THEMAPORTRETTEN: ONRECHT

‘HET ZIJN VAAK FOTO’S VAN
VROUWEN; ZIJ MOETEN ZIEN TE
DEALEN MET DE PUINHOPEN VAN
DE OORLOG, HET ONRECHT’

Oorlogsfotograaf Mariëlle van Uitert hoopt dat
haar beelden in onder meer de Volkskrant,
NRC Handelsblad, The Guardian en Al Jazeera
laten zien wat een oorlog met mensen doet.
‘Als jouw gezin wordt bedreigd, kan ook jij een
terrorist worden.’
‘In Bangladesh maakte ik een serie over vrouwen die door hun mannen met
zoutzuur waren verminkt. Ze hadden geen neus meer, hun huid was weggesmolten. Ik leerde deze vrouwen kennen, maakte lol met ze. Ze gedroegen
zich niet als slachtoffer, maar waren krachtig, strijdbaar en hadden een sterk
gevoel voor humor. Dát probeer ik te laten zien.
Ik fotografeer in de brandhaarden van de wereld. Soms ben ik aan het front,
maar ik zoek liever de verhalen erachter, de zogenoemde ‘soft stories’ die
illustreren wat een oorlog met mensen doet. Dat zijn vaak de verhalen van
vrouwen. Zij moeten zien te dealen met de puinhopen, het onrecht. Er zijn
veel vooroordelen over gesluierde vrouwen, maar als je ziet wat zij meemaken en hoe zij daarmee omgaan, krijg je een heel ander beeld. Hun liefde
voor het leven en elkaar wil ik in mijn foto’s vangen. Ik leg mijn camera ook
vaak weg, maak contact. Het gaat mij niet alleen om de foto. Dat voelen ze.
Met een paar van deze vrouwen ben ik inmiddels bevriend.
Ik was duikinstructeur, boekhouder, planner. Ik werkte om te kunnen reizen
en de wereld te verkennen. Zodra ik genoeg geld had, vertrok ik weer. In
Vietnam zag ik de wereldberoemde foto van het napalmmeisje Kim Phuc.
Het intrigeerde me dat je met één foto zo veel meningen kunt beïnvloeden.
Ik dacht, dat is wat ik wil. Terug in Nederland ben ik naar de fotovakschool
gegaan.
Toen ik in Gaza was, lagen overal waar je keek de lijken langs de weg. Ook
van kinderen, zogenaamde Hamas-strijders. Veel journalisten kwamen om,
ik zag mensen gek worden. Daar heb ik gezien hoe smerig een oorlog kan
zijn en waartoe dat mensen kan aanzetten. Want het zijn gewone mensen,

‘In het ziekenhuis scheurde
ik mitella’s van gordijnen; het
is niet zo dat ik eerst foto’s
maak en dan pas ga helpen’
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zoals jij en ik. Ik ben ervan overtuigd dat als jouw gezin
bedreigd wordt, jij ook een terrorist kunt worden.
Deze verhalen moeten worden verteld. Dat voel ik heel
sterk, anders was ik allang gestopt. In 2012 maakte ik
in Syrië een gijzeling en een bomaanslag mee. Bevriende
Syriërs lagen dood op de grond. Ik had scherven in mijn
been en werd naar een klein hospitaal gebracht, waar
zwaargewonde mensen werden binnengedragen. Gek
genoeg heb ik daar, en ook later op straat, in shocktoestand nog foto’s gemaakt. Dat ontdekte ik later op mijn
camera. Het is mijn tweede natuur. Dat betekent niet dat
ik eerst foto’s maak en dan pas ga helpen, in het ziekenhuis scheurde ik mitella’s van gordijnen.
Terug in Nederland dacht iedereen dat ik zou stoppen,
ikzelf ook. Ik heb een struma (vergrote schildklier, red.)
gekregen door acute stress. En na een reportage in de
Sahel moest ik het ziekenhuis in vanwege darm- en maagproblemen door het drinken van besmet water. Voor het
geld hoef ik het ook niet te doen, ik leg erop toe. Opdrachtgevers betalen nauwelijks meer dan de onkosten.
Ik haal mijn inkomen vooral uit commerciële klussen.
Vrienden en familie maken zich altijd zorgen als ik op
pad ben. Toch staan zij achter wat ik doe, ze zien dat
dit mijn roeping is. Een paar maanden na de bomaanslag
ben ik weer gegaan.
Ik kan met mijn werk een verschil maken. Zeker sinds ik
prijzen heb gewonnen (ze won vorig jaar de Zilveren Camera Buitenland Documentair, red.) en mijn foto’s ook
internationaal worden geplaatst. Als ik lezingen geef, zie
ik mensen denken: ah, zo zit dat dus. Al breng ik er een
handvol op andere gedachten, daar doe ik het voor.
Ik stop als ik cynisch word, als de verhalen me niet meer
raken. Ik zie collega’s die naar elke oorlog gaan en bij wie
het licht in de ogen is gedoofd. Ik ga gemiddeld vier keer
per jaar weg. In de tussentijd doe ik research, sport ik en
zie ik vrienden, om geestelijk en lichamelijk fit te blijven.
Ik moet kunnen meevoelen met de mensen die ik zie. Ik
moet met ze kunnen lachen en huilen, anders krijg ik die
liefde niet in mijn foto’s.’ 
In november verschijnt Mariëlles boek ‘Duizend ogen –
10 jaar oorlogsfotografie’ bij uitgeverij De Geus.
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