
EEN FOTO UIT DE BrAND-
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UITgErOEPEN TOT BESTE 
BEELD VAN 2012. EEN 
MOOIE WAArDErINg VOOr 
HET BIJZONDErE VAK VAN 
rEPOrTAgEFOTOgrAFEN, 
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onstant op de hoogte zijn van alles 
wat er speelt in de wereld, dat is mis-
schien wel de belangrijkste eigenschap 

die iedere reportagefotograaf moet hebben. 
Daarnaast moet je over een flinke dosis lef, 
geduld en doorzettingsvermogen beschik-
ken. Vergeet daarbij niet dat een gezinsleven 
moeilijk te combineren is met werken in 
oorlogs- en conflictsituaties. Is dat allemaal 
geen punt? Dan kun je aan de slag als oor-
logsfotograaf. 

En soms komt het vak blijkbaar echt als 
een ‘roeping’. Fotograaf Marielle van Uitert 
(1973) wist in ieder geval direct dat ze voor-
bestemd was om de gevolgen van oorlog, 
geweld en armoede door middel van kleine, 
persoonlijke verhalen te vertellen. Ze raakte 
bevlogen tijdens een reis door Vietnam, waar 
ze boeken las over Kim Phuc – het rennende 
‘napalm-meisje’ van de wereldberoemde foto 
van Nick Ut. “Daardoor kwam ik erachter 
hoeveel invloed de media kunnen hebben 
en welke rol beeld daarin speelt. Als je deze 
kracht kan gebruiken om wat goeds te doen 
voor de wereld... Toen wist ik het: ik word 
oorlogsfotograaf”, vertelt ze vol overtuiging.

Wat begon met wat avontuurlijke reizen 
als backpacker, mondde uit in fotografische 
expedities naar uiteenlopende landen in 
Afrika en het Midden-Oosten: bestemmingen 

als Libanon, Irak en Syrië. Soms reist ze van 
de één op de andere dag af naar een ver 
oord omdat daar nu eenmaal een verhaal 
te vertellen is. “Dan is het vaak wat moeilijk 
om een schrijvend journalist mee te krijgen, 
want de meesten durven niet en willen ze-
kerheid” – en laat dat nu net factoren zijn die 
niet binnen haar werkzaamheden bestaan. 

Contacten
Voor het slagen van een fotoproject is een 
lokaal netwerk essentieel, en volgens Van 
Uitert is het plaatselijk contact maken geen 
probleem: zeker als mensen weten wat de 
reden is van je bezoek – het wereldkundig 
maken van hun penibele situatie – en als ze 
het gevoel krijgen dat ze je kunnen vertrou-
wen. “Zodra je die basis hebt opgebouwd 
groeit je netwerk vanzelf.” Van Uitert checkt 
altijd even met een collega of het goed voelt, 
en doet navraag in de buurt: in veel kleine 
dorpjes kent iedereen elkaar en kom je een 
hoop te weten. “Eigenlijk is het best mak-
kelijk, hoewel je natuurlijk ook wel eens de 
verkeerde tolk, chauffeur of fixer (lokaal 
contactpersoon, red.) kunt treffen.”

De doorgewinterde oorlogsfotograaf Eddy 
van Wessel (1965) was afgelopen editie 
van de Zilveren Camera de glansrijke win-
naar van de hoofdprijs, met een beeld dat 

hij schoot in de brandhaarden van de stad 
Aleppo in Syrië. Van Wessel zit al ruim twin-
tig jaar in het vak. Hij benadrukt net als Van 
Uitert dat logistiek de moeilijkste factor is. 
“Veel hangt af van het moment ter plaatse. 
Juist omdat je het moet hebben van lokale 
contacten, hebben zij vaak een belang in het 
conflict en zijn daarom allesbehalve objectief. 
In het gunstige geval hopen ze inderdaad op 
publiciteit voor hun zaak, maar ze kunnen net 
zo goed een andere agenda hebben.” Volgens 
Van Wessel kan een zwakke schakel in je 
netwerk een ontvoering of erger tot gevolg 
hebben.

Inwoners van Niamatabad 
in Afghanistan worden 
onder vraagd in hun winkel.
Foto Marielle van Uitert

Deze jonge grenspolitie-
agenten hebben de gevaar-
lijke taak de Afghaans-
Pakistaanse grens te 
bewaken. Veelal werken ze 
samen met de taliban.
Foto Marielle van Uitert

SHUTR02_178-185_Verhalen vertellen OVD.indd   179 25-2-2013   15:29:34



Dat heeft Van Uitert aan den lijve ondervon-
den tijdens haar tweede trip naar Afghani-
stan, waardoor ze zelf ineens het nieuws 
haalde. Ze bevond zich in een kliniek bij 
Jalalabad, een gebied waar ze eigenlijk hele-
maal niet had mogen zijn, om daar mishandel-
de vrouwen te fotograferen. “Ik ver  trouwde 
mijn beveiligers al niet helemaal en de tali-
ban waren op de hoogte van mijn aanwezig-
heid. Toen hebben ze de kliniek omringd met 
waterflessen, gevuld met benzine, om de 
boel op te blazen. Een onbekende heeft mij 
toen – gekleed in boerka – net op tijd naar 
buiten getrokken en een auto ingeduwd op 
weg naar een schuilplaats.” 

altijd een beetje ruis, wat voor misverstan-
den kan zorgen.”

Een goede voorbereiding is het halve 
werk, weet ook Van Wessel, die begin jaren 
negentig voor het eerst naar Irak afreisde en 
ook landen als Pakistan, Iran en Afghanistan 
mag afvinken. “Het is vaak een tijdrovend 
traject en fixers zijn lastig te vinden, maar 
daarom deel ik die contacten met mijn col-
lega’s. Hun aanbevelingen zijn bepalend.” 

Voor ieder verhaal is de aanloop anders, 
merkt Van Wessel. Hij richt zich graag op 
de menselijke verhalen achter het conflict. 
Soms is het nieuws aanleiding voor een ver-
haal, dan weer eigen observaties of een tip 
uit de regio. “Wat ook meespeelt is ervaring, 
zodat je enigszins kunt voorspellen hoe een 
conflict zich zal gaan ontwikkelen. Pas dan 
weet je waar je moet zijn op welk moment.” 
Dat dit lastig is, bewijst zijn werkomschrijving 

Tikrit, Noord-Irak, 14 april 2003. Tijdens 
de eerste avonden na de inval van het 
Amerikaanse leger inspecteren soldaten 
passerende auto’s op wapens. Een aantal 
mannen wordt gearresteerd omdat in hun 
auto handgranaten en 16 AK-47 machine-
geweren worden gevonden. Tijdens hun 
arrestatie begint er een vuurgevecht.
Foto Eddy van Wessel

Daar heeft ze vervolgens drie dagen onder 
een bed gelegen, zonder te weten wat er 
aan de hand was. Door de Verenigde Naties 
werd ze uiteindelijk bevrijd en kon ze met 
een vliegtuig het land uit vluchten. “Dat zijn 
beangstigende situaties”, zegt ze, nog steeds 
met een brok in haar keel. “Maar het zijn de 
risico’s van het vak.” 

Fixers
In oorlogssituaties kan van alles op elk 
moment gebeuren: “Je werkt op gevoel, een 
verrader herken je niet.” Wel is Van Uitert 
nu bezig met een studie Arabisch, voor haar 
eigen veiligheid. “Een tolk veroorzaakt toch 

Amerikaanse militairen 
inspecteren de wegen rond 
de Pakistaanse grens en 
ondervragen iedereen die 
ze onderweg tegenkomen. 
Vrouwen worden niet 
onder vraagd. Deze moe-
der beschermt haar kind 
tegen de militaire invasie.
Foto Marielle van Uitert

“DOOr ErVArINg KUN JE ENIgS-
ZINS VOOrSPELLEN HOE EEN 
CONFLICT ZICH ZAL ONTWIKKELEN.”
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De bermbom-trucks zijn te 
groot om de over de berg-
passen te rijden. Veel slaan 
er over de kop. 
Foto Marielle van Uitert
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toen hij in 1999 voor Trouw naar Tsjetsjenië 
ging: “Met de beeldredacteur kwamen we 
niet verder dan ‘Eddy gaat naar Tsjetsjenië’. 
Je weet gewoon niet wat je kunt verwachten 
en waar je mee terugkomt.” 

Terugvallen 
In dat verband is je aansluiten bij een col-
lectief een goede stap, adviseert de Britse 
fotografe Alixandra Fazzina (1974). Zij richt 
zich in haar werk met name op onderbelich-
te conflicten en de vaak vergeten humani-
taire consequenties van een oorlog. Hoewel 
zij veelal haar onderwerpen pas ontdekt op 
locatie “omdat je er dan dichter op zit” is een 
opstapje wel zo handig. 

In het Nederlandse internationale foto-
agentschap NOOr vond zij een basis: “Op 
zo’n organisatie kan ik altijd terugvallen, er 
zitten collega’s die veel ervaring hebben: 
twee weten immers meer dan één. Foto-
graaf is een vrij eenzaam beroep, zeker in 
ons genre. Bij NOOr heb ik ‘familie’ die ik 
kan vertrouwen, om hulp kan vragen en die 
weten wat je doormaakt of te wachten staat. 
Een erg fijn gevoel.” Dat is precies de reden 
dat directeur Claudia Hinterseer NOOr in 
2007 heeft opgericht. “Wij zijn een collectief 
van freelancers”, legt ze uit. “We ondersteu-
nen onze fotografen, organiseren groeps-
tentoonstellingen, zorgen dat hun netwerk 
vergroot en dat ze samen sterk staan.”

Medemens
Omdat ze niet zijn aangesloten bij een agent-
schap hebben Van Wessel en Van Uitert die 

vier keer per jaar doet – was dan ook enkel 
om contacten te leggen voor een volgend 
groot verhaal over de regio. “Soms moet je 
mensen in hun ogen kijken voordat ze je ver-
trouwen. Daarom introduceer ik mezelf ook 
niet als fotograaf, maar als mede mens.”

Ook Van Uitert verlaat zich graag op haar 
eigen netwerk: “Ik heb in vier jaar tijd mijn 
eigen ‘familie’ opgebouwd en zorg dat mijn 
plan helder en duidelijk is, zodat alle betrok-
kenen hetzelfde doel voor ogen hebben.” Om 
die reden werd zij in het Palestijnse gebieden 

Grozny, Tsjetsjenië, 1995. 
Mensen wagen zich op 
straat na een periode van 
zware bombardementen. 
De afstand tussen de 
personen is voor de veilig-
heid, er ligt nog veel ex-
plosief materiaal tussen 
de puinhopen.
Foto Eddy van Wessel

In augustus 2012 is de stad Aleppo het cen-
trum geworden van de Syrische opstand. 
Burgers zitten opgesloten tussen de frontli-
nies van het Vrije Syrische Leger en het leger 
van president Bashar Hafez al-Assad.
Foto Eddy van Wessel

Uit het boek 
Tsjetsjenië - No 
Illusions, 10 years of 
war, 1995 - 2004.
Foto Eddy van Wessel

steun niet. Van Wessel zegt dat hij zo veel 
mogelijk zijn eigen agentschap is: “Ik probeer 
mezelf in alle aspecten te vertegenwoordi-
gen.” Hij is sterk afhankelijk van de juiste 
contacten. De laatste keer dat Van Wessel 
naar Irak afreisde – wat hij gemiddeld drie tot 
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“MIJN EIgEN NIEUWSgIErIg-
HEID IS VEELAL BEPALEND 
VOOr EEN NIEUW PrOJECT”
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In de Hoorn van Afrika proberen duizenden men-
sen oorlog, honger en armoede te ontvluchten. 
Door veelal afgesneden of gesloten landgrenzen 
en omringd door conflicten is de zee een van de 
enige manieren om te ontsnappen aan de ellende.
Foto Alixandra Fazzina 

Winnende foto Zilveren 
Camera 2012: Een over-
levende van een bombar-
dement in Aleppo wordt 
beademd via zijn luchtpijp. 
Na deze hulp moet hij 
worden overgebracht naar 
de Turkse grens, over een 
moeilijk begaanbare weg 
op 60 kilometer afstand. 
Vermoedelijk zal hij die reis 
niet overleven.
Foto Eddy van Wessel
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met open armen ontvangen door een fami-
lie, omdat die wisten waarvoor ze kwam. “Zij 
vormden vervolgens de opstap naar de juiste 
connecties.” Daar komt af en toe ook wat 
geluk bij kijken, geeft ze eerlijk toe. 

 Het is keihard werken, beamen ze allen. 
Zo had Fazzina, die tevens samenwerkt met 

de Verenigde Naties en verschillende ngo’s, 
geen ingangen toen ze in 2006 naar Afrika 
afreisde. “Ik las een verhaal over migran-
ten en vluchtelingen die vanuit Somalië 
naar het Arabisch schiereiland proberen te 
vluchten, maar na het lezen had ik meer 
vragen dan antwoorden. Toen ik in Somalië 

aankwam bleek niemand eerder aan dit 
verhaal gewerkt te hebben, dus was er wei-
nig hulp.” Het is vooral bij zulke opdrachten 
dat ervaring een grote rol speelt, vindt haar 
NOOr-collega Francesco Zizola (1962). 
“Door de jaren heen ontwikkel je een soort 
instinct. Je ervaring, kennis en intuïtieve 
intelligentie zorgen ervoor dat je uiteinde-
lijk een ingang, een verhaal, vindt.”

verkopen 
Aangesloten bij een collectief of niet, pitches 
moet je toch echt zelf verzorgen. “Uiteindelijk 
zijn de fotografen zelf verantwoordelijk voor 
het produceren en deels verkopen van hun 
werk. NOOr vormt een versterkende kracht 
daarin”, verduidelijkt Hinterseer. Van Uitert 
gaat vaak pas met haar werk de boer op als 
ze een project heeft afgerond. “Als je dat van 
tevoren doet, verlies je een deel van je vrij-
heid. Ik wil simpelweg aan niemand verant-
woording afleggen en vind het fijn om alle 
zaken zelf in handen te hebben.” 
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Een aanhanger van de 
taliban is opgepakt terwijl 
hij een bermbom plaatste. 
Hij wordt vastgehouden 
op een Amerikaanse basis 
voordat hij wordt wegge-
bracht voor onder vraging.
Foto Marielle van Uitert

Amerikaanse militairen op 
patrouille in Afghanistan. 
Foto Marielle van Uitert

ACHTERGROND
Oorlogsfotografie

18302

Van Wessel heeft een andere aanpak: hij be-
nadert redacties zelf met een idee, of wordt 
gevraagd. “Mijn eigen nieuwsgierigheid is 
daarin veelal bepalend. Vervolgens probeer 
ik de redactie te overtuigen van het belang te 
investeren in een dergelijk gevaarlijk project. 
Helaas zijn veel opdrachtgevers terughoudend, 
zeker als het om geld gaat.” 

De Italiaanse fotograaf Zizola raadt aan om 
het maximale uit je inspanning en budget te 
halen. “Een hoger budget betekent niet altijd 
een beter verhaal, de lengte van je verblijf 
vaak wel.” 

Relaties 
De Britse NOOr-fotografe Fazzina had geluk: 
de redactie van Sunday Times Magazine bleek 
welwillend en bood een voorschot voor haar 
Somalië-project. “Daarmee kon ik mijn on-
kosten dekken voor de eerste zes weken. Maar 
daarna hield het op. Ik besloot toch te blijven, 
ging in (goedkoop en veilig) buurland Jemen 
wonen en begon direct met uitgevers te praten 
over de mogelijkheden voor een boek.” Dat re-

sul teerde na twee jaar in Fazzina’s fotoboek A 
Million Shillings: Escape from Somalia (2010). 
Dat de media je moeten weten te vinden 
klinkt makkelijker dan het is: je moet eerst 
een naam opbouwen. Voor Van Uitert was 
haar eerste reis naar Afghanistan, embed-
ded, een grote stap; het angstige incident op 
haar tweede reis zorgde ervoor dat ze opeens 
groot in het nieuws kwam. “Niet gepland en 
om de verkeerde reden, maar het leverde 
wel bekendheid op.” 

Bij NOOr helpen de leden elkaar bij het 
onderhouden van relaties, vertelt Hinterseer. 
“Als iemand niet beschikbaar is, schuiven we 
een opdracht door naar een van de collega’s. 
Zo ondersteunen we elkaar om te groeien. 
Media nemen ook eerder contact met ons 
op, omdat de kans groter is een beschikbare 
fotograaf te vinden.” Als een lid van NOOr 

wordt onderscheiden, dan meldt Hinterseer 
in een persbericht dat het agentschap in de 
prijzen is gevallen – en zijn er dus eigenlijk 
negen winnaars. 

vuilniszak 
Communicatie onderling en naar de buiten-
wereld is uiteraard erg belangrijk, maar als 
je op pad bent heb je die mogelijkheid niet 
altijd, zoals Van Uitert vertelt: “Op de grens 
van Pakistan zat ik eens elf dagen vast op de 
top van een berg. Bin Laden was net gepakt 
en we konden geen kant op. We sliepen op 
de grond en poepten in een vuilniszak. Het is 
mede om die reden dat ik ook geen contact 
heb met het thuisfront als ik ergens ben; het 
maakt ze alleen maar bang.” Voor vertrek 
laat ze enkel het noodzakelijke weten, ook in 
verband met haar eigen veiligheid. 

Alixandra Fazzina woont sinds vier jaar in 
Islamabad, Pakistan. Zij gaat nog een stapje 
verder: “Omdat ik er zelf woon, ben ik ook 
zelfstandiger. Ik heb minder hulp nodig, 
mensen kennen en vertrouwen mij meer dan 
buitenstaanders. Tegelijkertijd zit ik overal 
bovenop en heb ik NOOr achter de hand om 
altijd bereikbaar te zijn, commerciële zaken 
te regelen en voor advies. Zij vormen een 
contactpunt, zodat ik me kan concentreren 
op datgene waar ik mee bezig ben.” 

Zizola zorgt ervoor dat hij iedere dag alvast 
een grove selectie maakt, zodat zijn einde-
lijke keuze – die hij maakt op weg naar huis 

“IK BESEF WEL DAT IK DE WErELD NIET 
KAN VErANDErEN, MAAr ONZE BEEL-
DEN BLIJVEN WEL OP JE NETVLIES.”
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Eenderde van alle vluchte-
lingen in de wereld komt uit 
Afghanistan. De Russische 
bezetting, krijgsheren, het 
Taliban-bewind en de War 
on Terror hebben naar 
schatting vijf miljoen men-
sen ontheemd.
Foto Alixandra Fazzina

Bedoeïenen die met hun 
kamelen van Pakistan 
naar Afghanistan reizen 
worden onderweg onder-
vraagd. 
Foto Marielle van Uitert
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– makkelijker is. “Dat moment is van cruciaal 
belang, waarvoor je tijd, rust en afzondering 
nodig hebt.”

Inshallah 
Alle fotografen zijn het erover eens dat je 
zowel mentaal als fysiek in conditie moet 
blijven, anders kun je tegenslagen niet 
aan. “Dan zou ik niet mee kunnen rennen 
met de PKK of het Vrije Syrische Leger. Je 
bevindt je nu eenmaal op de frontlinie”, 
zegt Van Wessel, die in 2003 met de eerste 
Amerikanen richting Bagdad trok. “Je moet 
altijd vooruit kijken en positief blijven”, en-
thousiasmeert Van Uitert. “En gemotiveerd”, 
voegt Fazzina toe.

Dat is zeker aan de orde als er weer eens 
een afspraak niet op komt dagen. ‘Inshallah’ 
klinkt het vaak in moslimlanden: wanneer 
god het wil. Van Uitert: “Tijd lijkt vaak niet 
te bestaan en je moet daarom altijd flexibel 
zijn. Hoewel ik een uitgetekend plan heb, 
weet ik dat ik dat nooit volledig kan volgen.” 
Toch gaat ze niet eerder terug voordat ze 

“HET IS EEN AANSLAg OP 
JE gEDULD. WACHTEN, 
WACHTEN, WACHTEN.”

wat bruikbaars heeft, maar dat vergt een 
hoop creativiteit en goed contact met de 
bevolking. “Het is een aanslag op je geduld. 
Wachten, wachten, wachten.” 

Alixandra Fazzina kent het gevoel, zeker 
nu zij opnieuw bezig is met een nieuw lange-

termijnproject. Dit keer werd dat financieel 
mogelijk gemaakt door een prijs en geldbedrag 
die ze van de VN Vluchtelingenorganisatie 
kreeg uitgereikt voor haar werk, de Nansen 
refugee Award. In The Flowers of Afghanistan 
documenteert ze de verhalen van individuele 
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Afghaanse kinderen die over land op de 
vlucht zijn van Azië naar Europa. “Daarbij 
richt ik me op de gevaarlijke tocht en de ge -
volgen die deze met zich meebrengt. Zo ont-
moette ik een vijftienjarige jongen die zijn 
benen had verloren; ik nam aan dat dat was 
veroorzaakt door een landmijn. Later bleek 
dat hij was ontvoerd en mishandeld door 
mensensmokkelaars. Het kost altijd vreselijk 
veel tijd om die ware, persoonlijke verhalen 
te achterhalen.” 

Ook Eddy van Wessel is bekend met die 
tijdsdruk. Volgens hem is daar maar één 
oplossing voor: bewegen. “Veel rondreizen, 
met veel mensen praten en uit alle verschil-
lende ervaringen een zo goed mogelijk beeld 
van de situatie schetsen. Ik probeer altijd te 

streven naar objectiviteit, maar dat blijft een 
lastige opgaaf”. Collega Zizola voegt daaraan 
toe:  “Je moet naast fotograaf ook een goede 
projectmanager zijn.”

Ontwikkelen 
Terwijl de ene fotograaf de helft van de tijd 
besteedt aan geld verdienen voor langeter-
mijnprojecten, springen andere fotografen 
juist van opdracht naar opdracht. “Je moet 
publiceren om je volgende reis te kunnen 
bekostigen”, zegt Van Wessel. “Het is van 
levens belang voor een reportagefotograaf 
om bezig te blijven en je te blijven ontwikke-
len; het is een constant leerproces.” 

Volgens Van Wessel kunnen oorlogsfoto-
grafen niet op halve kracht werken. “Het is 
alles of niets.” Hun passie, levenswerk allicht, 
zien zij niet als een offer, maar een manier om 
het publiek anders naar de wereld te laten 
kijken. “Ik besef heus wel dat ik de wereld niet 

in mijn eentje kan veranderen”, relativeert 
Van Uitert, “maar onze beelden blijven wel op 
je netvlies gebrand.” 

Ze houden altijd het grotere doel voor ogen 
en doen hun werk met compassie en empa-
thie. Hun interesse gaat uit naar het échte 
leven, wat zich afspeelt op de scheidslijn tus-
sen leven en dood. Waar het leven intens is 
en mensen puur instinctief handelen. “Is het 
straatleven in Nederland ook maar enigszins 
interessant?”, vraagt Van Wessel zich af. Voor 
hen geen conformiteit.

Twee talibanstrijders zijn betrapt op het plaatsen van 
een bermbom, een dag na de dood van Osama Bin 
Laden. Ze zitten vast op een Amerikaanse basis.
Foto Marielle van Uitert

Opstandelingen van het Vrije Syrische 
Leger worden in de straten van Aleppo 
belaagd door sluipschutters.
Foto Eddy van Wessel

In een opvangcentrum voor Somalische 
vluchtelingen aan de kust van Jemen 
wachten vrouwen in een rij op hun avon-
drantsoen van thee, rijst en vis.  
Foto Alixandra Fazzina
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