
Vredes-
patrouille
in de Sahel 
Oorlogsfotografe Marielle van
Uitert (42) reisde naar Oost-Mali.
Ze ging mee met het moslimleger
Nigerbat, dat de lokale bevolking
‘beschermt tegen het kwaad’.

Ruben Wissing
MÉNAKA

“Als fotograaf ga je normaal gesproken
mee op patrouille met een westerse vre-
desmacht. Ik wilde een andere invals-
hoek, omdat ook veel moslims meehelpen
aan Minusma (de VN-vredesmissie in Ma-
li),” zegt Van Uitert. Deze keuze was niet
zonder risico: woensdag werden er nog
vijf Tsjadische blauwhelmen gedood.
Met de Nigerbat (het Nigerese moslim-

bataljon) vertrok ze in zestig graden Celsi-
us naar de door oorlog en armoede geteis-
terde regio Méneka. De Nigerezen
communiceren via morsecode en ze pa-
trouilleren door de Sahel in een oude,
door kogels gehavende gepantserde
truck.
In Ménaka vechten Al Qaida en tiental-

len milities om de macht. In de drie dor-
pen die Van Uitert bezocht, zijn de laatste
maanden twintig mensen vermoord door
extremistische moslims. “Ook vrouwen
en kinderen. Dat blijft me altijd raken, ook
al doe ik dit werk al tien jaar.”  
“Water is schaars, overal liggen er berm-

bommen en verschillende Toearegstam-
men confisqueren elkaars vee om te
 overleven,” zegt Van Uitert. “Daarna be-
schuldigen ze elkaar van moord, maar het
is moeilijk te achterhalen wie de waarheid
spreekt.”
Volgens Van Uitert gingen de soldaten

van Nigerbat professioneel om met de Ma-
linezen: “Het is erg bijzonder om te zien
hoe Nigerese moslims de Malinezen be-
schermen tegen andere moslims. Ik
vroeg: ‘Maar jullie zijn toch allemaal broe-
ders?’ Daarop kreeg ik het antwoord: ‘Ja,
maar dit heeft niets met geloof te maken.
We willen de bevolking beschermen tegen
het kwaad’.” 

→ Nigerbat bidt tijdens
een patrouille. 

→ Een moeder van 
de Dousackstam in
Inékar. 



→ Een slachtoffer van
een beschieting door
terroristen in een dorp
in Gao. 

→ Duitsers op 
patrouille in Gao 
leggen contact met 
de lokale kinderen. 


