
De tuinen van huizen aan de kust van Skipsea in Engeland zijn weggeslagen door de zee. De bewoners willen vooralsnog niet vertrekken.
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Nachtegaal Foto Harvey van Diek

S chubert, Beethoven en
Mendelssohn maak-
ten hun luisteraars
wijs dat sommige van
hun composities door

de nachtegaal geïnspireerd wa-
ren. Ook Léo Delibes en Albert
Roussel deden of ze een nachte-
gaal naspeelden. De eerste, een
romantische componist uit ne-
gentiende-eeuws Frankrijk,
maakte er een liefdeslied van,
met een afloop in mineur. De
nachtegaal mag dan elk jaar te-
rugkeren, de liefde gaat voorbij,
meende hij. Nachtegalen gaan
gemiddeld echter slechts twee
jaar mee. Daar had Delibes vast
van opgekeken.
Zijn landgenoot en collega Rous-
sel maakte er helemaal een potje
van met zijn ‘Rossignol.’ Rossig-
nol betekent nachtegaal. Maar
als ik het lied beluister, betwijfel
ik of hij weleens een nachtegaal
gehoord heeft. In de bijbehoren-
de tekst van de (dat moest ik
even opzoeken) zestiende-eeuw-
se dichter Pierre de Ronsard
staat doodleuk dat het lied van
de nachtegaal een zacht liedje is.
Nou, mooi niet!
Maar wat wist-ie ervan. Herkent
u een nachtegaal? Ik krijg elke
winter in februari meldingen
van nachtegalen. Die blijven dan
nog twee maanden in Afrika,
maar in februari beginnen bij
ons wel de zanglijsters. Ook me-
rels worden soms voor nachtega-
len aangehoord. Laat ik mensen
een echte nachtegaal horen, dan
verbaast men zich er vaak over.
Een nachtegaal is zoals veel vo-
gels een uitstekende zanger. Met
zijn geavanceerde strottehoofd
kan hij allerlei deuntjes loepzui-
ver fluiten, en hij fluit dan ook
van alles, geen herkenbaar wijs-
je. Daar smakt hij bij, geen vogel
smakt zoveel als de nachtegaal.
De rossignol van Delibes lijkt er
qua trillers en variatie meer op,
zij het niet veel.
Intussen zijn de nachtegalen te-
rug, hoor. In de duinen bij Over-
veen hoorde ik er gedurende an-
derhalf uur tien zingen. Komen-
de zaterdagavond zijn er nachte-
gaalexcursies, zie www.nacht-
vandenachtegaal.nl.
KOOS DIJKSTERHUIS
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Muziek
van de
nachtegaal

J e zou hem een geëngageerd foto-
graaf kunnen noemen. Maar dat is
ook maar een label, vindt hij. Het is
Kadir van Lohuizen vooral te doen
om het vertellen vanmenselijke ver-
halen. Op plaatsen waar de nieuws-
camera’s al zijn vertrokken, of waar

ze nog nooit zijn geweest. Als hij onderwerpen
daarmee op de publieke agenda helpt zetten,
des te beter. Op het Fotofestival Naarden (14
mei – 21 juni) is zijn fotoserie over de impact
van zeespiegelstijging als een van de drie
hoofdtentoonstellingen te zien in de Grote
Kerk. Veelzeggende titel: ‘Where will we go?’
Vrolijk is zijn thematiek meestal niet. Kadir

van Lohuizen heeft de afgelopen vijfentwintig
jaar heel wat menselijke ellende geregistreerd:
talloze oorlogen in Afrika, vluchtelingen in Af-
ghanistan, hiv-patiënten in een Russische vrou-
wengevangenis. Hij maakte series over de han-
del in bloeddiamanten en armoede in de Ame-
rikaanse staat Mississippi. Ook de nasleep van
rampen is een thema van Van Lohuizen: in
1999 was hij in Tsjernobyl, vlak na ‘9/11’ maak-
te hij indringende zwart-wit beelden rondom
Ground Zero en in de jaren nadat orkaan Katri-
na in de omgeving van New Orleans had huis-
gehouden, volgde hij een aantal families van
de circa één miljoen mensen die huis en haard

waren kwijtgeraakt. Slachtoffers, onderdruk-
ten, op drift geraakten.
“Ik word vaak getriggerd door desinteresse

die ik om me heen zie. Zo van: ‘Wat heb ik
daarmee te maken? Wij hebben onze eigen
problemen, laten anderen die van hun daar
maar uitzoeken.’ Ik vind dat je, zeker als free-
lancer, een verantwoordelijkheid hebt om
goed af te wegen welke verhalen je maakt. Ver-
halen die niet verteld worden, moet je zicht-
baar maken. Of je met een fotoserie echt kunt
bijdragen aan het op gang brengen van een
maatschappelijke discussie, is moeilijk meet-
baar. Maar het draagt in elk geval bij aan de

beeldvorming. Mensen gaan erover nadenken.”
De aanleiding voor de tentoonstellingWhere

will we go vond de fotograaf in Bangladesh.
“Begin 2011 kreeg ik een opdracht om klimaat-
vluchtelingen te fotograferen. Dat zijn er in
Bangladesh momenteel al zo’n 6,5 miljoen en
dat worden er in de nabije toekomst waar-
schijnlijk ongeveer 50 miljoen. De mensen
daar hebben nu niet langer ‘alleenmaar’ te ma-
ken met cyclonen, maar ook met een snel stij-
gende zeespiegel én met smeltende gletsjers.
Het land is te arm om zich daar tegen te be-
schermen. Daar is ook geen beginnen aan,
trouwens, gezien de lengte en de grilligheid
van de kustlijn. Het land is gedoemd om gro-
tendeels te verdwijnen. Dat raakt me.”
Toen hij een paar maanden later voor een an-

der project in Panama kwam en een verhaal
maakte over de Kuna Yala-archipel, werd hem
verteld dat de bewoners bezig waren om te eva-
cueren. “Het is er waanzinnig mooi; je vaart
van de ene ansichtkaart de andere binnen.
Maar intussen gaat er in hoog tempo land ver-
loren en verzilt het drinkwater. Toen dacht ik:
‘God, het is dus echt aan de hand. Toen ben ik
gaan researchen.”
Met gebruikmaking van informatie van de

maatschappelijke organisatie Climate Displa-
cement en de United Nations Environmental

Kadir van Lohuizen fotografeerde hoe de zeespiegelstijging
laaggelegen eilandjes en delta’s bedreigt, ver weg in Bangladesh en
Kiribati. Maar ook de kusten bij Miami en Yorkshire kalven af.
tekst Annelies Roon

De problemen komen
eerder dan het water
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‘Bangladesh is
gedoemd om
grotendeels te
verdwijnen.
Dat raakt me.’


