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TENTOONSTELLING

Van Uitert wil oorlog een gezicht geven
door Jeroen de Laat

De Man was voor Rümke het juiste alternatief toen Eric Whien alsnog afzegde. Whien zou in 2015
een productie doen voor HZT.
Rümke: „Ik ken Lucas acht jaar,
vanaf het moment dat hij bij ons  Lucas De Man
begon als stagiair. Na één dag
foto Sandra Peerenboom
wist ik toen al dat hij een bijzonder talent had. De laatste maan- kaar kunt gaan. Romeo en Julia
den ben ik steeds zekerder gewor- gaat ook over loslaten.”
den van mijn keuze voor hem. Hij Macbeth gaat over macht. „Ik
heeft natuurlijk ook al veel ge- denk aan David en Victoria Beckham, het ideale voorbeeld van
daan voor HZT.”
De Man heeft overweldigende twee mensen die beiden zo veel
plannen. „Matthijs vond dat ik mogelijk macht willen. Beckham
klassiekers moet gaan maken voor zie ik als een door Victoria aangehet publiek van nu met mijn ei- klede pop. Die dwang om succes
gen betrokkenheid. Nu, dan ga ik te hebben, dat je meer merk
twee keer Shakespeare doen: Ro- wordt dan mens, dat gaat heel erg
meo en Julia in 2015 en Macbeth over mijn generatie.”
in 2016, dus stukken over liefde Hij ziet het al voor zich hoe Roen macht. Voor mensen van mijn meo en Julia wordt gespeeld. „De
leeftijd is liefde niet gemakkelijk. mensen komen als single naar het
Ik heb nu zelf een fantastische stuk, tijdens de avond hebben ze
vriendin. Ja, eentje. Dat is vroeger een date, met een drankje.”
wel eens anders geweest. Dat is Sanne den Hartogh is alvast gedie zoektocht, onze generatie contracteerd voor de rol van Rovindt het eigenlijk helemaal niet meo. „Ik ben supertrots dat Sanne
gemakkelijk dat je zomaar uit el- ja heeft gezegd.”

VUGHT – In Nationaal Monument

 De tentoonstelling van Van
Uitert wordt op 5 september geopend in Nationaal
Monument Kamp Vught

 Mariëlle van Uitert
 Vrouwen en kinderen hebben de speciale aandacht van Van Uitert. foto Mariëlle van Uitert

Zwaan en raakte ze gewond bij
een mortieraanslag in Aleppo.
Van Uitert maakte haar meest bekende foto in 2011 toen ze met
Amerikaanse troepen in Afghanistan was. Twee gevangen genomen
Talibanstrijders liggen naast elkaar geboeid op een bankje; hiermee won ze de tweede prijs in de
categorie Buitenlands Nieuws
van de Zilveren Camera in dat
jaar. Ook in 2011 verscheen haar fotoboek ‘Bye Bye Bullshit’, dat een
impressie geeft van de laatste missie van de Nederlandse coalitietroepen in Afghanistan. De fotografe bezocht het land meerdere
keren, met dertig kilo aan camera’s en een kogelvrij vest.

OM verdenkt Bossche Libiër
DEN BOSCH – Het Openbaar Ministerie verdenkt een in Den
Bosch woonachtige Libiër van
grootscheepse fraude. Dat
meldt het Financieele Dagblad
(FD). De krant meldt op basis
van door het Kadaster verstrekte informatie dat op het aan de
Zuidwal gelegen appartement
van de Libiër conservatoir beslag is gelegd. Op 26 juni deed
de FIOD daar een huiszoeking.
De Bossche internetjournalist
Paul Kriele, die in een naastgelegen appartementencomplex

De expositie is te zien tot en met 9
januari 2014. De entree tot het museum is vrij en de expositieteksten
zijn in het Engels vertaald.

 Van Uitert bezocht Afghanistan meerdere keren, met
dertig kilo aan camera’s en
een kogelvrij vest

door Henri van der Steen
TILBURG – Lucas De Man wordt ’artistiek kompaan’ van regisseur
Matthijs Rümke bij Het Zuidelijk
Toneel (HZT). De 31-jarige Vlaming gaat de komende jaren ook
twee klassiekers regisseren voor
de grote zaal. Vandaag maakt HZT
de benoeming van de huidige stadskunstenaar van Den Bosch officieel
bekend.

Harde oorlogsfoto’s en ontroerende
portretten. Mariëlle van Uitert toont
haar werk in Kamp Vught.

Kamp Vught wordt op 5 september de eerste overzichtstentoonstelling met werk van oorlogsfotografe Mariëlle van Uitert geopend. De Vughtse reist al jaren
naar oorlogs- en conflictgebieden
om te fotograferen, onder meer in
het Midden-Oosten en Afrika.
„Oorlog is voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed-show,
zegt Van Uitert. „We horen over
aanslagen, dodenaantallen, militaire operaties, maar weinig over
de mensen. Met fotografie wil ik
de oorlog persoonlijk maken. Laten zien wat het doet met een gezin, een moeder, een kind. De tranen van een Afghaanse moeder
zijn dezelfde tranen als die van
een Nederlandse moeder.”
De expositie bevat harde oorlogsfoto’s, gecombineerd met indringende en ontroerende portretten
van burgers die leven met de dreiging van oorlogsgeweld. „Ik ben
op zoek naar de waarheid van gewone mensen die de gevolgen dragen.” Vrouwen en kinderen hebben haar bijzondere aandacht; zo
wil ze de oorlogen een gezicht geven.
Recent reisde ze naar Irak, waar
ze Koerdische vrouwen fotografeerde van wie echtgenoten,
broers en kinderen in de bergen
vochten. Eerder was ze in Syrië,
waar ze de opstand tegen het regime van president Assad vanaf het
begin volgde. Afgelopen jaar werd
ze in Syrië korte tijd ontvoerd samen met journaliste Irene de

De Man naar Het
Zuidelijk Toneel

 Van Uitert: „Ik wil laten zien wat de oorlog doet met een

gezin, een moeder, een kind.” foto Mariëlle van Uitert

 Van Uitert reisde naar Irak, Syrië en Afghanistan om foto’s te maken. foto Mariëlle van Uitert

woont, was daar getuige van.
Volgens Kriele woont de Libiër
al geruime tijd in Den Bosch.
De Libiër is directeur van een
Amsterdams hedgefonds. Hij is
volgens het FD een schoonzoon van de vorig jaar overleden voormalige Libische premier Shokri Ghanem. Eerder
kwam via een in de Amerikaanse media uitgelekt KPMG-rapport naar buiten dat het fonds
onder de maat presteert. Waar
het fraude-onderzoek op is gericht is onduidelijk.

Brabantse vergunningen voor vee-uitbreiding in het geding
door Ron Lodewijks
DEN BOSCH – Het systeem dat de

provincie hanteert voor het verlenen van Natuurbeschermingsvergunningen aan Brabantse veehouderijen komt bij de Raad van State
fundamenteel ter discussie.

De hoogste bestuursrechter buigt
zich vanmiddag in één keer over
beroepen van Werkgroep Behoud
de Peel tegen vier vergunningen
voor vee-uitbreiding die de provincie eerder dit jaar heeft verleend in de Peelregio.
„Krijgen wij op essentiële punten
gelijk, dan is het in heel Brabant
afgelopen met een ingewikkeld
en mistig vergunningenbeleid dat
geen recht doet aan het natuurbe-

lang”, stelt Wim van Opbergen
van Behoud de Peel. Deze werkgroep heeft al zijn deskundigheid
uit de kast gehaald om aan te tonen dat het schuiven van milieurechten tussen veehouderijen zoals de provincie doet, strijdig is
met Europees en nationaal natuurbeschermingsrecht.
Pogingen van de provincie om tot
een vergelijk te komen met Behoud de Peel, al jaren een geduchte tegenstander in de rechtszaal
over natuurbeschermingskwesties, haalden eerder dit jaar niets
uit omdat beide partijen op hun
eigen standpunten bleven staan.
Een natuurbeschermingvergunning is onmisbaar voor boeren
die meer vee willen houden. Om
dat mogelijk te maken heeft de

provincie, met steun van de Brabantse Milieufederatie (BMF)
maar niet van Behoud de Peel,
een al bekend principe toegepast
waarbij rechten uit milieuvergunningen van gestopte veehouderijen centraal worden verzameld in
een zogeheten ammoniakdepositiebank. Deze ruimte wordt vervolgens maximaal benut om zoveel mogelijk veehouderijen te
kunnen laten uitbreiden.
Omdat via de provinciale stikstof-

 Het kan in Brabant afgelopen zijn met een mistig en
ingewikkeld beleid dat geen
recht doet aan de natuur

verordening extra technische kwaliteitseisen worden gesteld aan
veestallen en luchtwassers, zou
de met stikstof uit mest overbelaste Brabantse natuur erop vooruit
gaan, luidt de redenering van de
provincie. Volgens haar eigen cijfers blijkt die niet te kloppen. De
uitstoot van stikstof nam de laatste jaren met drie procent toe.
Maar zonder werking van de stikstofverordening zou dat 48 procent zijn geweest.
De provincie verleende het afgelopen half jaar natuurbeschermingsvergunningen aan zo’n 500 veehouderijen, sinds het Brabantberaad over de toekomst van de intensieve veehouderij begin februari akkoord ging met versoepeling
van de verordening. Ook honder-

den lege milieuvergunningen van
opgeheven bedrijven die gemeenten verzuimden in te trekken,
worden nu gebruikt om boeren
die al jaren op een natuurbeschermingsvergunning wachten te kunnen laten uitbreiden. Van Opbergen: „Daar is juridisch niets tegen
te doen. Bedenk daarbij dat in
nieuwe vergunningen ook nog allerlei uitbreidingen uit het verleden worden gelegaliseerd en al geboekte milieuwinst weer ongedaan gemaakt. Deze ontwikkeling
verkleint de overlevingskansen
van natuurgebieden die wij internationaal verplicht in stand moeten houden. Door tientallen jaren
van intensief beheer is de achteruitgang bestreden. Met nóg meer
beheer maak je de natuur kapot.”
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