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intro weekend 3
spraakmakend

‘Ik heb niet de neiging
om mijn andere wang
toe te draaien.’
Er vallen rake klappen als linkse actievoerders Vlaams Belang-voorman
Filip de Winter beletten deel te
nemen aan een studentendebat.
(Gazet van Antwerpen, 8 oktober)

‘Het is een
kwestie van
de juiste
instelling
hebben en je
goed in je vel
voelen.’
Halle Berry in Esquire in een reactie op
haar verkiezing tot ‘sexiest woman of
the year’. (De Morgen, 8 oktober)

‘Iedere weggebruiker
bezit de macht om
levens te redden.’
Vrouw in Aghanistan: Fotografe Mariëlle van Uitert ‘unembedded’ achter het slagveld. Pagina 12

RUBRIEKEN

Frans minister van Ecologie
Jean-Louis Borloo ‘viert’ een daling van
het aantal verkeersdoden met 25,2 %.
(Le Figaro, 9 oktober)

Geld voor de gouden vondst

Wetenschap

Iedereen kan er wijzer van worden. De beste ideeën voor
overheid en industrie liggen gewoon op straat.

Oplossingen voor kernafval.
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Premier Donald Tusk bepleit chemische castratie van
seksdelinquenten
in Polen, dat opgeschrikt is door door
grote incest- en
pedofilieschandalen.
(Courrier International, 9 oktober)
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Boeken
‘Contrapunt’ van
Anna Enquist.
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Dvd | Cd

Interview: Ireen van Ditshuyzen
Hoe haalt de 67-jarige filmmaakster zich
het in het hoofd, om bijna vier jaar werk te
stoppen in een megalomaan geschiedenisproject? Het verleden van Van Ditshuyzen
ontmoet het Verleden van Nederland.

‘Regenachtige
weekends zijn
het gevolg van
luchtverontreiniging.’

pagina 8

The Ultimate Bruce Lee.
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Eten & drinken
Het zwarte zout.
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Het Verleden van Nederland
Hoe was het hier voor het schrift? De bodem geeft het antwoord.
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Campingbaas & politieman.
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Uitlaatgassen van auto’s in steden
beïnvloeden temperatuur en
neerslag, stellen onderzoekers.
(La Repubblica, 9 oktober)

Dossier: Een nieuw modeseizoen
De trends wisselen steeds vaker. Wie bepaalt de mode eigenlijk: de
ontwerpers, de ‘celebrities’ of de experts van de straat?

Werk

‘Iemand moet de
eerste stap zetten.’

BERICHT UIT HET BUITENLAND

Kiwi’s blijken snelheidsduivels
ANP/AFP Nieuw-Zeelanders blijken
erg goed te zijn in het scheren van
schapen. Zondag wonnen de ‘kiwi’s’
vier van de zes prijzen op het
wereldkampioenschap schapen
scheren in de Noorse stad Oslo. Dat
maakte de organisatie bekend. Aan
de wedstrijd deden ongeveer honderd schaapscheerders uit 28 landen
mee. Het duurde vier dagen om uit
te maken wie de beste scheerders ter
wereld zijn. Het Nieuw-Zeelandse
team, dat een van de prijzen in de

wacht sleepte, had 7 minuten en 53
seconden nodig om zestien lammeren te ontdoen van hun vacht. Het
team dat gebruik mocht maken van
apparatuur, schoor twintig schapen
in 16 minuten en 15 seconden. De
individuele finale werd gewonnen
door Nieuw-Zeelander Sheree Alabaster die in zijn eentje tien lammeren schoor in 12 minuten en 52
seconden. Lesotho en Zuid-Afrika
sleepten de andere prijzen in de
wacht. Maandag, 6 oktober.
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12 weekend reportage

Modern: Een zwangere in Jalalabad ondergaat een echografisch onderzoek.

Prikje: Moeder en kind bij de dokter in het ziekenhuis.

Analfabeten: Vrouwen leren met plaatjes over opvoeding, huiselijk geweld en gezondheid.

Traditie: Een pasgeboren baby is ‘ingebakerd’, met doeken omwikkeld.

Echo in de
Een dubbele missie naar Afghanistan
brengt fotografe Mariëlle van Uitert (35)
niet alleen bij de Nederlandse militairen
in Uruzgan, maar ook bij veel vrouwen
in de gezondheidszorg.
Tekst: Gerrit den Ambtman Foto’s: Mariëlle van Uitert

Eerste hulp: Veel Afghaanse vrouwen zijn het slachtoffer van mishandeling.
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middeleeuwen
H

aar geheime wapen was een burka. De
vrome jurk verhulde op spannende momenten niet alleen de westerse identiteit van Mariëlle van Uitert, maar ook de
camera waarmee ze het bizarre leven in
Afghanistan vastlegde. De camouflage kwam goed
van pas toen ze hals over kop voor de taliban moest
vluchten of op plaatsen verscheen waar een buitenlandse fotografe niet gewenst was. Want in Afghanistan, weet ze, dreigt overal gevaar.
Toch aarzelde Mariëlle van Uitert geen moment
toen ze twee weken na thuiskomst uit Afghanistan
door de hulporganisatie HealthNet TPO werd gevraagd opnieuw naar het omstreden land te reizen.
Dat deed ze graag. Ze vond haar missie nog niet
voltooid. Bovendien was ze in de ban geraakt van
het land en zijn inwoners, die al decennia zuchten
onder geweld, achterstand en armoede.
Eerst bezocht Van Uitert als ‘embedded’ foto-

journaliste, dus onder de vleugels van defensie,
de Nederlandse militairen in Uruzgan. Ze ging, in
kogelvrij vest en met de camera in de aanslag, twee
keer mee op voetpatrouille. Van Uitert bewonderde de moed en de inzet van haar landgenoten,
verbaasde zich over het lot van de Afghaanse bevolking en constateerde dat het genezingsproces
van het zwaargewonde Aziatische land eindeloos
zal duren.
Van Uitert: ,,Hoe nuttig het werk van ISAF-troepen ook is, het blijft niet meer dan een druppel
op de gloeiende plaat. Je vraagt je af waarmee
we precies bezig zijn als je ziet hoeveel geweld de
Amerikanen tijdens hun vechtmissie gebruiken.
Die doden zo gemakkelijk dat de bevolking steeds
meer weerstand tegen alle buitenlandse militairen
krijgt. De situatie is voorlopig uitzichtloos. De taliban zijn net insecten. Ze zijn overal en niet uit te
roeien. Een echte oplossing voor de problemen in

Afghanistan moet uit eigen land komen. Of uit het
naburige Pakistan dat dichter dan de buitenlandse
vredesstichters bij het geloof en de cultuur van het
land staat.’’
Meer vooruitgang ontdekte Van Uitert in augustus tijdens haar tweede bezoek toen ze in opdracht
van HealthNet TPO, dat zich in door oorlog en trauma’s geteisterde gebieden gezondheidszorg bekommert, diverse projecten fotografeerde. Ze bezocht
onder meer de provinciestad Jalalabad, dat in veel
opzichten nog in de middeleeuwen leeft, maar waar
het plaatselijke ziekenhuis dankzij Nederlandse
hulp steeds beter kan presteren. Een echo-apparaat behoort tot het moderne instrumentarium in
het sombere gebouw. Daar kon ze ook een bevalling
(via een keizersnede) fotograferen. ,,Ik keek m’n
ogen uit. Ik had het veel barbaarser verwacht. De
zuurstof werd weliswaar met de hand toegediend
en het bloed werd zoveel mogelijk in een ➜

ZATERDAG 11 OKTOBER 2008 AD

reportage weekend 15

Theorie: Toekomstige vroedvrouwen leren in Jalalabad ook met huiselijk geweld om te gaan. Er zijn nog vijfduizend verloskundigen nodig in Afghanistan.

➜ emmer opgevangen, maar het werkte wel allemaal. Een nieuw leven in oorlogstijd is toch bijzonder.’’

I

n Jalalabad is in de strijd tegen de
hoge sterftecijfers van vrouwen en
kinderen ook een vroedvrouwenprogramma opgezet. Twee meisjes per
dorp worden door de dorpsraad uitgekozen om intern een tweejarige opleiding te volgen. De analfabeten krijgen
theorieles met behulp van plaatjes en
oefenen in de praktijk eerst met poppen. Ze leren ook met de gevolgen van
huiselijk geweld om te gaan, want in
Afghanistan worden veel vrouwen mishandeld. Mariëlle van Uitert heeft volop slachtoffers gesproken en gefotografeerd, maar niet iedereen werkte mee.
Sommige vrouwen waren bang voor de
camera, die volgens de taliban de ziel
afpakt, of voor de losse handjes van hun
echtgenoot. ,,Toch durven steeds meer
vrouwen met hun verwondingen naar
het ziekenhuis te gaan. Veel jongens
worden opgevoed met het idee dat je
door je vrouw te slaan respect afdwingt
en op die manier laat zien hoeveel je
van haar houdt. Maar er zijn gelukkig
ook moderne mannen die niet meer in
de middeleeuwen willen leven.’’
Door de ontmoetingen is de bewondering van Van Uitert voor de vrouwen
van Afghanistan alleen maar toegenomen. ,,Ze zijn fantastisch,’’ zegt de
Brabantse. ,,Ze moeten zoveel ellende
doorstaan. De meesten zitten alleen
thuis. Bijna niemand heeft meer een
compleet gezin. Ze hebben hun man of
kinderen door aanslagen verloren en
voelen zicht ontheemd. Ondanks alle
pijn stralen ze nog geweldig veel warmte uit. Ze blijven vechten. Dat is toch de
kracht van die vrouwen.’’
Die overlevingsdrang zag Van Uitert
ook in het Mental Health Hospital in
Kabul, waar een klein deel van de geestelijke gewonden in Afghanistan naar

genezing zoekt. Ze zag lange gangen
vol ontredderde patiënten met uitputting en wanhoop op hun gezichten. In
kringgesprekken met psychologen komen de echte verhalen van de getraumatiseerde slachtoffers aan de orde. Ze
moeten helpen het leed te verzachten.
,,Dan hoor je hoe zwaar de gezinnen
zijn getroffen en hoeveel pijn er wordt
geleden. Hele families die geen uitweg

‘Niet iedereen werkte mee.
Sommige vrouwen waren
bang voor de camera, die
volgens de taliban de ziel
afpakt, of voor de losse
handjes van hun echtgenoot.‘

meer zien. Ondanks alle verbittering,
angst en onderdrukking willen ze toch
overleven.’’
Van Uitert weet uit ervaring hoe groot
de gevaren in Afghanistan zijn. Twee
dagen eerder dan de bedoeling was, is
ze het land ontvlucht omdat de geheime dienst haar op de hielen zat. Bovendien moest ze met spoed uit Jalalabad
vertrekken, omdat een aanslag van de
taliban met benzinebommen dreigde.
De taliban zijn tegen ziekenhuizen en
vooral tegen westerse fotografen in ziekenhuizen. Van Uitert werd door haar
Afghaanse chauffeur in de Afghaanse
auto getrokken, schoot haar burka aan
en sloeg met 140 kilometer per uur
racend over zandwegen op de vlucht.
Onderweg heeft ze niettemin haar hart
verloren. ,,Ik ben verliefd op Afghanistan,’’ zegt ze. ■
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documentair.
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Woonplaats: Vught.
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Praktijk: De jonge
meiden die de
vroedvrouwenopleiding volgen leren het
vak onder meer met
behulp van een pop.

