott Thomas) wil een arti-
kel schrijven over deze, ook in

Frankrijk, weinig bekende episode
uit de geschiedenis. Maar haar on-
derzoek brengt al snel zaken aan
het licht die ze misschien liever
niet had ontdekt: het appartement
dat ze met haar echtgenoot be-
woont, blijkt van een van die weg-
gevoerde Joodse families te zijn ge-
weest en Julia raakt ervan over-
tuigd dat de destijds tienjarige
dochter van de familie de oorlog
moet hebben overleefd. Dankzij de
sterke rol van Scott Thomas krijgt
deze op het eerste gezicht over-
zichtelijke geschiedenis een onver-
wachte psychologische lading.
In: 65 bioscopen.

Yves Saint Laurent
vvvvV

De documentaire Yves Saint Laurent.
L’amour fou gaat over de relatie van

vijftig jaar tussen de modeontwer-
per en zijn partner Bergé. Het
toont de ware bezetenheid van
Laurent voor zijn vak, waaraan hij
uiteindelijk te gronde ging. Het le-
vensverhaal van de mannen draait
om de mooie buitenkant. Daar
doorheen schemert steeds de me-
lancholie van het ontoereikende
van die levenshouding, van de
leegte die de schoonheid niet kan
vullen.
In: 11 bioscopen.

Jesse Eisenberg (l) en Justin Timberlake in ‘The Social Network’

Ariane Schluter, Aniek Pheifer en Betty
Schuurman (v.l.n.r.) in ‘Verre Vrienden’.

SELECTIE FILM

SELECTIE MUZIEK SELECTIE T H E AT E R

Het leven op het land in het tijdperk van de stad

Z
e wachten. Iedereen op de fo-
to’s op Noorderlicht lijkt er-
gens op te wachten. De aan-
trekkelijke, bedeesde zwarte
vrouw die in de bloei van haar
leven had moeten zijn, wacht
met gebogen hoofd op haar

man die met een bootje de overtocht van Se-
negal naar Europa heeft gewaagd. De solda-
ten in Irak en Afghanistan doden de tijd tot
de volgende patrouille met fitnessen of op
bed liggen. De bananenplukkers in Nicara-
gua wachten op genoegdoening nadat Dole
en Delmonte hen met bestrijdingsmiddelen
hebben vergiftigd. Een militair wacht in stil-
le verbijstering op hulp nadat zijn benen eraf
zijn geblazen.

De jaarlijkse documentaire fotomanifesta-
tie Noorderlicht heeft dit jaar voor zijn ze-
ventiende editie liefst twee wereldomvatten-
de thema’s gekozen: Land: Country Life in the
Urban Age en Warzone: The Battlefield of Peacekee-
ping. Het zijn allebei langlopende projecten.
Land is deel één van een tweeluik; volgend
jaar komt het vervolg, Metropolis: City Life in
the Urban Age. Beelden uit Wa r z o n e waren eer-
der dit jaar te zien in de Nieuwe Kerk in Am-
sterdam en op het New York Photo Festival.

Twee van zulke grote thematentoonstel-
lingen is een overkill, ze beconcurreren el-
kaar. Eén van de twee was al meer dan genoeg
geweest voor een spannende manifestatie.
Maar de begeleidende boeken staan los van
elkaar, waardoor de afzonderlijke thema’s
beter de aandacht krijgen die ze verdienen.
Noorderlicht maakt mooie boeken en dit jaar
is geen uitzondering.

Vooral Wa r z o n e is bijzonder. Het bevat
naast werk van ruim dertig fotografen, ook
korte treffende teksten van onder anderen fi-
losoof Hans Achterhuis, NRC Handelsblad-
journalist Jaus Müller, schrijver Sebastian
Junger en oud-minister Voorhoeve, en het is
met veel gevoel vormgegeven. Soms worden
ze op groot formaat over volle pagina's gepre-
senteerd, dan buitelen ze weer als kogels uit
een machinegeweer in een collage over elkaar
heen. Deze monumentale bloemlezingen uit
het werk van tezamen ruim zestig geënga-
geerde documentaire fotografen geven de ac-
tualiteit eeuwigheidswaarde.

Uit die baaierd aan beelden verrijst een
onthutsend beeld van een wereld van uiter-
sten. Enerzijds van degenen die in de onstuit-
bare draaikolken van geweld en globalisering
worden meegesleept, anderzijds degenen die
zijn achtergebleven. Wat ze gemeen hebben,
is dat wachten: tot de oogst rijp is, tot de ge-
liefde terugkeert, tot de kogel komt. Geen
rust of berusting, maar een waaks, onbehaag-
lijk afwachten.

Natuurlijk zijn veel van de beelden in
Warzone gruwelijk en schokkend. Andere zijn
juist van een verwarrende schoonheid: de te-
dere bloesem aan de bomen langs een stoffige
weggetje in Irak, de bevredigende precisie
van strakke rijen kogels, de videogame-sfeer
van soldaten die groen oplichten in een
nachtkijker. Noorderlicht wil met Wa r z o n e
naast het fysieke landschap van oorlog, voor-
al de innerlijke sporen van het slagveld bij
militairen en vredesstichters in verre oorden
in beeld brengen. „Wa r z o n e is een fotografisch
onderzoek naar een wereld die ondoordring-
baar is voor zij die er niet echt zijn geweest”,
schrijft Auke Hulst, redacteur van het boek,
in zijn begeleidende essay. „Militairen krij-
gen te maken met de fysieke oorlogszone van

het slagveld en wat daaronder ligt, de oor-
logszone van de geest.”

Is dat mogelijk? Zijn die sporen in foto’s te
vangen? Niet echt natuurlijk, maar de oor-
logservaring wordt met grote intensiteit in-
voelbaar gemaakt – voor zo ver dan kan als je
het niet zelf hebt meegemaakt. De Ameri-
kaanse fotograaf Ben Lowy bijvoorbeeld
toont Irak zoals de soldaten het zien: door het
raampje van het pantservoertuig heen. En als
je de bleue, onbeschreven gezichten van de
kersverse Hollandse rekruten van Ad van
Denderen legt naast de naar binnen gekeerde
blik van Louie Palu’s jonge marinier, dan
weet je dat ze in korte tijd een lange weg te
gaan hebben.

› Noorderlicht, tentoonstellingen t/m zon-
dag in Leeuwarden, inl noorderlicht.com
Wa r zo n e €39,50, Land €35, uitg. Aurora
Borealis

In Land: Country Life in the Urban Age
verdiepen 37 fotografen uit 20 landen zich
in de massale verschuiving naar de ste-
den van de economische activiteit, en dus
van mensen die op zoek zijn naar werk en
een beter leven. Sinds 2007 woont ruim
de helft van de mensheid in steden, dat
wil zeggen 3,3 miljard mensen op drie
procent van de aardoppervlak. In 2030 zal
dat naar verwachting driekwart zijn. Wat
en wie is er op het land achtergebleven?
Stad en land hebben een symbiotische
relatie ontwikkeld, schrijft conservator
Wim Melis in zijn inleiding, van weder-
zijdse afhankelijkheid maar zonder gelijk-
heid.
Ook hier kom je geregeld een schoonheid
tegen waar je je schuldig van gaat voelen.

De rode hemel die dankzij de staalindu-
strie rood opgloeit boven het Braziliaanse
platteland is toch wel mooi. Het gezin aan
tafel in hun hut in Peru zijn een Derde
Wereld-versie van Van Goghs aardappel-
eter s.
Het laatste woord in het boek is aan Eva
Gjaltema, die met haar reportage Fa my l j e ,
over Pake en Beppe thuis op de boerderij,
dit mondiale vraagstuk tot intieme en her-
kenbare proporties terugbrengt. Er ligt
een Perzisch kleedje op tafel, er hangt een
oud familiefoto van een klein meisje (Eva
zelf?) die in een kruiwagen over het erf
wordt gereden, Pake die op de bank een
dutje doet. De wereldproblematiek is in-
eens heel dichtbij. Terwijl Pake slaapt ver-
glijdt een tijdperk.

Uit de serie ‘Garmsir Marines’: Amerikaanse militair in Afghanistan Foto Louie Palu


