
luisteren. Op mijn zevende
hoorde ik voor het eerst van
het bestaan van conservatoria.
Dat was iets magisch. Je moest
echt een wonderkind zijn om
daar terecht te komen. Onbe-
reikbaar voor mij.’’

Niets bleek minder waar. Na
de blokfluit en de dwarsfluit
vond Aubrey haar geluk bij de
saxofoon. ,,Zo’n goudkleurig
ding met een mooie klank, dat
was het helemaal’’, herinnert
ze zich. ,,Ik ging netjes naar
les, maar studeerde nooit
thuis. Toch was ik altijd de bes-
te van mijn groepje. Ja, achter-
af kun je zeggen dat dit van ta-
lent getuigt.’’

Na de geboorte van haar
dochter Naomi besloot ze toch
eens serieus werk te maken van
haar talent. ,,Opeens had ik
geen zeeën van tijd meer om
maar aan te klooien.’’ Het werd
het conservatorium. Zowel
haar bachelor als haar master
sloot ze cum laude af. Ze kreeg
er zelfs een onderscheiding bij
voor haar theatrale originali-
teit. ,,Het was wel hard wer-
ken. Je moest zoveel etudes per
week instuderen.’’

Aubrey Snell kwam er al snel
achter dat alleen musiceren

Het Parktheater in Alphen aan
den Rijn is vanavond haar are-
na. De 33-jarige Aubrey Snell
speelt er haar kleinkunstpro-
gramma ’Nachtblind’. Hiermee
voltooit ze haar opleiding aan
de Theateracademie in Amster-
dam. ,,Het is dus wel spannend
met de beoordelingscommissie
in de zaal.’’

Wie haar curriculum vitae
bekijkt, kan zich nauwelijks
voorstellen dat de theater-
maakster nog last heeft van ze-
nuwen. Zo is ze cum laude af-
gestudeerd aan de conservato-
ria van Utrecht en Den Haag.
Met haar saxofoon heeft ze al
veel optredens achter de rug,
ze is dramadocent op het Ash-
ram College in Nieuwkoop en
in haar woonplaats Alphen is
ze begonnen aan haar eerste re-
gieproject.

,,Ja, ik doe misschien een
beetje veel’’, beaamt ze. ,,Maar
het heeft allemaal met theater
te maken. Dat is mijn passie en
daar kan ik nooit genoeg mee
bezig zijn.’’

Toch was er eerst de muziek.
In haar ouderlijk huis stond
een piano en daar zat ze altijd
op te pingelen. ,,Toen ik klein
was, kon ik al uren naar Satie

haar te beperkt is. ,,Je bent zo
gebonden. Bij een klassiek con-
cert staan alle noten vast. Ik
wilde meer vrijheid en die ben
ik in het theater gaan zoeken.’’

Aan de Theateracademie be-
kwaamde ze zich de afgelopen
jaren verder. ,,Daardoor ben ik
het steeds moeilijker gaan vin-
den om naar klassieke musici
te kijken. Ze zijn alleen met
hun noten bezig en nooit met
het publiek.’’

De Alphense nam zich voor
het zelf anders te doen. Waar
dat toe heeft geleid, is te zien
in haar afstudeervoorstelling
’Nachtblind’. Een mengelmoes
van saxofoonspel, liedjes, ver-
haaltjes en fysiek theater.
,,Noem het maar kleinkunst.

Dat dekt de lading beter dan
cabaret. Het is namelijk niet al-
tijd per se op de lach gericht.’’

De ondertitel van de voor-
stelling is ’Doe mij maar een
portie zonder ballen’. Daarmee
geeft de theatermaakster aan
dat zij best zonder man kan en
de rest van de wereld eigenlijk
ook wel. Het uitsterven van de
man hoeft geen drama te zijn.
,,Nee, het is geen feministische
voorstelling. Het gaat over de
onafhankelijke vrouw, de al-
leenstaande moeder. En na-
tuurlijk is er een link met mijn
eigen leven. Het is echter geen
therapie, maar theater.’’

Ze heeft ’Nachtblind’ al twee
keer in Amsterdam gespeeld en
vanavond dus een thuiswed-

strijd. Er zijn nog kaarten ver-
krijgbaar voor het Parktheater.
,,Ik zal wel even over wat gêne
heen moeten stappen. Beken-
den in de zaal zullen sommige
situaties herkennen. Ik vertel
bijvoorbeeld over mijn relatie
met een dwerg. Dat is nogal
uitvergroot, want ik heb ooit
een vriend gehad die een paar
centimeter kleiner was dan ik.
Er zit dus wel een kern van
waarheid in. Dat moet ook om
geloofwaardig te zijn.’’

T H E O  D E  W I T H

’Nachtblind’, Aubrey Snell, vrijdag 28
mei, 20.00 uur, Parktheater, Alphen aan
den Rijn, reserveren via kaartverkoop-
@aubreysnell.nl of tel. 0172-741920.

Portie zonder ballen

Aubrey Snell speelt vanavond in het Parktheater haar afstudeervoorstelling. FOTO HEDSKE VOCHTELOO

In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbeoefening
groot. Heilig Vuur volgt mensen die zingen, schilderen,
dansen, fotograferen of op andere wijze actief zijn. Vandaag:
theatermaakster Aubrey Snell uit Alphen aan den Rijn.

VRIJDAG 28 MEI 2010 KUNSTREDACTIE@LEIDSCHDAGBLAD.NL

Uit & Thuis in de regio
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’Klassieke musici zijn alleen met hun noten bezig en nooit met het publiek’ Aubrey Snell

! Onno Innemee speelt morgen
om 20.15 uur een thuiswedstrijd
als hij in de Leidse Schouwburg
zijn programma brengt met de
intrigrerende titel ’Wie heeft
Onno Innemee vermoord?’ In
de voorstelling wordt er heel
wat met deuren geslagen en
verstoppen de personages zich
aan de lopende band in kasten
en onder bedden. Kaarten via
leidseschouwburg.nl De afde-
ling kaartverkoop is geopend
van maandag t/m zaterdag van
16.00 uur tot 19.00 uur en vanaf
5 kwartier voor aanvang van de
avondvoorstelling. 
! Ook morgenavond, maar dan
in de thuiszaal van De Burcht
organiseert De X in de serie we-
reldmuziek een optreden van
Galilee Grooves. Arabische mu-
ziek met Haytham Safia. Aan-
vang 21.00 uur, entree 12 euro.
Burgsteeg 14, Leiden
! Het collectief van galerie De
Pieter in de Breestraat telt even-
veel mannen als vrouwen. Voor
de nieuwe expositie heeft iedere
sekse een helft van de galerie in-
gericht en nodigde daarvoor ei-
gen gastkunstenaars uit. De
vraag is of er een verschil is in
het soort werk dat mannen en
vrouwen maken. Resi van der
Ploeg opent de expositie van-
avond om 19.00 uur. Te zien tot
27 juni.
! Anna’s Siam speelt vanavond,
morgen en zondag in Cultureel
Centrum van Voorschoten. De
voorstellingen starten om 19
uur. Deze familiemusical is een
samenspel van kinderen, tieners
en volwassenen. Kaartjes à 6 eu-
ro zijn te koop bij boekhandel
De Kler, Langstraat 148 in Was-
senaar.
! Morgen is de Marekerk weer
open voor bezichtiging. Ter af-
sluiting is er om 16.00 uur een
orgelconcert door Richard Vos.
Op het programma staan wer-
ken van Johann Ludwig Krebs.
Entree vrij. Lange Mare, Leiden.

Wie heeft
Onno Innemee

vermoord?

Onno Innemee. PUBLICITEITSFOTO

G A A N !

’Ons hou van Suid-Afrika’ is de
gemeenschappelijke noemer
van de tentoonstelling die nog
eens verwijst naar het verleden
van ons Hollanders aan de zui-
delijke kaap van het zwarte con-
tinent. Jan van Riebeeck (1619-
1677) was de stichter van de
Hollandse kolonie daar en hoe-
wel de geschiedenis er één is
met duistere kanten - het woord
apartheid is één van de weinige
Nederlandse woorden die ieder-
een ter wereld kent - is er een
band. Al was het alleen in de
taal: het Afrikaans.

Die band ziet Andrew Putter
ook. Hij maakte een installatie
die teruggrijpt op enerzijds de
vrouw van Van Riebeeck en an-
derzijds het Hottentotten-meis-
je Krotoa dat haar bescherme-
ling werd. Het portret van Ma-
ria de la Quellerie ziet er van af-
stand uit als een zeventiende-
eeuws schilderij van Vermeer.
Kom je dichterbij dan beweegt
haar mond. Sta je er vlak voor
dan hoor je de vrouw zacht een
slaapliedje zingen in het Kwe-
kwe, de kliktaal van de oor-
spronkelijke bevolking. Afstand
is een gelimiteerd begrip. 

Monkeybizz is een non-profit
organisatie die werkgelegen-
heid biedt aan de allerarmsten
uit de townships van Kaapstad.
Ze maakten speciaal voor het
WK kleurige helmen voor de
supporters waarmee je je nu
eens echt kunt onderscheiden
in vergelijking met de troep
hier uit de supermarkten. Vol-
kenkunde verkoopt ze en de op-

brengst gaat rechtsstreeks naar
de makers. Dat geldt ook voor
de veelkleurige kralenbeesten.
Prachtige creaties. Niet alleen te
zien, maar ook te koop. Vanaf
vijf tientjes.

Het beste van het drieluik is
bewaard voor het laatst - de se-
rie unieke foto’s van Ernest Co-
le. Ze zijn pas terugvonden in
een la van een kast van een me-
dewerkster van de ambassade
die ze ter bewaring had gekre-
gen van een vroegere vriend van
Cole. Ze bieden een ontluiste-

rend beeld van de apartheid van
binnenuit.

Ernest Cole nam als zwarte
fotograaf in de jaren zestig
enorme risico’s door het dage-
lijks leven in Zuid-Afrika op
straat vast te leggen. Dat levert
weinig verheffende beelden
voor de blanken op. De apart-
heid straalt je van alle kanten
tegemoet. Vanzelfsprekend
werkte Cole in het grootste ge-
heim. Was hij betrapt en opge-
pakt door de politie dan was hij
zijn leven niet zeker geweest.

Toen de grond hem toch te
heet onder de voeten werd, wist
hij zijn land te ontvluchten met
een smoes dat hij op pelgrims-
reis naar Lourdes moest. Met
medeneming van zijn negatie-
ven kwam hij aan in Amerika
waar het beroemde agentschap
Magnum hem met open armen
ontving. Zijn foto’s gingen de
hele wereld over al werd het
boek in het thuisland uiteraard
direct verboden. 

Ernest Cole kwam in de VS
overigens van een koude kermis

thuis. Segregatie was ook daar
nog aan de orde van de dag. Ze-
ker in het zuiden, waar hij ban-
ger was dan in Afrika zelf. Van
lieverlee raakte Cole aan lager
wal. Zijn fototoestel en al zijn
negatieven raakte hij kwijt. In
1990 overleed hij aan kanker. De
vrijlating van Nelson Mandela
zag hij nog net voor zijn dood
op televisie.

’Ons hou van Suid-Afrika, één land in drie
exposities’, tot en met 22 augustus, Mu-
seum Volkenkunde, Steenstraat 1 Leiden.

Unieke prenten van de zwarte fotograaf Ernest Cole in Volkenkunde

’Ons hou van Suid-Afrika’

Portret van Ernest Cole. FOTO STRUAN ROBERTSON

door Ad van Kaam
LE I DE N - Het WK-voetbal in
Zuid-Afrika staat op het
punt te beginnen. Voorzet
voor open doel voor een
museum als Volkenkunde.
Dat scoort meteen maar een
hattrick met drie exposities
in één. De derde goal is een
juweeltje. 

LE I DE N - Wouter Helmer ziet
de lynx graag terugkeren in Ne-
derland. De directeur van ARK
Natuurontwikkeling legt zon-
dag in de serie Eilandlezingen
in Museum Naturalis uit waar-
om.

Helmer toont concrete voor-
beelden van biologische rijk-
dom door het herstel van na-
tuurlijke processen in Neder-
land. Tevens benadrukt hij het

belang van robuuste natuur.
Natuurorganisaties kunnen een
sleutelrol spelen bij het opbou-
wen van een duurzame econo-
mie. Dit vereist wel een moedi-
ge opstelling, waarvoor de lynx
symbool staat. Diens terugkeer
in de Nederlandse natuur kan
als kroon op het werk worden
gezien. De lezing start om 13.30
uur en duurt ongeveer één uur.
Toegang is gratis. Aanmelden:
www.snp.nl/eilandlezingen. 

• Eens per maand belicht een
van de conservatoren van Muse-
um Boerhaave zijn/haar werk,
onderzoek of favoriete voor-
werp. Zondag geeft conservator
Ton Wiechmann om 15.00 uur
een toelichting op een bijzon-
der instrument van Fahrenheit,
een combinatie van een barome-
ter en een thermometer. On-
langs is dit instrument bij testa-
mentaire beschikking in het be-
zit van het museum gekomen.

Maar is dit ook een echte, origi-
nele Fahrenheit? 

Gratis op vertoon van entree-
kaartje.
• De eerste Adriaan Ger-

brands-lezing die op dinsdag 1
juni in Museum Volkenkunde
zou plaatsvinden, gaat niet
door. Dit vanwege familieom-
standigheden van de spreker,
professor Ntongela Masilela.
Wél doorgang vindt het docu-
mentairefestival Beeld voor

Beeld. Dat start op 2 juni in het
Tropentheater in Amsterdam en
krijgt op 5 en 6 juni een vervolg
in Volkenkunde te Leiden.

Programma: zaterdag 5 juni
(vroege cinema): 11.00 uur De
Voortrekkers, 14.00 uur The Ro-
se of Rhodesia. Zondag 6 juni
(retro Francois Verster): 11.00
uur When the War is Over, 13.00
uur A Lion’s Trail, 15.00 uur
The Mothers’ House. Info:
www.volkenkunde.nl 

Vóór de terugkeer van de lynx in Nederland
Door Ad van Kaam

Het festival wordt vanavond af-
getrapt in het studentencen-
trum Plexus. In drie zalen wor-
den films gedraaid, maar er
wordt ook het toneelstuk ’Cri-
me’ gespeeld en er is een con-
cert van Bright Blue Gorilla.

Op zaterdag staat de korte

film in al zijn facetten centraal.
In het Scheltema worden non-
stop twintig uur achter elkaar
korte films vertoond. Ze komen
uit alle delen van de wereld. Er
zijn blokken met films uit on-
der meer Scandinavië, Midden-
Oosten, Afrika en Iran.

Op zondag wordt er een pro-
gramma gewijd aan de Franse
filmmaker Tony Gatlif. Hij pre-
senteert in het Scheltema twee
films, waarin de zigeunercul-
tuur centraal staat: ’Gadjo Dilo’
(1997) en ’Latcho Drom’ (1992).

Meer informatie over het Lei-

den International Short Film
Festival is te vinden op de web-
site www.lisfe.nl.

Het Leids Film Festival draait
komende zomer trouwens weer
een film in de openlucht op het
Pieterskerkplein. Dat gebeurt
op 5, 6 en 7 augustus. De orga-
nisatoren kiezen dit jaar voor
drie Italiaanse meesterwerken,
waaronder een klassieker van
Federico Fellini. De film begint
steeds om 22.00 uur. Meer in-
formatie over deze Summer
Special staat op www.leidsfilm-
festival.nl.

Korte films op festival in Leiden
door Theo de With
LE I DE N - Van vandaag tot en
met zondag wordt het Leiden
International Short Film Festi-
val gehouden. Het thema van
deze tweede editie is ’Reason
and Emotion’.

Het veertigste seizoen van Hot
House is woensdagavond in stijl
afgesloten met een band van
wereldfaam, die een deel van de
jazzgeschiedenis in zich ver-
enigt en vertaalt naar heden-
daagse vormen. Ray Andersons
Pocket Brass Band bestaat naast
de leidende trombonist uit door
de wol geverfde instrumentalis-
ten, die ook ieder hun signa-
tuur hebben gezet met eigen
bands. Zo is trompettist Lew So-
loff medeleider van het Man-
hattan Jazz Quintet, waar-
schijnlijk de populairste jazz-
formatie in Japan. Sousafonist
Matt Perrine heeft zijn reputa-
tie voor een deel te danken aan
zijn Sunflower City Band waar-
in oudere muziekstijlen, vooral
van New Orleans, nieuw leven
wordt ingeblazen. Bobby Previ-
te is waarschijnlijk de beste ar-
rangeur onder de jazzdrum-
mers überhaupt. 

In Andersons muziek staat de
emotionele herinnering aan de
muziekstijlen die hem beïn-
vloed hebben centraal, maar
niet door die alleen maar na te
spelen. Anderson (1952) ge-

bruikt ook nieuwe technieken
om die geschiedenis door te
trekken. In De Burcht staan de
tradities van Chicago en New
Orleans centraal. De eerste set
bestaat geheel uit de ’Sweet
Chicago Suite’, waarin zijn
jeugdherinneringen centraal
staan. Zo komen de blues, de
highschoolrock, de kennisma-
king met de avant-garde en de
burgerrechtenbeweging aan de
orde. De voornaamste kwaliteit
van het kwartet zit in het gevoel
voor dynamiek, zowel qua volu-
me als ritmische spanning. De
meeste stukken hebben een hel-
dere opbouw en rolverdeling.
Een uitzondering is het intrige-
rende, maar ook verwarrende
’The Magnificent Mystio’ waar-
in de band de geluidsexperi-
menten van het Art Ensemble
of Chicago parafraseert. 

Anderson fluistert en knettert
op zijn instrument. Soloff is een
trompettist met een bijzonder
fijn gevoel voor timbre. Het

beste solowerk horen we in de
tweede set, ingezet met ’Alliga-
tor Abagua’, een complex thema
waarin met een arrangement
dat aan Charles Mingus doet
denken, het verband tussen de
Louisiana Bayou en Cuba wordt
gelegd. 

’Kind of Lewisian’ begint met
een prachtig opgebouwde intro
met een strakke backbeat komt
voor rekening van Perrine, die
even makkelijk overblaast als
knort op zijn sousafoon. In de
Ellington-klassieker ’The Moo-
che’ komt Louis Armstrong nog
eens voorbij in meesterlijk geti-
mede korte fraseringen van So-
loff. De mooiste feature van Pre-
vite is zijn snaredrumsolo in
’Sting Ray Rag’, waarin de luie
New Orleans-beat met minima-
le dynamische verschillen wordt
uitgebouwd in de trant van Ed
Blackwell. Een toegift ligt voor
de hand, maar een verrassing is
de kleine New Orleans-parade
van de musici door de zaal, fees-
telijk en toch muzikaal uitda-
gend.

K E N  V O S

Hot House sluit af in stijl
MUZ I E K / R E C E N S I E

Concert: Ray Andersons Pocket Brass
Band. Gezien 26/5, Hot House, De
Burcht, Leiden.

buiten om de stad in al zijn facet-
ten vast te leggen op de gevoelige
plaat. En ook op passanten maak-
ten de grachten toen al grote in-
druk. Waarvan de papieren nega-
tieven van de Brit Benjamin Brec-
kwell Turner getuigen.
Maar de grootste pionier van alle-
maal was Jacob Olie (1834-1905).
Fotograferen deed hij uit liefhebbe-
rij, de kost verdiende hij als onder-
wijzer. Toch zijn er maar liefst
3600 zwart/wit opnames van hem
bewaard gebleven. Het zegt wat
over de passie van de man die be-
wust of onbewust een prachtig,
haast verstild document naliet
van een wat slaperig aandoende
stad die in hoog tempo aan het
veranderen - lees industrialiseren -
was. Al is nergens nog een auto te
zien. Die kwam pas later.
Tijden het wachten was er alle ge-
legenheid om het schrift met aan-
en opmerkingen in te zien. De
unieke historische prenten ten
spijt klonken flink wat negatieve
geluiden door. Nou is dat de door-
snee-Amsterdammer wel toever-
trouwd, want chagrijn is in Mo-
kum genetisch bepaald. Maar in
een deel van de kritiek kon ik me
wel vinden. De ruimte was te
klein. En om in het half-duister
met een boekje met onderschriften
op pad gaan die op nummer cor-
responderen bij de foto’s aan de
wand is niet handig. Dat houdt
op.
Toch vond ik het een bijzondere
tentoonstelling. Tijdopname van
een stad. Die zou ik ook best eens
in Leiden willen zien. En dan be-
doel ik niet de foto’s uit Amster-
dam maar met foto’s van hier. Die
zijn er. Wat heet. We hebben onze
eigen Jacob Olie in Jan Goedeljee
(1824-1905). Hij leefde bijna gelijk
op met zijn Amsterdamse confrater

en was naast fotograaf ook
nog begrafenisonderne-

mer. Hij legde heel Lei-
den vast in meer dan
1000 foto’s. Van de He-

rengracht tot de Salo-
monssteeg en te-

rug. Op zijn
honderdste

sterfdag kreeg
hij een kleine

expositie in
het Regio-
naal Archief.

Dat moet be-
ter kunnen. In

Amsterdam
loopt het storm

voor deze foto’s van
vroeger met een

hoog nostalgisch ge-
halte. Zou dat hier

in De Lakenhal dan
anders zijn? Ik denk
het niet. 

A D  VA N  K A A M

Een van de meest opvallende ge-
bouwen van Amsterdam is De Ba-
zel. 
Het is een groot vierkant blok aan
de Vijzelstraat tussen de Heren-
gracht en de Keizersgracht. Je
vindt het mooi of je vindt het le-
lijk, een tussenweg is er niet. Dat
geldt overigens alleen voor de bui-
tenkant. Over het interieur be-
staat geen discussie - dat is prach-
tig.
De Bazel is gebouwd tussen 1919
en 1926 in opdracht van de Neder-
landsche Handel-Maatschappij.
Het is ontworpen door de architect
Karel de Bazel die het overigens
nooit in zijn volle glorie heeft mo-
gen aanschouwen. Drie jaar voor
de voltooiing van zijn meesterwerk
stierf De Bazel in een hoestbui, op
weg naar een begrafenis van colle-
ga De Klerk. Hij was slechts 54
jaar oud. 
De man is dood, maar zijn naam
leeft voort. Want in de hoofdstad
kent iedereen het monumentale
gebouw achter de Dam simpelweg
als De Bazel. Dat tegenwoordig
dienst doet als gemeentearchief. In
die hoedanigheid is het open voor
het publiek. Je kunt er informatie
krijgen over de stad en zijn verle-
den.
Er is maar liefst 35 kilometer ar-
chief beschikbaar. Kaarten, pren-
ten, mappen, documenten, foto’s,
noem maar op. Verder zijn er op
gezette tijden rondleidingen. Want
zoals gezegd: het gebouw van bin-
nen is van uitzonderlijke schoon-
heid. Overal waar je kijkt, zie
vloermozaïeken, houten lambrise-
ringen, kroonluchters, art-deco
meubelen en glas-in-lood. 
Om nog meer mensen te laten ge-
nieten van het wonderlijke ge-
bouw en zijn bijzondere collectie
organiseert het Stadsarchief ook
tentoonstellingen. Tegen de meest
recente liep ik vorige week per
ongeluk op toen ik op één van
de vrije dagen het gebouw eens
van alle kanten in me op
nam. Aangelokt door de ti-
tel ’De Eerste Foto’s van
Amsterdam, van 1850 tot
1875’ sloot ik me met
enige tegenzin aan in
de rij. De combinatie
van expositie en
drukte trekt me door-
gaans niet. 
Maar het wachten
was de moeite
waard. De foto-
grafie was in
die tijd een
nieuw procédé.
Mannen als
Eduard Asser,
Jan Adriaan
van Eijk en
Pieter Ooster-
huis haast-
ten zich naar

De Bazel

Reageren: a.van.kaam@hdcmedia.nl
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