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Toen ik aan vrienden vertelde dat ik zou 
gaan spreken op een Conferentie met de 
titel Knagend Geweten over mijn ervarin-
gen in Afghanistan als gender-adviseur ver-
wachtte ik eigenlijk dat iedereen verbaasd 
zou reageren. Het omgekeerde gebeurde, 
want iedereen vond het heel logisch en 
daaruit trek ik de conclusie dat mijn Kna-
gende Geweten dus duidelijk maandenlang 
wel tegen mijn vrienden had gesproken. 
Hoe meer ik bezig was met de voorberei-
dingen voor dit moment hoe duidelijker het 
eigenlijk ook tegen mij begon te spreken. Eén vraag spookte telkens door mijn hoofd. Die 
vraag is: voor wie?  
 
Dit is míjn verhaal, gebaseerd op míjn persoonlijk ervaringen, míjn foto’s; wat ik zeg komt 
dus niet noodzakelijkerwijs overeen met opvattingen van het Ministerie van Defensie.  

 
Van oktober vorig jaar tot mei dit jaar ben ik 
uitgezonden geweest naar Afghanistan als 
onderdeel van ISAF, the International Secu-
rity Assistance Force. Een militaire missie, 
op basis van een militaire VN-resolutie. Met 
toestemming van Afghanistan uitgevoerd 
door de NAVO die in bepaalde situaties 
legitiem geweld mag gebruiken. Ik zeg het in 
één korte zin, maar ISAF opereert in een 
zeer complexe dynamiek.  
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In Noord-Afghanistan heb ik op een staf gewerkt met meer dan achttien nationaliteiten, 
onder leiding van een Duitse generaal en ik was daar de gender-adviseur. In deze functie had 
ik de verantwoordelijkheid voor het implementeren van de resolutie van de VN-
veiligheidsraad 1325, die unaniem is aangenomen in het jaar 2000 en getiteld is: Vrouwen, 
vrede, veiligheid. Deze resolutie pleit voor een betere bescherming van vrouwen ten tijde 
van oorlog, maar zeer belangrijk, zij streeft ook naar een grotere erkenning van de rol die 
vrouwen spelen bij de wederopbouw, maar ook bij conflictpreventie en al dergelijke situaties. 
Voor een succesvolle uitvoering van een militaire missie is het zeker ook van belang om re-
kening te houden met de verschillende gender-rollen van mannen en vrouwen.  
 
Zo bouwde een militaire eenheid in Afgha-
nistan een waterput. De locatie voor de wa-
terput die hadden ze overlegd met de man-
nelijke leiders van het dorp. De waterput 
kwam dus mooi in het centrum van het 
dorp, naast de moskee. Makkelijk, want dan 
hoefden de vrouwen ook niet zo ver te lopen 
om dagelijks water te halen. Een paar weken 
later kwam die eenheid terug en wat bleek: 
waterput vernield. Taliban. Dat was de eerste 
gedachte. Maar ze begonnen te spreken met 
de bevolking en wat bleek nou dat het  de 
vrouwen waren die verantwoordelijk waren voor die vernieling van die waterput. Want 
vrouwen die moeten dagelijks het water halen. En wat bleek, dat dagelijks water halen eigen-
lijk het enige sociale moment was waarop die vrouwen elkaar zagen en waarop ze konden 
bijpraten. En nu moesten ze heel kort naar het centrum van het dorp, waar de mannen 
rondhingen bij de moskee, en was heel het sociale moment afgepakt. Was er nu rekening 
gehouden met de gender-rollen dan had de militaire eenheid ook aan de vrouwen gevraagd 
wat de beste locatie was geweest voor die waterput.  
 
Zelf probeerde ik ook zoveel mogelijk reke-
ning te houden met genderrollen. Ik ben 29 
jaar oud. Ik ben niet getrouwd, woon wel sa-
men met een man, ik heb geen kinderen, ik 
ben een vrouw, dus …, voor Afghaanse stan-
daarden heb ik ontzettend gefaald, zou je 
kunnen zeggen. Als ik in gesprek ging met 
Afghaanse commandanten dan deed ik dat 
ook altijd samen met mijn oudere, mannelijke 
collega’s. Gewoon om meer kans te hebben 
om mijn punten over te brengen.  
 
 
Daarnaast is ook een goede kennis van de cultuur van belang voor het welslagen van een 
militaire missie. Afghanen zijn echt ontzettend beleefde mensen. Geen enkel gesprek werd 
begonnen zonder eerst te vragen hoe het met mij ging, of mijn familie nog in goede gezond-
heid was; het draaide ook echt om de relatie. Straight to the point komen had absoluut geen 
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zin. Hiermee rekening houdend wordt een militaire missie effectiever. Waarbij het wel de 
vraag is wiens definitie van effectiviteit je hanteert.  

 
Politiek gezien is er heel veel aandacht voor 
Resolutie 1325 en daarmee ook voor mijn 
functie. Zo was het organiseren van een ba-
zaar al een reden om heel de pers uit te no-
digen.  
 
Ik was ook de enige van het hele hoofdkwar-
tier waarvan mijn rapporten direct doorgin-
gen naar het NAVO-hoofdkwartier in Brus-
sel.  
 
Toch zijn er in het hele militaire bedrijf ont-
zetten veel misverstanden over gender-

adviseurs. Zo dachten mensen dat ik gender-gelijkheid kwam promoten of bezig was met 
feminisme in Afghanistan. En hoewel mensenrechten en gender-gelijkwaardigheid wel zeker 
geratificeerd zijn in Afghaanse officiële documenten, zal het helaas niet snel werkelijkheid 
worden.  
 
Dit is een boerka. U waarschijnlijk wel be-
kend. Ten tijde van het Talibanregime, 13 jaar 
geleden, diende elke vrouw een boerka te dra-
gen. Die verplichting is er nu niet meer en 
toch zie je op straat heel veel vrouwen een 
boerka dragen. Sommigen zeggen dat het een 
vrije keuze is, want ze voelen zichzelf ano-
niem, hebben minder kans om iets fout te 
doen als ze die boerka aan hebben.  
Maar voor heel veel vrouwen is het ondenk-
baar om zonder boerka op straat te gaan. Ik 
had wel eens bijeenkomsten met lokale vrou-
wen en dan hielden ze ook de boerka aan;  
dan ging het voorste gedeelte omhoog en kwam er een gezicht te voorschijn. De mensen in 
Kabul zeiden ook: de status van een veiligheidssituatie kan je aflezen aan het aantal boerka’s 
op straat. Dus, hoe veiliger, hoe minder blauw op straat.  
 
En als ik dan zo door de stad reed dan kwam wel eens de vergelijking met een jas bij me op. 
Een jas doe je ook aan als je de straat op gaat. Maar deze vergelijking is echt fout, want een 
jas is niet bedoeld om je anoniem te maken En een jas verpest je gezichtsveld ook niet, is 
niet verstikkend, En als je een jas aan hebt kan een kind je wel terug herkennen op de markt, 
hoeft hij niet zijn moeders hand vast te houden omdat hij anders zijn moeder niet meer her-
kent tussen de andere boerka’s. Wat ik wil aangeven is dat praten over gender-gelijkwaardig-
heid alleen hierdoor al in een heel ander daglicht komt te staan.  
 
Een van de zaken waar ik me wel veel mee heb beziggehouden zijn de Afghaanse vrouwen 
werkzaam bij het leger.  
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De Afghaanse overheid heeft zich ten doel 
gesteld om meer vrouwen te rekruteren bin-
nen hun veiligheidsdiensten. Ze hebben 
vastgelegd dat 10% van het leger vrouw 
moet zijn aan het eind van 2014, dat is eind 
volgend jaar. Ik kan u zeggen, gebaseerd op 
mijn ervaringen, dat ‘bij lange na niet eens in 
de buurt komen’ als een understatement 
gezien kan worden. Momenteel is het aantal 
vrouwen bij het Afghaanse leger minder dan 
0,1%. Wat ik me nou telkens afvroeg is, voor 
wie, of door wie zijn deze cijfers opgesteld? 

Wil Afghanistan laten zien hoe vooruitstrevend ze zijn, hoeveel focus ze hebben op de 
vrouwelijke kant van de bevolking, of was het Westerse druk? Je kan landen niet één op één 
vergelijken. Kijk naar Nederland. Tot voor kort hadden wij in ons leger ook streefcijfers: 
20% van het leger moest vrouw zijn. We zitten op nog geen 9%. Bij onze oosterburen mo-
gen vrouwen pas sinds 2001 bij de Bundeswehr dienen, nadat Duitsland hiertoe gedwongen 
werd door het Europese Hof van Justitie. En de VS laten pas sinds dit jaar vrouwen toe in 
alle functies. Hoe kunnen we nu van Afghanistan, 13 jaar nadat de Taliban ze totaal onder-
drukten, dat ze zelfs vingers afhakten als ze nagellak droegen, vrouwen een brute afranseling 
of celstraf gaven als hun schoenen een tikkend geluid maakten, verwachten dat zij doelen 
hebben, zo vooruitstrevend zijn, cijfers opstellen die wij hier nog niet eens kunnen halen.   
 
Maar goed, ISAF ondersteunt de Afghaanse overheid, dus ook het halen van deze streefcij-
fers. En daarom maken wij bijvoorbeeld plannen voor rekruteringscampagnes, extra vrou-
wen bij de politie, of geven wij training voor vrouwen die al bij de politie werkzaam zijn. 
Bijvoorbeeld in fouillering. Ik heb hele heftige discussies met mijn militaire collega’s gehad  
toen ik een nieuwe rekruteringscampagne voor meer vrouwen bij de politie niet wilde steu-
nen. Waarom wil de ík, nota bene de gender-adviseur, niet dat er meer vrouwen bij de politie 
zouden komen? Meer vrouwen bij de politie is immers een legitiem doel van de Afghaanse 
overheid, en is ook nodig, bijvoorbeeld om het geweld tegen vrouwen en meisjes in Afgha-
nistan te stoppen. Dit geweld is echt ontzettend hoog en ook heel erg gewelddadig. Sommige 
Afghanen zeggen ook dat het eigenlijk het gevolg is van het feit dat meisjes te mondig zou-
den zijn geworden. Dat dit daarvan het resultaat zou zijn. Ik heb studies gelezen en die wij-
zen echt uit dat er veel meer oorzaken zijn. Eer is eigenlijk het belangrijkste in het leven van 
Afghanen en alleen vrouwen kunnen de eer schenden. En omdat het zo belangrijk is, is het 
vaak ook acceptabel dat op het schenden van de eer gereageerd wordt. Zo nodig met bruut 
geweld. Er zijn echt wel wetten die dit verbieden, maar die worden niet nageleefd en veel 
belangrijker nog, die worden ook niet gezien als rechtvaardig, als geldig, ook niet door de 
politie die ze juist zou moeten handhaven. Het traditionele rechtssysteem biedt ook in heel 
veel gevallen een goedkopere, een snellere en een meer geaccepteerde oplossing voor heel 
veel zaken. Meer vrouwen bij de politie, meer vrouwen binnen de gehele justitieketen, is dus 
een van de problemen en een van de vele stappen op weg naar een functionerende rechtstaat 
in Afghanistan. Natuurlijk zou ik het liefste meer vrouwen zien bij de politie, maar hoe be-
reiken wij dat. Beter, hoe bereiken de Afghanen dat, want het is hun land, hun cultuur, tradi-
ties, gebruiken, verleden, noem het maar op, en wat kunnen wij doen? Wij kunnen inderdaad 
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zoals mijn militaire collega voorstelde, een rekruteringscampagne maken, mooie, fancy, shiny 
posters, Afghaanse vrouwen met een hoofddoek om rennend, schietend op een doel, wel-
licht tv-spotjes, noem maar op. Ja mooi, heel mooi. Voor wie?  
 
In verband met het organiseren van een bazaar kwam ik in contact met een NGO die Af-
ghaanse weduwen helpt om huisnijverheid te verkopen. De grootste uitdaging was om de 
vrouwen mee te nemen naar de markt. Waarom? De meeste vrouwen waren al decennia lang 
niet het huis uit geweest; tien stappen buiten de deur en ze konden hun huis niet meer terug-
vinden. Om vervolgens op de markt met een marktkoopman te praten was even ondenkbaar 
voor hen. Vroeger had deze vrouw met haar vader en broers gepraat en daarna jarenlang 
alleen met haar man en zonen. Buiten deze herinneringen had ze nooit met een man gespro-
ken. Dus nu met een vreemde man praten? Onmogelijk! Natuurlijk is dit slechts een verhaal 
maar dit is wel heel relevant. Want wat denkt die vrouw als zij zo’n poster ziet?  
Daarnaast moet het niet alleen draaien om de gestelde doelen te halen en puur streefcijfers 
na te streven. Vrouwen moeten getraind zijn, maar belangrijker, ze moeten geaccepteerd 
worden.  
Veel vrouwen die ik op het lokale politiekantoor tegenkwam, hadden als enige verantwoor-
delijkheid thee te zetten en dan hadden ze het goed. 
 

Ik heb het voorrecht gehad om enkele Af-
ghaanse dames beter te leren kennen. Een 
ervan is Shikila, een dame die ik echt in mijn 
hart heb gesloten. Shikila kwam, volgens 
Afghaanse begrippen, uit een vrij liberaal 
gedeelte van het land. Ze was ook van goede 
afkomst en heeft een aantal jaren in Kabul 
gewoond. Daar heeft ze gewerkt bij de Spe-
cial Forces van het leger. Ze vertelde me wel 
eens, ja, dan moest ik ’snachts mee en dan 
gingen we huizen doorzoeken; ik moest in 
het vrouwengedeelte, om de vrouwen van 

terroristen kalm te houden. Ze had het daar erg naar haar zin en toch ging ze weg, want haar 
man wou naar Noord-Afghanistan toe. Ze wilde niet mee, sprak hem tegen, en het gevolg 
was dat ze geslagen werd door hem. Inmiddels werkt ze bij de grenspolitie, is ze officier en 
behartigt ze de belangen van de vrouwen werkend bij die eenheid. Mede dankzij die vrouw 
groeide het aantal vrouwen bij deze specifieke eenheid van drie naar vijftig, in slechts twee 
jaar. Dus niet via rekruteringscampagnes, posters of tv-spotjes, nee deze dame, met haar 
baas, zorgde voor een veilige werkomgeving en zodoende werden familieleden en kennissen 
aangetrokken die daar kwamen werken. De rol van ISAF hierin? Vrij minimaal.  
 
Dat is de realiteit en die moeten wij ons realiseren. Dat is ook de reden waarom ik die rekru-
teringscampagnes niet wilde steunen. Maar goed, hoe kom je hier achter. Hoe kom je er nou 
achter wat de beste manier is om meer vrouwen bij de politie te krijgen? Hoe kom je achter 
de beste locatie voor een waterput?  
 
Ik kwam er op mijn beurt achter door simpelweg de meeste tijd door te brengen met Shikila. 
Ik heb samen met een tolk gewoon een keer een hele dag op haar kantoor gezeten en geluis-
terd. Ik kan u zeggen, dit was echt een van de leerzaamste dagen van mijn uitzending. Ik zag 
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echt daadwerkelijk wat ze deed. Het was ook 
een van de leukste. Zo kwamen net voor de 
lunch een aantal vrouwen het kantoor in, die 
hadden tassen bij zich en daar kwam me 
toch een hoeveelheid make-up uit. Oogscha-
duw, alle kleuren, lippenstift, poeder, masca-
ra, afgebrande lucifers, om kool om de ogen 
mee te maken. Ze smeerden erop los. Ik 
kreeg ook alles aangeboden. Hun kinderen 
speelden ondertussen ook op het kleine kan-
toortje.  
 

Ik had Shikila ook gevraagd om te komen spreken op de zogenaamde vrouwen-shura die ik 
vanuit het hoofdkwartier moest organiseren. Een shura is een Afghaans fenomeen. In Af-
ghanistan worden veel zaken besproken middels een shura. Het is eigenlijk een soort traditi-
oneel overleg, waarin de mensen die geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van een 
besluit eerst daarover geconsulteerd worden. Ze krijgen inspraak.  
 
Om meer inzicht te krijgen in hetgeen Af-
ghaanse vrouwen dachten werden in het 
hoofdkwartier waar ik werkte zogenaamde 
vrouwen-shura’s georganiseerd. We haalden 
dan de meest invloedrijke vrouwen uit de 
regio bij elkaar, boden ze een lunch aan. Het 
was een forum om te praten over wat hen 
bezighield. Op zich een heel mooi initiatief. 
Alleen het zat me gewoon niet lekker, ik 
vroeg me heel erg af voor wie we dit deden. 
Die vrouwen kenden elkaar allemaal goed. 
Die waren ook zonder ons met elkaar in 
contact. Ze kwamen wel op een militaire 
basis, niet bevorderlijk voor hun veiligheid naderhand. Ze vonden wel een luisterend oor bij 
ons. Alleen met veel van de door hen geuite zorgen konden we simpelweg niets.  
 
Aan de andere kant was het een ultiem PR-moment voor ons. Een grote ISAF-generaal, te-
midden van allemaal Afghaanse vrouwen met hoofddoeken. De foto’s die gemaakt werden 
waren ook echt goud waard. Want als dat niet aangaf dat wij het implementeren van 1325 
serieus namen. “Wij helpen die vrouwen die zo hebben geleden onder het regime van de 
Taliban.” Deden we dat nou echt met die shura? Of, voor wie deden we dit?  
 
In een van mijn laatste gesprekken me Shikila hadden we het over leeftijd. Ik had het om de 
een of andere reden nooit aan haar gevraagd en het bleek dat we even oud waren, 29. Ik had 
dat totaal niet verwacht, ook gezien haar uiterlijk. Ik schrok er eigenlijk van. Shikila zag mijn 
reactie en moest in eerste instantie lachen. Alleen, dat veranderde heel snel in een heel treurig 
gezicht toen ze tegen me zei: Yvette, een leven van een vrouw in Afghanistan is nu eenmaal 
niet zo makkelijk als jouw leven. Ik kan u zeggen dat ik me zelden zo klein heb gevoeld als 
toen, want wat ik ook zou zeggen, het zou geen recht hebben gedaan aan de waarheid van 
haar woorden.  
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Vrouwen vormen de helft van de bevolking 
en leveren een essentiële en onschatbare 
bijdrage aan de maatschappij. Soms is die 
bijdrage alleen minder zichtbaar, zoals in 
Afghanistan. Maar zoals Khaled Hosseini het 
ook schrijft in zijn laatste boek: “Afghanistan 
is ons aller moeder. Maar het is een zieke 
moeder. En ze lijdt al een hele tijd. Nu is het 
waar dat de moeder haar zonen nodig heeft 
om te herstellen. Maar ze heeft ook haar 
dochters nodig. Minstens evenveel. Zo niet 
meer.”  
 

Als militairen proberen wij een bijdrage te 
leveren aan een betere en veiliger wereld. Om 
dit goed te kunnen doen moeten wij kennis 
hebben van de cultuur, gebruiken en tradities 
die een land rijk is. Ook mogen wij gender-
rollen niet vergeten. En wij moeten goed en 
zorgvuldig naar de mensen luisteren. De laat-
ste jaren is veel vooruitgang geboekt op dit 
gebied, maar we zijn er simpelweg nog niet.  
 

 
 
 
 
Persoonlijk heb ik een hele goede tijd gehad 
in Afghanistan. Ik hoop dat ik, hoe idealis-
tisch of naïef het ook mag klinken, ergens 
toch een bijdrage heb kunnen leveren aan 
een veiliger Afghanistan. Het is een prachtig 
land en de mensen hebben mij echt geraakt.  
 

Shikila liet mij een keer foto’s zien. Ze had dat weekend 
met haar familie een picknick gehad en op die foto’s, in 
de prachtige bergen van Afghanistan, zagen ze er geluk-
kig, vredig en ook zorgeloos uit. Ik hoop dat dit het beeld 
is van de toekomst van Afghanistan. Mannen, vrouwen, 
kinderen in vrede genieten van het leven. Daarmee wil ik 
ook graag afsluiten. Ik wil iedereen heel erg bedanken 
voor deze bijzondere bijeenkomst. Dank u wel, of op zijn 
Afghaans, Tasjakur.  


