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Afghaanse vrouwen en de Nederlandse deelname aan ISAF-Missies

Afghan women could serve as  ideal messengers in humanizing the ISAF role in combating the 

Taliban because of women’s  ability to speak personally and credibly about their experiences  under 

the Taliban, their aspirations for the future, and their fears of a Taliban victory. Outreach initiatives 

that create media opportunities for Afghan women to share their stories  with French, German, and 

other European women could help to overcome pervasive skepticism among women in Western 

Europe toward the ISAF mission.1

De bovenstaande passage komt uit een geheim geclassificeerd document van de Central Intelligence 

Agency (CIA), gelekt via de website http://wikileaks.org. Op 12  maart 2010  publiceerde de CIA  Red Cell - 

een onderdeel binnen de CIA  opgericht om nieuwe gedachtegangen te initiëren - dit memorandum. De 

CIA  zag de Afghaanse vrouwen als  ideale boodschappers  om het menselijke karakter van de International 

Security Assistence Force (ISAF) naar voren te brengen. Hun verhaal van onderdrukking en mishandeling 

onder de Taliban maakte de ISAF-missie in Afghanistan de moeite waard. De militairen waren immers 

onder andere daar om de situatie voor vrouwen te verbeteren. Waarom zouden de Afghaanse vrouwen 

moeten worden ingezet om de missie een humaan gezicht te geven? Waren de Europeanen niet overtuigd 

van het nut van de aanwezigheid van westerse troepen in Afghanistan?

  Het document, geschreven naar aanleiding van de val van het Nederlandse kabinet Balkenende 

IV  in februari 2010, ging op zoek ging naar mogelijkheden om de bevolking van de bondgenoten binnen 

de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) weer enthousiast te maken voor missies  in 

Afghanistan. De reden voor de val van het Nederlandse kabinet was de Nederlandse deelname aan de 

missie. Dat baarde de CIA  zorgen. Als  de scepsis  van de Nederlandse bevolking zo sterk was dat daar een 

regering over kon vallen, was  er de mogelijkheid dat andere Europese regeringen dit zouden aangrijpen 

om hun eigen troepen terug te trekken uit Afghanistan. In dit document zocht de CIA  naar mogelijkheden 

om een domino-effect te voorkomen. Focussend op de inbreng van Duitsland en Frankrijk, de twee 

landen die op het Europese continent de meeste troepen leverden aan de missie, kwam de Red Cell tot 

de conclusie dat de Franse en Duitse bevolking niet geïnteresseerd waren in de missie; men was 
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1 Wikileaks, ‘CIA Red Cell Special Memorandum; Afghanistan: Sustaining West European Support for the NATO-led 
Mission-Why Counting on Apathy Might Not Be Enough,’ [PDF], 11 maart 2010, http://file.wikileaks.org/file/cia-
afghanistan.pdf, laatste update 26 maart 2010, laatst bezocht op 4 augustus 2010.
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apathisch. De vrees  bestond binnen de CIA  dat deze apathie zou omslaan in scepsis  over de Franse en 

Duitse deelname aan NAVO-missies, zeker nadat de Nederlanders  waren gezwicht voor de druk van het 

electoraat om te vertrekken. In het memorandum droeg de Red Cell dan ook twee voorstellen aan om de 

Fransen en Duitsers  weer enthousiast te krijgen voor de missie. Ten eerste zou president Barack Obama 

voor de zaak in Afghanistan kunnen pleiten. De Fransen en Duitsers  vertrouwden hem, zeker wat betreft 

internationale politiek. Ten tweede zou het verhaal van de Afghaanse vrouw, en dan het liefst verteld 

door de Afghaanse vrouw zelf, het goed doen volgens  de CIA, aangezien de missie een persoonlijk 

gezicht gaf. Vooral vrouwen, die minder positief waren over de missie dan mannen, zouden zich door het 

verhaal van de Afghaanse vrouw aangesproken moeten voelen en zo achter de missie komen te staan.

 Met in het achterhoofd het feit dat dit document gelekt was  via http://wikileaks.org en dat het 

gepubliceerd was met als  doel om nieuw gedachtegoed naar boven te brengen, blijft het interessant dat 

de CIA  zo duidelijk koos voor de Afghaanse vrouw om een missie te verantwoorden, die in eerste 

instantie was gestart om een regime te verdrijven te helpen dat steun gaf aan terroristen. Als  de 

Amerikanen de vrouwen in Afghanistan hadden willen helpen, hadden zij, of de internationale 

gemeenschap, al eerder in Afghanistan kunnen ingrijpen, zonder de aanslagen van 9/11  als aanleiding. 

De CIA wilde dus de Afghaanse vrouw inzetten als een pleitbezorger voor de zaak van ISAF. 

 Dit bleek al eerder een werkende strategie te zijn voor het Amerikaanse volk zelf. In de eerste 

maanden na de aanslagen van 9/11  was  er binnen de Amerikaanse overheid, het Amerikaanse Congress 

en in de Amerikaanse pers  grote aandacht voor de zaak van de Afghaanse vrouw. Met Laura Bush als  het 

gezicht van de overheidscampagne werd de zaak van de Afghaanse vrouw aanhangig gemaakt bij het 

Amerikaanse publiek.2 In het eerste door een vrouw gepresenteerde Radio Address -  een radiotoespraak 

wekelijks  gehouden door de Amerikaanse president sinds Franklin Delano Roosevelt - riep Laura Bush het 

Amerikaanse volk op om zich achter de Afghaanse vrouw te scharen:

Good morning. I'm Laura Bush, and I'm delivering this  week's radio address  to kick off a world-

wide effort to focus  on the brutality against women and children by the al-Qaida terrorist network 

and the regime it supports  in Afghanistan, the Taliban. That regime is now in retreat across much 

of the country, and the people of Afghanistan -- especially women -- are rejoicing. Afghan women 

know, through hard experience, what the rest of the world is  discovering: the brutal oppression of 

women is a central goal of the terrorists.3

 In november 2001 had het Amerikaanse Congres  de Afghan Women and Children Relief  Act al 

goedgekeurd. Bij de introductie van deze wet riepen de Amerikaanse vrouwelijke senatoren de 

verschrikkelijke manier waarop Afghaanse vrouwen waren behandeld onder de Taliban in herinnering. De 
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2 Mike Allen,‘Laura Bush Gives Radio Address; First Lady says Fight Is for Dignity of Afghan Women; Children,’ 
Washington Post, 18 november 2001.

3 White House, Laura Bush, ‘Radio Address by Ms. Bush,’ Washington D.C.: 17 november 2001, http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/ laatste update onbekend, laatst bezocht op 4 augustus 2010.
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Taliban sloot Afghaanse vrouwen uit van onderwijs, gezondheidszorg en werk, en maakte zo, volgens  het 

Amerikaanse Congress, het leven van de vrouw in Afghanistan onmogelijk. In de eindversie van de wet 

werd de Amerikaanse president dan ook de mogelijkheid gegeven “on such terms and conditions as the 

President may determine, to provide educational and health care assistance for the women and children 

living in Afghanistan and as  refugees  in neighboring countries.”4 President Bush greep tijdens  het tekenen 

van deze wet nogmaals  de mogelijkheid aan om te benadrukken dat het een taak van de Amerikanen 

was om de schurken die bereid waren om vrouwen dit aan te doen, aan te pakken:

The central goal of the terrorists  is  the brutal oppression of women -- and not only the women of 

Afghanistan. The terrorists who help rule Afghanistan are found in dozens  and dozens of countries 

around the world. And that is the reason this  great nation, with our friends  and allies, will not rest 

until we bring them all to justice.”5

 Het beeld van de Afghaanse vrouw als slachtoffer van een barbaars, corrupt, onderdrukkend, 

masculien regime, dat hen geen toegang bood tot onderwijs, gezondheidszorg en werk, werd het kader 

waarbinnen de Amerikaanse regering haar beleid richting de Afghaanse vrouw schiep. Het Department of 

State publiceerde op dezelfde dag dat Laura Bush haar Radio Address  gaf het rapport The Taliban’s  War 

Against Women, waarin de erbarmelijke situatie waarin Afghaanse vrouwen leefden werd aangehaald en 

de Amerikanen werden geprezen om hun aandacht voor deze situatie. Daarnaast zegde het rapport toe 

dat de Afghaanse vrouw een wezenlijk deel van de samenleving was en dat de internationale 

gemeenschap zorg zou dragen dat de vrouwen niet zouden worden vergeten:

The international community stands  with Afghanistan and with Afghans in reclaiming their 

traditions  and their rights. "Afghan society is  like a bird with two wings. If one wing is  cut off, then 

society will not function."6

  De Afghaanse vrouw werd dan ook niet vergeten aan het begin van de missie. Zo beloofden de 

deelnemers  aan verschillende conferenties over de wederopbouw in Afghanistan dat de Afghaanse vrouw 

zou worden meegenomen in het herbouwen van de economie, maar vooral ook in het opnieuw inrichten 

van de Afghaanse staat. Onder de vleugels van de Verenigde Naties werd in Bonn besloten hoe de 
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4 United States Congress, Senate, A bill to authorize the provision of educational and health care assistance to the 
women and children of Afghanistan, S. 1573, 107th Congr., 1st sess. (25 oktober 2001).

5 U.S. Department of State, George W. Bush, ‘Remarks at the Signing Ceremony for Afghan Women and Children 
Relief Act of 2001,’ The National Women's Museum in the Arts, Washington, DC,12 december 2001 http://
www.state.gov/, laatste update onbekend, laatst bezocht op 4 augustus 2010.

6 U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, The Taliban’s War Against Women, Report 
on the the Taliban’s War Against Women, http://www.state.gov/g/drl/rls/6185.htm, laatste update onbekend, laatst 
bezocht op 4 augustus 2010.
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politiek er in Afghanistan na de val van de Taliban eruit zou zien. In het Bonn Agreement van december 

2001 werd voorgenomen dat Afghanistan een pluralistische samenleving zou zijn: 

Noting that these interim arrangements  are intended as a first step toward the establishment of a 

broad-based, gender-sensitive, multi-ethnic and fully representative government, and are not 

intended to remain in place beyond the specified period of time.7

 De internationale wereld zou de nieuwe Afghaanse regering helpen om de punten van The Bonn 

Agreement te bereiken en zo dus  ook de positie van de Afghaanse vrouw helpen te verbeteren. Ondanks 

deze claims rapporteerde Human Rights  Watch op 6 december 2009 echter dat er niet veel verbeterd was 

voor de Afghaanse vrouwen. In een begeleidend commentaar zei een vertegenwoordiger van Human 

Rights  Watch dat de Afghaanse vrouwen gebruikt waren, zowel door de VS als  door haar internationale 

partners: “The plight of women and girls  under the Taliban was  used to help justify  the 2001  invasion of 

Afghanistan, [but] women's  rights have not been a consistent priority of the government or its 

international backers.”8 

 Zoals bleek uit mijn eerdere onderzoek hebben de Verenigde Staten de Afghaanse vrouw zeker 

ingezet om hun oorlog aan het Amerikaanse publiek te verkopen.9  Vraag is echter of het verhaal van de 

Afghaanse vrouw ook door Europese landen naar voren is  geschoven om de missie in Afghanistan een 

menselijk gezicht te geven. Waren de Afghaanse vrouwen voor de Europese landen, zoals  Human Rights 

Watch claimt, geen prioriteit en zijn ze daadwerkelijk gebruikt om de missie te legitimeren?  Deze scriptie 

zal onderzoeken of in de Nederlandse politiek en de Nederlandse media de Afghaanse vrouw - net als  in 

de Verenigde Staten in de maanden na 9/11  -  als  een van de redenen werd ingebracht waarom de missie 

in Afghanistan juist was. Dit zal deze scriptie onderzoeken aan de hand van drie momenten waarop de 

deelname van de Nederlandse troepen aan de ISAF-missie ter discussie stond: de initiële opzet van ISAF 

in en rondom Kabul (2001-2002), de zending van Nederlandse troepen naar Baghlan (2004) en 

vervolgens naar Uruzgan (2006). Na een overzicht van de academische discussie rondom gender en 

internationale betrekkingen bekijkt deze scriptie wat de houding van Nederland is ten aanzien van de 

NAVO-aanvragen voor het zenden van Nederlandse troepen naar Afghanistan. Waren de Nederlanders 

bereid om mee te doen aan de inval in Afghanistan en in wat voor vorm? Welke overwegingen speelden 

hierin een rol en hoe werden de Afghaanse vrouwen binnen deze overwegingen geportretteerd? Of was 
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7 United Nations, Afghan Reconstruction Conference, ‘Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending 
the re-establishment of permanent government institutions,’ Bonn: 5 december 2001, http://www.un.org/News/dh/latest/
afghan/afghan-agree.htm, laatste update onbekend, laatst bezocht op 4 augustus 2010.

8 Human Rights Watch, ‘We Have the Promises of the World, Women’s Rights in Afghanistan,’ [PDF] 
 http://www.hrw.org/en/reports/2009/12/03/we-have-promises-world-0, laatste update 6 december 2009, laatst bezocht 
op 4 augustus 2010; Human Rights Watch, ‘Afghanistan: Keep Promises to Afghan Women,’ http://www.hrw.org/node/
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9 Liz Oomens, Canaries in the Mines. The creation of American policy towards Afghan women after 9/11 (Scriptie MA 
American Studies, Utrecht 2010), 53-55. 

http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm
http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm
http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm
http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm
http://www.hrw.org/en/reports/2009/12/03/we-have-promises-world-0
http://www.hrw.org/en/reports/2009/12/03/we-have-promises-world-0
http://www.hrw.org/node/86997
http://www.hrw.org/node/86997
http://www.hrw.org/node/86997
http://www.hrw.org/node/86997


de onderdrukking van de vrouwen op zichzelf een reden om naar Afghanistan te gaan? Hierin zal ik 

steeds  de periode waarin het kabinet toezegt verkenningen te doen naar een eventuele missie tot aan de 

stemming in de Tweede Kamer beschouwen. Het te gebruiken materiaal hiervoor zijn artikelen 

gepubliceerd in Nederlandse kranten en opiniebladen en de brieven aan en de debatten in de Tweede 

Kamer.
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Oorlogsverhalen en inheemse vrouwen redden

The burqa recalls suttee and the four-stage gendered logic  of empire: (1) women have inalienable 

rights  within universal civilization, (2) civilized men recognize and respect these, (3) uncivilized 

men systematically  abrogate these rights, and (4) such men (the Taliban) thus belong to an alien 

(Islamic) system. Imperial logic genders  and separates  subject peoples  so that the men are the 

Other and the women are civilizable. To defend our universal civilization we must rescue the 

women. To rescue these women we must attack these men. These women are to be rescued not 

because they are more “ours” than “theirs” but rather because they will have become more “ours” 

through the rescue mission.10

De bovenstaande passage komt uit de “Roundtable” discussie van het tijdschrift Signs, waarin Miriam 

Cooke in haar beschouwing op de oorlog in Afghanistan focust op de manier waarop Afghaanse vrouwen 

zijn weggezet door de Amerikaanse regering. Volgens haar is de symbolische waarde van het verhaal 

rondom de Afghaanse vrouw zeer groot. Miriam Cooke beschrijft hierboven de tropen van buitenlandse 

vrouwen, bijvoorbeeld de hedendaagse Afghaanse vrouw verscholen achter de burqa of de 

weduweverbrandingen in India in de negentiende eeuw. Deze tropen zijn gebruikt om een beeld te 

creëren van het geciviliseerde westen, door het westen af te zetten tegen de barbaarse praktijken van de 

andere landen. De troop van, zoals  Cooke het noemt, het redden van “brown women” door de witte man 

wordt volgens  haar gebruikt door de westerse wereld om interventies  in het buitenland te legitimeren. 

Door deze vrouwen te redden, beschermen we onze eigen civilisatie, en zodoende kunnen de mannen die 

deze vrouwen onderdrukken dus  aangevallen worden. Terwijl ze de speech van Laura Bush aanhaalt, 

maakt Cooke haar punt: “The U.S. government is fighting on behalf “of our common humanity, a 

commitment shared by people of good will on every continent.” The rescue mission is  greater even than a 

matter of civilization (who has  it and who doesn’t); it encompasses  humanity itself.” In deze logica was 

de Amerikaanse overheid na 11 september dus  niet alleen bezig met het civiliseren van Afghanen, maar 

zij redde daarnaast ook de mensheid.

 De vier stappen die Cooke neemt om tot haar conclusie te komen, lijken erg kort door de bocht. 

Zoals in de inleiding beschreven, werd de Afghaanse vrouw echter wel degelijk door de Amerikaanse 
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regering gebruikt om een beeld weg te zetten van de missie aldaar.11  Om te zien of deze benadering ook 

is gekozen in Nederland, is  een beschouwing van de academische discussie op het kruispunt van 

Vrouwenstudies  en Internationale betrekkingen een goede inkleding van het te volgen onderzoek. Dit 

hoofdstuk bespreekt ten eerste de manier waarop de onderwerpen vrouwen en gender een plek vonden 

binnen de historische wetenschap en de internationale betrekkingen. Hierin beschouwt het hoofdstuk de 

mening van verschillende historici  waarom een beschouwing van gender waardevol is voor het begrip van 

internationale relaties. Vervolgens  bekijkt het de manier waarop gender een belangrijke invalshoek is 

voor onderzoek naar de War on Terror en, in dit geval, vooral de ISAF-missie in Afghanistan. Als  laatste 

beschouw ik hoe gender een rol speelt in de beeldvorming rondom en de legitimatie van oorlog.

 De academische discussie rondom Internationale Betrekkingen is  traditioneel gezien niet erg 

gendersensitief. De discussie focust zich vooral op de rol van staten, staatshoofden en diplomaten, en dit 

waren traditioneel gezien dan ook vooral mannen. Er is  weinig oog voor de rol van vrouwen binnen de 

internationale betrekkingen, vooral als  ze niet in het centrum van de macht staan. Voor de historische 

wetenschap schrijft Joan Scott in 1986 een betoog in de American Historical Review  waarin ze, zich 

baserend op contemporain historisch onderzoek, uiteenzet waarom een gendergericht onderzoek nuttig is 

voor de geschiedwetenschap. Ook in het geval van oorlog, diplomatie en hoge politiek vindt Scott dat er 

verder moet worden gekeken dan de actoren en de letterlijke betekenis  van hun woorden. Scott 

argumenteert dat

legitimizing of war - of expending young lives to protect the state - has variously taken the forms 

of explicit appeals to manhood (to the need to defend otherwise vulnerable women and children), 

of implicit reliance on belief in the duty of sons to serve their leaders  or their (father the) king, and 

of associations between masculinity and national strength. 

Tot het overgaan van oorlogsvoering wordt in de hoge regionen van politiek besloten. Gender is  in de 

visie van Scott dan ook een factor die de machtsrelaties binnen hoge politiek schept, vooral. De manier 

waarop deze autoriteiten omgaan met vrouwen, bijvoorbeeld door ze al dan niet toe te laten tot het 

politieke domein, bepaalt onder andere hun legitimiteit binnen het publieke domein. “Gender is  one of the 

recurrent references  by which political power has been conceived, legitimated, and criticized.”12 Gender is 

volgens  Scott dus een onderzoeksveld dat historici in het oog dienen te houden, omdat als  er 

gendersensitief onderzoek wordt gedaan ze tot nieuwe inzichten kunnen komen, die de meer traditionele 

blik op de geschiedenis niet biedt. 

 Drie jaar na het artikel van Scott verschijnt het boek van Cynthia Enloe, waarin zij op zeer 

genderspecifieke wijze de rol van vrouwen binnen internationale betrekkingen analyseert. Haar boek 

Bananas, Beaches and Bases  (1989) becommentarieert het bovengenoemde traditionele standpunt door 
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te onderzoeken wat de rollen van vrouwen binnen Internationale Betrekkingen zijn, dus  niet alleen de 

vrouwelijke ambassadeurs  of staatshoofden. Dit doet Enloe door zich in haar onderzoek te richten op 

zowel de invloed van vrouwen op de militaire en diplomatenwereld, als  op de rol van de kamermeisjes in 

de toeristenindustrie, of op het beeld van Carmen Miranda dat door United Fruits werd gebruikt om 

bananen te verkopen. Baanbrekend van deze benadering is  dat Enloe zich afvraagt waar in eerdere 

onderzoeken de vrouwen waren. Zoals  Scott eerder analyseerde, werden deze vrouwen in eerdere 

onderzoeken niet besproken. Enloe is het met Scott eens en onderschrijft in Bananas, Beaches and Bases 

dat onderzoek naar de rol van vrouwen wel degelijk tot nieuwe inzichten kan leiden, ook voor de 

Internationale Betrekkingen: “[i]gnoring women on the landscape of international politics  perpetuates  the 

notion that certain power relations  are merely a matter of taste and culture. Paying serious attention to 

women can expose how much power it takes  to maintain the international political system in its  present 

form.”13 Enloe ziet onderzoek naar vrouwen binnen de internationale betrekkingen als  noodzakelijk om de 

daadwerkelijke machtsstructuren bloot te kunnen leggen. 

 Hierbij onderkent ze dat vrouwen als  Margaret Thatcher of Jeanne Kirkpatrick vormend waren 

voor het zichtbaar maken van vrouwen in de internationale politiek. Op het moment dat zij op de foto 

stonden met voor de rest alleen maar mannen, werd het opeens duidelijk dat ze de enige vrouw in het 

plaatje waren. Door het contrast dat zij vormden met de mannen legden ze de ongelijke verhouding van 

mannen en vrouwen in de hogere regionen van het politieke bestel bloot. Daarnaast maakte de 

aanwezigheid van deze vrouwen het mogelijk dat de boodschap door het gezelschap waarin zij verkeren 

een nieuwe ondertoon kreeg. Zij konden gebruik maken van hun “state of office to foment international 

conflict, [so] that conflict looks less  man-made, more people-made, and thus more legitimate and harder 

to reverse.”14 Zoals beargumenteerd in mijn eerdere onderzoek, gold dit ook voor de troop van Afghaanse 

vrouwen. Deze troop werd ingezet om de Amerikaanse missie in Afghanistan een meer humaan gezicht 

te geven, in plaats van een oorlog die gevoerd werd door alleen maar mannen. In de eerste dagen na 11 

september bestond het conflict uit alleen maar mannen: uit de planning van Al Qaeda, uit de steun van 

Taliban, uit de mannelijke terroristen die in de Twin Towers in New York vlogen en uit de reactie van de 

Amerikaanse mannen als  President Bush, Secretary of State Colin Powell  en Secretary of Defence Donald 

Rumsfeld. Volgens Enloe moet de gendersituatie in onderzoek naar internationale politiek niet zomaar 

voor waar aangenomen worden. Onderzoekers  dienen zich af te vragen waar de vrouwen zijn en wat de 

betekenis is van de rol die zij vervullen, ook al staan ze niet direct zelf in de schijnwerpers.

 Emily Rosenberg analyseert in 1991 ook vrouwenstudies om internationale betrekkingen te 

bestuderen en definieert vier verschillende onderzoeksgebieden waarin gender een belangrijke rol speelt 

voor de ontwikkeling van internationale betrekkingen. Het eerste gebied betreft de belangrijke vrouwen 

en de invloed die zij als  vrouwen kunnen uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn de hierboven genoemde 

Thatcher of Kirkpatrick. Vrouwen in typische vrouwenposities, zoals  verpleegkundigen, vredesactivisten 
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of (echtgenotes van) zendelingen vormen de tweede groep. Het derde onderzoeksgebied betreft niet 

zozeer daadwerkelijke personen, maar gaat over gender gerelateerd discours  wat buitenlandse 

betrekkingen legitimeert. Hierbij valt te denken aan paternalisme als drijfveer voor het binnenvallen van 

landen, zoals  tijdens  de Spaans-Amerikaanse oorlog (1898). Als  laatste noemt Rosenberg de categorie 

die vaak wordt aangeduid met “women in international development.” Deze invalshoek analyseert de 

wereld waar men zich begint af te vragen of onderzoek of beleid voor Internationale Betrekkingen wel 

waardevol is  als de helft van de wereldbevolking -  de vrouwen -  buiten beschouwing wordt gelaten. 

Concluderend betoogt Rosenberg dat een focus  op gender niet vanuit modische overwegingen onderdeel 

van onderzoek is, maar daadwerkelijk nieuwe perspectieven kan bieden binnen de Internationale 

betrekkingen. Eerdere als  natuurlijk beschouwde machtspatronen worden opnieuw kritisch bekeken en 

“[i]n that criticism, power relationships and the constructions  of knowledge that buttress them are not 

accepted as natural but are pried open and challenged from diverse perspectives.”15 

 Als  ruim tien jaar later Kristin Hoganson door haar decaan wordt gevraagd om nogmaals uit te 

leggen waarom Gender Studies een belangrijke invalshoek is  voor onderzoek naar internationale 

betrekkingen, ziet zij in haar essay “What’s  gender got to do with it?  Gender as  Foreign Relations 

History” (2004) dat er al veel is  bereikt sinds  Joan Scott haar oproep plaatste om meer gendergericht 

onderzoek te doen: “[t]he shift in the field over the last decade has  resulted in an avalanche of 

scholarship highlighting the importance of gender to political, economic, and yes, even foreign 

relations.”16 Hoganson vraagt in haar essay af wat er dan daadwerkelijk bereikt is  in die afgelopen 10  jaar 

en waar nog openingen liggen in onderzoek dat gender en internationale betrekkingen samen brengt. 

Volgens Hoganson is  er al veel belangrijk werk verricht en hebben onderzoekers als  Scott, Enloe en 

Rosenberg Vrouwenstudies  op de kaart gezet binnen de Interntationale Betreekingen. Als  drijfveer van 

toekomstig onderzoek naar gender pakt Hoganson dan ook terug naar Enloe haar beginvraag: waar zijn 

de vrouwen? Deze vraag blijft voor Hoganson relevant, omdat deze vraag de zo logische lijkende 

patronen in de samenleving in een nieuw daglicht kan zetten. Hoganson eindigt haar betoog met dat er 

nog veel vragen open liggen die een gendersensitieve benadering behoeven, zeker ook omdat in nieuwe 

conflicten deze benadering tot nieuwe inzichten kan leiden: 

Why did a group of young men fly planes  into skyscrapers on September 11? Why did the 

administration trot out Laura Bush to talk about the Taliban’s  treatment of women? [...] For those 

who continue to be skeptical, I  would say that a lack of intuitiveness  is  what generates  knowledge. 

Trying to fit things  into categories  that do not contain them neatly can lead us  to reconsider those 
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categories. That reconsideration is what has made recent work in gender and international relations 

history so vital.17

Op het moment van verschijnen van deze bundel zijn er nog weinig analyses  op het gebied van gender 

omtrent de War on Terror. Zoals Hoganson al aanstipt, zijn er wel degelijk vragen die gesteld kunnen 

worden rondom de gebeurtenissen van 11 september en de daaruit volgende missies  in Afghanistan en 

Irak. Emily Rosenberg maakt als  een van de eerste een gendersensitieve analyse over de gebeurtenissen 

na 9/11 in een artikel verschenen in een speciale uitgave over 11 september en zijn nasleep van het 

Journal of American History. Rosenberg ziet op het gebied van het redden van vrouwen en kinderen twee 

belangrijke trends  onstaan na 11  september, die bepalend zijn voor de constructie van het beeld van de 

War on Terror. Volgens Rosenberg staan deze trends  niet op zichzelf in de historie. Als  eerste ziet 

Rosenberg dat de troop van het redden en het vervolgens  verlichten van buitenlandse of ‘andere’ 

vrouwen vaak is  gebruikt om het paternalisme en het masculiene van de invallende staat te 

benadrukken: “The nation, in effect is summoned to provide protection to women or to a country - 

emblematically feminized - that rival men are violating.18 Volgens Rosenberg gebruikt zeker de Verenigde 

Staten deze troop om hiermee het Amerikaans exceptionalisme -  kortweg het idee dat de Verenigde 

Staten een unieke plaats  in de wereld is  - als  een moderne en humane natie te accenturen. Voorbeelden 

hiervan zijn volgens Rosenberg de Amerikanen die de Cubaanse vrouw redden van Spaanse bruten tijden 

de Spaans-Amerikaanse oorlog, of het door Hollywood gecreëerde beeld van Duitsers  die tijdens  de 

Tweede Wereldoorlog vrouwen en kinderen uit het raam gooiden. Dit beeld wordt volgens  Rosenberg ook 

geconstrueerd in de eerste maanden van de War on Terror, zowel door Al Qaeda als door de Amerikanen. 

Waar Osama bin Laden de aanwezigheid van vrouwelijke Amerikaans militair personeel in Saudi Arabië en 

dus dicht bij Mekka laakt, gebruikt President Bush een beeld van soldaten die vrouwen gaan redden om 

zijn boodschap over te brengen: “[t]he Bush administration [...] claimed to be saving women from 

medievalism of an extremist form of Islamic fundamentalism.”19  Ook tijdens de War on Terror worden 

vrouwen ingezet om aan te tonen dat de interventie in de Verenigde Staten een juiste, humane actie is.

 Rosenberg ziet in de maanden na 11 september naast deze beeldvorming ook een andere trend 

zich ontwikkelen, namelijk de opkomst van transnationale organisaties  die globaal de verbetering van 

mensenrechten voor ogen hebben en op lokaal vlak cultureel specifieke strategieën ontwikkelen om 

vrouwen te emanciperen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze trend ook een historische achtergrond 

heeft. Een voorbeeld hiervan is de inzet van First Lady Eleanor Roosevelt na de Tweede Wereldoorlog 

voor een betere representatie van vrouwen tijdens  conferenties  die zich bezighielden met de opbouw van 

de vernieuwde internationale orde. Zo zijn volgens  Rosenberg ook de vrouwen die opkomen voor de 

Afghaanse vrouwen na 9/11  zeer belangrijk voor het gevormde beeld over gender in de War on Terror. 
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Verscheidene vrouwengroeperingen hebben de verhoogde aandacht voor de Afghaanse vrouw 

aangegrepen om te pleiten voor zitting van Afghaanse vrouwen in de nieuwe Afghaanse interim regering 

in december 2001.20

 Belangrijk voor de ontwikkeling van een dergelijk transnationaal activisme voor vrouwen zijn 

volgens  Rosenberg de Wereldconferenties  voor Vrouwen van de Verenigde Naties, aangezien vrouwen 

vanuit deze conferenties  blijven vragen om aandacht voor gender en zo gendervraagstukken meer 

mainstream maken. Er blijft volgens  Rosenberg wel discussie bestaan of vrouwen een plek aan de tafel 

moeten opeisen of juist deze tafel helemaal om moeten gooien. Zij ziet in de voorbeelden van activisme 

van vrouwen rondom 11 september een invloed op de beleidsvorming van de regering op het gebied van 

vrouwen. Een beleid dat volgens  Rosenberg vaak gestaafd is  op de meer traditionele opvatting 

paternalisme:

These small  examples, which take their place within a larger historical tradition of women’ 

transnational organizing, illustrate how contested and unstable signifiers  related to gender and 

rescue can give rise to reformulations of the language of nationalism and paternalism on behalf of 

a transnational approach to achieving greater gender equity.21

Volgens Rosenberg staan de trends dan ook niet volledig los van elkaar. Ze komen elkaar tegen, 

overlappen en overschaduwen elkaar en werken niet per se naar een zelfde toekomst. Voor onderzoek 

gericht op gender, en zeker in de internationale betrekkingen en in de War on Terror, is het dus 

belangrijk om te analyseren waar deze stromingen elkaar tegen komen en elkaar beïnvloeden. 

 Voor dit onderzoek is  het daadwerkelijk beleid dat wordt gevoerd ten opzichte van de Afghaanse 

vrouw niet zo belangrijk, maar hoe het beeld van de Afghaanse vrouw wordt ingezet om de missies in 

Afghanistan te legitimeren. Voor een dergelijk  onderzoek naar discours is  Miriam Cooke haar theorie van 

vrouwen binnen de War Story zeer bruikbaar. In haar boek Women and the War Story (1996) beschrijft 

Cooke dat het officiële verhaal van een oorlog, het verhaal dat naar buiten wordt gebracht door de 

regering, vooral wordt geconstrueerd aan de hand van bekende dichotomieën: wie is  de vijand en wie is 

bondgenoot, wie is  militair en wie is  burger, wanneer begint een oorlog en wanneer eindigt deze? Volgens 

Cooke worden de antwoorden op deze vragen ook gevormd vanuit een genderperspectief. Vrouwen zijn 

over het algemeen niet de militairen en dus  ook niet de vijand. Ze hebben geen actieve rol binnen de 

oorlogvoering. Als ze in de gevechten belanden horen, ze niet daar en zijn ze het slachtoffer.22

 Deze dichotomieën stroken volgens  Cooke meestal niet met de waarheid, aangezien de waarheid 

vaak veel genuanceerder is. Deze ‘fictonaliteiten,’ zoals  Cooke ze noemt, komen zeker naar voren als  je 
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de War on Terror bekijkt23. De vijand is  niet altijd duidelijk  doordat de scheidslijn tussen burger en 

militair vervaagt; een beproefde techniek van terroristen is  het mengen tussen burgers. Daarnaast liggen 

de frontlinies  vaak in bewoonde gebieden en hult de vijand zich in burgerkleding om zich te kunnen 

verbergen tussen burgers. De beelden die worden gebruikt om een oorlog uit te leggen, oftewel de 

tropen die worden ingezet om het oorlogsverhaal te vertellen, worden echter wel binnen deze 

dichotomieën weggezet. In het geval van gender wordt dan juist de vrouw als  slachtoffer weggezet, 

aangezien er dan een reden is  om het land binnen te trekken. De onderdrukker wordt weggezet als  de 

vijand en de vrouw kan gered worden. Zodoende kan aan een dergelijke oorlog het beeld van een 

humane missie meegegeven worden.24

 Voor het onderzoek betreffende de VS was  de vraag van Enloe “waar zijn de vrouwen?” snel 

beantwoord, want zoals  Rosenberg beschrijft waren de Afghaanse vrouwen immers  alom aanwezig in de 

retoriek tijdens  de start van de oorlog in Afghanistan. De vraag “waarom de vrouwen?” was  daar 

interessant. De Afghaanse vrouwen werden binnen een discours  geportretteerd door de Amerikaanse 

overheid, met als  doel dat dit beeld de oorlog die de Amerikanen voerden een humaan gezicht gaf.25 Het 

is daarnaast ook interessant om te bekijken of het hierboven beschreven idee van het inzetten van de 

troop van de Afghaanse vrouw ook door de bondgenoten van de Amerikanen gebruikt is. Zijn de vrouwen 

in de retoriek aanwezig en, als ze er zijn, waartoe worden ze in de retoriek ingezet? Zoals in de Verenigde 

Staten, om het meedoen aan de oorlog in Afghanistan met een humaan argument te rechtvaardigen? 

Deze scriptie zal Nederland als  een case study inzetten om te onderzoeken of ook hier de Afghaanse 

vrouw een belangrijke rol speelde in de legitimeren van de Nederlandse deelname aan de ISAF-missie in 

Afghanistan. De scriptie zal bekijken of in Nederland ook een discours over de Afghaanse vrouw werd 

opgezet. Dat gebeurt door middel van een analyse van drie belangrijke beslismomenten voor de 

Nederlandse steun aan de missie, politiek of militair. Worden de Afghaanse vrouwen ingezet om de 

Nederlandse deelname aan de ISAF missie te verdedigen en welke functie dient de troop van de 

Afghaanse vrouw als deze wordt ingezet?
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Kabul

Het zijn de duistere Middeleeuwen die op ons  afkomen, we gaan het aan alle kanten afleggen, met 

al onze technologie. Omdat zij miljoenen mensen op de been kunnen brengen die zich doodvechten 

voor Allah en wij niemand om datzelfde te doen voor God, onze vrijheid van meningsuiting of al die 

andere westerse waarden van de Verlichting. Nobody gives  a fuck, echt niet. Raar om te zien, had 

ik nooit gedacht.

Reken maar dat ze jou ook haten, om wat je bent, om wat je vertegenwoordigt: een vrije, 

geëmancipeerde vrouw die vindt dat je ook zonder man kunt leven en gelukkig zijn. Dat leren de 

imams niet in de moskee. Een vrije, alleenstaande vrouw is  een hoer, een doorn in het oog, die 

mag niet bestaan.26

In bovenstaand interview uit Theo van Gogh, cineast en columnist, zijn angst over het opkomende 

moslimfundamentalisme in het westen. Ruim twee maanden na 11 september houdt hij Cisca 

Dresselhuys, op dat moment de hoofdredactrice van Nederlands  meest uitgesproken feministische 

tijdschrift Opzij, een spiegel voor. Hij zegt dat alles  waar Dresselhuys en Opzij voor staan geen opgeld 

doet bij deze moslims. Het interview gaat over persoonlijke aangelegenheden, maar uit Van Gogh zich 

politiek als Dresselhuys  hem vraagt of hij nog paniek voelt. Van Gogh ziet een verandering in Nederland 

waarin de intelligentsia zich steeds  meer afkeert van de Verenigde Staten en de islam terrein wint. Dit is 

voor Van Gogh een beangstigende en onbegrijpelijke ommekeer. Hij begrijpt niet waarom Nederlanders 

zich niet druk maken over het verlies  van deze typische kenmerken die de westerse wereld gemaakt 

hebben tot wat zij is. Van Gogh vreest dat zijn zoon over twintig jaar in een onvrij Nederland zal moeten 

leven. In de nabije toekomst, meent van Gogh, zal de vrijheid van meningsuiting sneuvelen:

[B]innen tien, misschien vijf jaar is  het zover [dat] het voor mij steeds  lastiger [zal] worden om 

nog een stukje te schrijven of op televisie te komen met mijn openlijke anti-Allah-gedrag, dat ik 
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altijd tentoongespreid heb. Dat zal genadeloos  afgestraft worden, ik maak me daar geen enkele 

illusie over.27

De uitspraken van Van Gogh zijn interessant omdat, om Dresselhuys  te overtuigen van zijn angst voor de 

opkomende Islam, hij haar als  feministe en op haar vrouw-zijn aanspreekt. Moslims  zijn volgens Van 

Gogh beangstigend omdat zij niet geloven in verlichte waarden. Als  voorbeeld gebruikt hij de manier 

waarop moslims  vrouwen behandelen. Met een cultuur die vrouwen zo behandelt moet volgens  Van Gogh 

wel iets mis zijn.

 De mening van Van Gogh is strijdbaar, wellicht zelfs  controversieel, maar stipt ook het begin van 

een discussie aan die in Nederland tot op dat moment nog niet vaak gevoerd werd. De gebeurtenissen 

van 11 september wierpen vragen op over de identiteit van Nederland. Hoe verhield Nederland zich tot 

de aanslagen in de Verenigde Staten? Waren de aanvallen op New York en Washington ook aanvallen op 

het westen en haar verlichte waarden? En dus ook aanvallen op Nederland en haar identiteit?  Was  er, om 

met Samuel Huntington te spreken, en clash of civilizations?28 Was  de behandeling van de Afghaanse 

vrouwen exemplarisch voor deze botsing van culturen?  Dit hoofdstuk behandelt de vraag hoe de 

Nederlandse politiek zich verhield tot de aanvallen op de Amerikaanse doelen in de maanden na 11 

september? Is  Nederland bereid mee te doen aan de oorlog van de Amerikanen en in hoeverre? Als 

laatste beschouwt dit hoofdstuk of in de besluitvorming om al dan niet naar Afghanistan te gaan de 

onderdrukking van de Afghaanse vrouw een rol speelde.

Nederland in oorlog?

Van de door Van Gogh vermeende scepsis  ten aanzien van de Verenigde Staten was  volgens  de 

Nederlandse media vanuit de Nederlandse overheid daags  na de aanslagen weinig te merken. In eerste 

instantie reageerde de Nederlandse regering vooral geschokt en met verbazing. Premier Wim Kok stelde 

zich terughoudend op en riep de Amerikaanse overheid vooral op redelijk te blijven, ondanks het 

onterende karakter van de aanslagen. Het Algemeen Dagblad beschreef de reactie van de premier als 

volgt:

'Dit is een vernedering voor de Verenigde Staten die in hun economisch, financieel en politiek hart 

zijn aangevallen,'  zei Kok na afloop van een ingelast kabinetsberaad. Hij zei dat grote 

vastberadenheid nodig is  bij de bestrijding van terrorisme en noemde de aanslagen 

onbeschrijfelijk. 'Wie dit gisteren had voorspeld, zou geestelijk ongezond zijn verklaard.'29
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 Op 12 september zette Nederland in de bijeenkomsten van de Algemene Raad van de Europese 

Unie en de Noord-Atlantische Raad, de raad waarin alle permanente vertegenwoordigers van de lidstaten 

van de NAVO  zitting nemen, haar positie verder uiteen. De Algemene Raad van de EU verklaarde steun 

aan de Verenigde Staten en veroordeelden de aanslagen in scherpe bewoordingen. De Nederlandse 

inbreng focuste zich op de aanslag die was gepleegd op algemene westerse waarden als  vrijheid en 

democratie. Volgens Nederland dienden de rijen binnen de EU gesloten te worden om, met Rusland en de 

Verenigde Staten, de verantwoordelijken voor deze aanslagen op te kunnen pakken. Tijdens  de 

bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad werd artikel vijf van het NAVO-bondgenootschap in werking 

gesteld. Dit is  het artikel dat een aanval op één van de bondgenoten als  een aanslag op alle bondgenoten 

beschouwt.30 De Nederlandse delegatie diende de vraag in voor juridisch onderzoek naar de interpretatie 

van artikel vijf. De vraag die Nederland beantwoord wilde hebben was  of landen zelf mochten beslissen 

hoe steun te geven aan de aangevallen bondgenoot, of dat de aangevallen bondgenoot de wijze waarop 

steun werd gegeven moest bepalen.31

 Deze wat terughoudende houding veranderde echter in de dagen daarop. De bovengenoemde 

positie werd niet door iedereen gewaardeerd, en Eurocommissaris  Frits Bolkestein sprak dit uit. Hij 

maakte in het programma Buitenhof kenbaar dat de niet op meewerken gerichte standpunten van 

Nederland niet strookten met wat de Amerikanen van hun bondgenoten verlangden. Bolkestein vond de 

Nederlandse vragen in de Noord-Atlantische Raad “gemekker”. De attitude en de retoriek van premier 

Kok veranderde in de daarop volgende dagen; Nederland zou de Verenigde Staten onvoorwaardelijk 

steunen. Volgens  het Dagblad van het Noorden noemde Kok nog net niet dat Nederland in oorlog was, 

maar hij zei wel dat Nederland geen andere keus had dan Bush te steunen. Deze wijzeging van opvatting 

kwam volgens  de krant niet zozeer door de kritiek van Bolkestein, maar eerder doordat de Amerikanen 

zeer strijdlustig bleken te zijn en dat de Verenigde Staten er bij de bondgenoten op aandrongen om zich 

achter zich hen te scharen.32

 De schok over de aanslagen en de vraag wat de nieuwe positie van Nederland in de nieuwe 

internationale verhoudingen was, domineerden ook Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen 

een week later. Koningin Beatrix benoemde namens  het kabinet in de troonrede de Nederlandse 

solidariteit en verbondenheid met de Amerikanen. Nederland liet de Amerikanen niet alleen en stond voor 

een internationale coalitie in de bestrijding van het terrorisme: “Nauwe internationale samenwerking is 

noodzakelijker dan ooit om de fundamentele waarden van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid te 

verdedigen.”33  In de Algemene Beschouwingen uitte ook Jaap de Hoop Scheffer (CDA) namens  alle 
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fractievoorzitters  zijn medeleven met de Verenigde Staten. De coalitiepartners  PvdA, VVD en D66 

stonden in het debat vrijwel onvoorwaardelijk achter de door het kabinet uitgesproken steun aan de 

Verenigde Staten, zoals  ook de Christelijke partijen. De fractievoorzitters  spraken ook individueel hun 

empathie met de Amerikanen uit en hun vastberadenheid dat democratie niet mocht worden stilgelegd 

door terroristen. Daarnaast benadrukten de fractievoorzitters dat de aanslagen niet een reden mochten 

zijn voor conflicten met moslims. Zij betreurden daarom ook ten zeerste dat de jongeren in Ede de 

aanslagen bejubelden en dat moskeeën in het land in brand waren gestoken. Nederland mocht zich niet 

overgeven aan dergelijke sentimenten, aldus de verschillende fractievoorzitters.34

 In tegenstelling tot de andere politieke partijen stonden GroenLinks en de SP  niet 

onvoorwaardelijk achter de uitgesproken steun aan de Verenigde Staten. Zij wilden meer uitleg van de 

premier over aanduiden van de situatie als  een ‘oorlog’ en over de implicaties van de instelling van artikel 

vijf van de NAVO. Zou het kabinet in het geval van militaire actie het parlement wel inlichten, wat zij 

volgens  artikel 100 van de grondwet verplicht is? De antwoorden van de premier kwamen er op neer dat 

Nederland solidair zou zijn met de Verenigde Staten. Kok vond dat de “oorlogsverklaring aan de 

democratie” een krachtig antwoord behoefde, maar Nederland zelf was  niet in oorlog: “Wij hebben geen 

oorlogsverklaring doen uitgaan en wij laten geen oorlogsverklaring uitgaan. Nederland verkeert niet in 

een staat van oorlog en gedraagt zich daar dus ook niet naar.” De premier vond dan ook het gebruik  van 

het woord ‘oorlog’ ongelukkig en verwoordde het liever anders: 

Zoals men in het Engels  taalgebied spreekt van een war on terrorism, zo spreekt men in onze taal 

van de strijd tegen het internationaal terrorisme. Dat zal een taaie en langdurige strijd zijn. 

Nederland is  bereid en gemotiveerd om voluit te gaan bij het geven van steun aan de wereldwijde 

en alomvattende campagne tegen het terrorisme.35

Wat betreft de instelling van artikel vijf verwees  premier Kok naar eerder genoemde argumenten van 

Minister van Buitenlandse Zaken Jozias  van Aartsen. Daags  na de aanvallen van 11 september en de 

instelling van artikel vijf legde Van Aartsen de steun van de Nederlandse regering voor de inwerking 

stelling uit als  vooral een politiek gebaar. Het was volgens Van Aartsen slechts een eerste stap, 

vervolgens moest bepaald worden vanuit welke kant de aanslagen werden gepleegd en hoe er 

gereageerd zou worden. Militaire actie was  binnen artikel vijf slechts  één van de mogelijke reacties.36 

Premier Kok voegde daaraan toe dat als Nederland militair betrokken zou worden bij een actie van de 

Amerikanen, het parlement, waar mogelijk  en conform artikel 100  van de grondwet zou worden ingelicht 
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over de deelname.37 De kamer stemde ermee in dat de overheid het parlement niet van te voren hoeft in 

te lichten over een mogelijke deelname, maar dat dit, zoals  beschreven in lid 2 van artikel 100 van de 

grondwet, ook achteraf mocht gebeuren.38

 De houding van het Nederlandse kabinet en de Tweede Kamer was niet vreemd met 

ontwikkelingen in de Verenigde Staten in het achterhoofd. In een speech die president Bush op 20 

september hield voor het Amerikaans  Congres, vroeg hij niet alleen sympathie van de Amerikaanse 

bevolking voor een tijd van oorlog, maar hij legde de andere landen in de wereld de keus voor. De 

Verenigde Staten wilden onvoorwaardelijke steun van hun bondgenoten voor deze nieuw te voeren War 

on Terror, of zoals  Bush het verwoordde in een speech voor het Amerikaanse congres: “Every nation in 

every region now has a decision to make: Either you are with us  or you are with the terrorists.”39 Hoewel 

de Amerikaanse president, in tegenstelling tot premier Kok, wel expliciet sprak van een oorlog, gaf hij de 

buitenlandse staten de mogelijkheid om hun loyaliteit op verschillende manieren in te vullen. De oorlog 

zou volgens  Bush immers  op vele fronten gevoerd worden: economisch, diplomatiek, financieel en 

militair. Steun was  dus op allerlei mogelijke manieren te geven, niet alleen militair. Daarnaast maakte 

Bush in deze speech ook duidelijk dat de Afghaanse bevolking geen schuld had aan de aanslagen. Het 

Afghaanse volk werd immers  overheerst door de Taliban, een bruut regime dat onderdak bood aan 

terroristen. De repercussies  voor Al Qaeda en de Taliban zouden niet gericht zijn tegen het Afghaanse 

volk. Hiermee verwierp Bush ook expliciet de illusie van een oorlog tussen christenen en moslims; deze 

oorlog ging niet over religie, maar was  een reactie tegen de plegers  van de aanslagen van 11 september 

en het regime dat hen de hand boven het hoofd hield.

 Hoewel nu duidelijk was  dat er oorlog zou worden gevoerd tegen Al Qaeda en tegen de Taliban, 

was  het nog niet duidelijk hoe deze oorlog zou moeten verlopen en eindigen. Ondanks deze 

onduidelijkheden over de missie, was  het voor de Amerikaanse regering onvermijdelijk dat ze 

Afghanistan zou binnenvallen om Al Qaeda en de Taliban te elimineren. De oorlogsplanning ging dan ook 

gewoon door en de Noordelijke Alliantie, een verzameling van Afghaanse groeperingen die zich tegen het 

bewind van de Taliban verzetten, werd bondgenoot van de Amerikanen. Operation Enduring Freedom 

ging van start en de opmars naar Kabul begon op 7 oktober met bombardementen. In dezelfde week van 

het begin van de missie besefte de Amerikaanse regering dat er echter nog niet was nagedacht over een 

post-Taliban Afghanistan. Bush wilde niet de strijdmachten inzetten voor de wederopbouw, omdat Bush in 

de verkiezingscampagne had beloofd, niet zoals zijn voorganger Bill Clinton, de troepen voor 

wederopbouwmissies te gebruiken; daarvoor waren ze niet getraind. Aan de andere kant konden de 

Amerikanen geen machtsvacuüm laten ontstaan met het risico dat, net als na de Sovjet-terugtrekking 
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eind jaren 80, het land in chaos  zou vervallen. Volgens de Amerikaanse oorlogsplanners  moest 

Afghanistan zo snel mogelijk gestabiliseerd worden, onder andere door middel van het verschaffen van 

voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Daarnaast bleef de vraag open wie eigenlijk het land zou moeten 

regeren na de Taliban. Tot grote schrik van Condoleezza Rice, de National Security Advisor, was ook daar 

net na de start van Operation Enduring Freedom nog niet over nagedacht.40

 Tijdens  de initiële overwegingen over de wederopbouw uitte de president voor het eerst dat ook 

Afghaanse vrouwen actief benaderd moeten worden tijdens de aankomende reconstructie. Volgens Bob 

Woodward zag Bush dat de mishandeling van vrouwen een van de meest visuele uitingen was  van de 

brutaliteit van het Taliban regime. Dit standpunt bracht de president dan ook naar voren in een 

herdenkingsspeech die hij hield een maand na de aanslagen van 11 september: 

The Taliban regime has  brought nothing but fear and misery to the people of Afghanistan. These 

rulers call themselves holy men, even with their record of drawing money from heroin trafficking. 

They consider themselves pious and devout, while subjecting women to fierce brutality.41

Als  dit regime verwijderd werd, waren ook de Afghaanse vrouwen bevrijd.42 Bush had de bruikbaarheid 

van de troop van de Afghaanse vrouwen ontdekt en vanaf dit moment werden deze troop actief ingezet 

binnen de Amerikaanse retoriek van de overheid.43

 In dezelfde periode voerde de Nederlandse regering en de Tweede Kamer het debat over de 

Nederlandse rol binnen de War on Terror. Bovengenoemde onduidelijkheid over de aard van de War on 

Terror speelde in dit debat de hoofdrol. Ook Nederland moest nog ontdekken wat er eigenlijk van haar 

verwacht werd door de Amerikanen en hoe Nederland daar tegenover stond. Nederland moest voorbereid 

zijn op verschillende scenario’s. Tot zover was  er nog geen steunaanvraag van de Amerikanen gekomen 

en op 10  oktober schreef De Volkskrant “Spanning in Den Haag: belt het Witte Huis nog?” Ondanks dat 

Nederland bereid was  om troepen te sturen was er geen officieel verzoek uit Washington richting de 

Nederlandse regering gekomen voor hulp. Volgens  de krant was  dit vreemd voor menig Nederlands 

politicus, aangezien Nederland toch bekend stond als  een trouwe bondgenoot van de Amerikanen en bij 

voorgaande Amerikaanse missies  in de Golf en in Kosovo had de Amerikanen bijgestaan. D66 

fractievoorzitter Tom de Graaf uitte zijn teleurstelling in het artikel: “Het zou van enige egards hebben 

getuigd als je een van je trouwste bondgenoten in de Golfoorlogen en op de Balkan even belt. Misschien 

weten de Amerikanen niet hoe belangrijk we zijn.” Andere kamerleden waren iets  minder verbaasd dan 

De Graaf, zoals  verwoord door zijn partijgenoot en oud-diplomaat Jan Hoekema: “We zitten duidelijk niet 
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in de eredivisie.” Dit was volgens  Hoekema echter niet erg, omdat ook landen als  Spanje en Italië niet 

mochten deelnemen aan de invallen in Afghanistan.44  De enige rol van betekenis  die Nederland militair 

mocht spelen was  het zogenaamde back filling, oftewel het invullen van taken die de Amerikanen niet 

meer zelf uit konden voeren omdat het merendeel van de Amerikaanse strijdkrachten naar Afghanistan 

werd verplaatst (zoals het overnemen van de patrouilles in het Caribisch gebied).45

 Wat voor Den Haag, volgens de Nederlands  pers, moeilijk te verteren was, was dat premier Kok 

het nieuws  van de start van de bombardementen had moeten vernemen via CNN. De Nederlandse positie 

op het internationale strijdtoneel was  er blijkbaar niet één in het centrum. Het tegenstribbelen van de 

Nederlanders voor de inwerkingtreding van artikel vijf binnen de NAVO  en de kritische houding van 

premier Kok daags  na de aanslagen zouden volgens  Elsevier de Nederlandse positie hebben geschaad. 

Daarnaast zou ook de genocide in Screbrenica het imago van de Nederlandse militairen in het buitenland 

geen goed hebben gedaan. Volgens  Peter van Volten, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, stond Nederland door Screbrenica niet bekend als een daadkrachtige 

opponent tegen gewetenloze vijanden. Nederland was hoogstwaarschijnlijk het beste af als ze zich richtte 

op de wederopbouw, en niet op de daadwerkelijke strijd.46

 Dit standpunt bleek bewaarheid te worden toen dat de Amerikanen op 7  november officieel een 

steunaanvraag indienden. Nederland zegde maximaal 1400 troepen, zes F16-fotoverkenningsvliegtuigen, 

een KDC-10-tankervliegtuig, een Hercules-C130-transportvliegtuig, vier marine-patrouillevliegtuigen, drie 

fregatten, twee mijnenjagers  en een onderzeeboot toe. Dit materieel en deze troepen zouden echter niet 

kunnen worden ingezet voor vechtmissies, slechts  voor humanitaire of militaire acties. Het merendeel 

van de Tweede Kamer ging vrij snel akkoord met het voorstel de troepenmacht in te zetten, maar dan 

zouden veel partijen beter geïnformeerd willen worden en meer zeggenschap over de missie in 

Afghanistan willen hebben. Alleen GroenLinks  en de SP  steunden de Nederlandse deelname niet vanwege 

de bombardementen; volgens de fractievoorzitter van GroenLinks Paul Rösenmöller was  er geen balans 

tussen de humanitaire, militaire en politiek-diplomatieke dimensies van de missie.47

 Het hoge aantal troepen bleek echter niet nodig te zijn door de, met behulp van de Amerikaanse 

en Britse gevechtstroepen, snelle opmars van de Noordelijke Alliantie naar Kabul. Na de val van Kabul op 

13  november en zo ook de val van het machtscentrum van de Taliban, nam de noodzaak van het inzetten 

van gevechtstroepen af en besloot de Nederlandse regering om de resultaten van de conferentie in Bonn 

Met de haren erbij gesleept?

Afghaanse vrouwen in de besluitvorming over de Nederlandse deelnames aan ISAF in 

Kabul, Baghlan en Uruzgan, 2001-2006.

____________________________________________________

____________________________________________________

Scriptie Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief - Universiteit Utrecht
Liz Oomens - 0354368

21

44 Jan Hoedeman, ‘Spanning in Den Haag: belt het Witte Huis nog?’ Volkskrant, 10 oktober 2001.

45 ‘Nederland bereid tot inzet van militairen; Defensie overlegt met VS over deelname van Nederlandse eenheden bij 
vergeldingsacties,’ Volkskrant, 10 oktober 2001.

46 ‘In Eigen Boezem,’ NRC Handelsblad, 13 oktober 2001; Anna Visser, ‘Een vreemde gewaarwording’ NRC 
Handelsblad, 18 oktober 2001; Syp Wynia ‘Reservebondgenoot,’ Elsevier, 20 oktober 2001; Peter Volten, ‘Pas na de 
oorlog kan Nederland schitteren; Afghanistan’ Volkskrant, 26 oktober 2001.

47 Jan Hoedeman, ‘Nederlandse inzet is vooral een politiek gebaar; ‘Trojka’ kwam met geroutineerd snel antwoord op 
Amerikaans verzoek om bijstand’ De Volkskrant, 12 november 2001; Frank Vermeulen, ‘GroenLinks staat niet alleen’ 
NRC Handelsblad, 14 november 2001; ‘Kamer stemt in met militaire steun aan Afghanistan’ Volkskrant, 16 november 
2001.



begin december 2001  af te wachten. Deze conferentie was een bijeenkomst van de leiders van de 

verschillende etnische groeperingen binnen Afghanistan en had als  doel om een nieuwe toekomst voor 

Afghanistan te scheppen. In Bonn ontwierpen de deelnemers een interimregering die zou regeren totdat 

een jirga, een traditioneel Afghaans  raadsorgaan waarin de ouderen zitting hebben, een grondwet zou 

schrijven en een overgangsregering zou aanstellen. Deze overgangsregering zou aanblijven totdat er 

verkiezingen waren gehouden. Deze verkiezingen zouden plaats  moeten vinden binnen achttien maanden 

na de installatie van de interimregering. In de bijlagen van de overeenkomst vroegen de aanwezigen in 

Bonn de internationale gemeenschap om te helpen met het bewerkstelligen van de nieuwe centrale 

macht in Kabul. De deelnemers  vroegen de VN om een veiligheidsmacht naar Kabul te sturen om de 

Afghaanse veiligheidsdiensten te trainen en de Afghaanse interimregering te ondersteunen. Deze troepen 

konden later naar andere delen van Afghanistan worden gestuurd. Onder dit mandaat zouden de 

internationale troepen later naar de rest van het land kunnen worden uitgezonden.48 Deze aanvraag werd 

op 20 december ingewilligd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN). De troepenmacht ging 

onder de naam International Security Assistance Force (ISAF) o PRTeden. Tijdens  de opzet van ISAF werd 

Nederland door Duitsland gevraagd om de Duitse troepen te versterken met een groep van twee tot 

driehonderd man. Het bataljon van 200  man dat uiteindelijk met de Duitsers mee naar Kabul ging 

bestond uit infanteristen van de luchtmobiele brigade en uit commando’s en genietroepen.49 

 Hoewel verschillende leden van de Tweede Kamer in eerste instantie niet erg gelukkig leken te 

zijn met de uitsluiting van de Nederlanders  in de berichtgeving over Afghanistan en het niet vragen van 

de Nederlanders  voor actieve deelname tijdens  de gevechten, waren zowel het kabinet als  de Tweede 

Kamer blij met manier waarop Nederland een rol kreeg binnen ISAF. De ISAF-missie stond los  van de 

Amerikaanse vechtmissie Operation Enduring Freedom en het mandaat van ISAF  bevatte ook geen 

verwijzingen naar gevechtsmissies. De Amerikanen zouden die kant van de Afghanistan-missie op zich 

nemen. Met het drama van Screbrenica in het achterhoofd was  dit voor de Nederlandse overheid een 

goede uitkomst. Ondanks dat het officiële onderzoeksrapport van het Nederlands Instituut 

Oorlogsdocumentatie (NIOD) nog moest verschijnen, bleef deze gebeurtenis een bittere pil voor het 

kabinet. Een herhaling van Screbrenica moest kosten wat kost voorkomen worden. Doordat de missie een 

zogenaamd robuust mandaat meekreeg, namelijk dat er geweld mocht worden gebruikt in het geval van 

zelfverdediging of om veiligheid af te dwingen, werd een gedeelte van deze Screbrenica-angst 

weggenomen. Daarnaast was het belangrijk dat de Nederlandse troepen niet de bevolking gingen 
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beschermen, maar in Kabul waren om de interimregering te ondersteunen en veiligheid te bieden. De 

Amerikanen zouden, waar nodig, militaire steun verlenen. Minister van Defensie Frank de Grave was blij 

met het mandaat, zoals  hij liet blijken in het programma Buitenhof: “Het is één van de lessen uit 

Screbrenica dat we goed duidelijk maken wat ze in Kabul gaan doen. Zodat de samenleving niet later 

hoeft te zeggen: waarom hebben we niets gedaan?”50

Waar zijn de vrouwen?

In de Verenigde Staten was  er in dezelfde tijd een flinke discussie losgebarsten over de gruwelen die 

Afghaanse vrouwen onder het Talibanbewind hadden moeten ondergaan. Zij waren politiek en sociaal 

onderdrukt en mochten zich alleen nog maar over straat bewegen in de alles  verhullende burqa. Uit het 

Witte Huis, het Congres  en het Department of State kwamen berichten die stelden dat een van de 

belangrijkste onderdelen van de strijd tegen het terrorisme het bevrijden en helpen van de Afghaanse 

vrouw was. Nadat president Bush na de invallen in oktober de Afghaanse vrouw had ontdekt, was de 

discussie rondom de Afghaanse vrouw in december 2001 losgebarsten. Op 12 december 2001 tekende 

president Bush dan ook de Afghan Women and Children’s  Relief Act, waarin nogmaals  werd benadrukt 

hoe slecht de Afghaanse vrouwen er aan toe waren onder de Taliban. De Taliban had het Afghaanse 

vrouwen praktisch onmogelijk gemaakt om voor zichzelf te kunnen zorgen door ze toegang tot 

gezondheidszorg, voedsel en onderwijs  te ontzeggen. De aangenomen wet autoriseerde de Amerikaanse 

president om vrouwen de toegang tot educatie en gezondheidszorg te verschaffen, zowel voor de 

vrouwen en kinderen in Afghanistan als in de vluchtelingenkampen rondom Afghanistan. De Afghaanse 

vrouw was een belangrijke verbeelding geworden van de missie die de Amerikanen in Afghanistan 

uitvoerden. De mishandeling van de Afghaanse vrouw toonde aan hoe barbaars  de Taliban wel niet was. 

Door deze vrouwen te redden en te bevrijden van het juk van de Taliban, kreeg de Amerikaanse missie 

vanzelf een humaan gezicht.51

 In tegenstelling tot in de Verenigde Staten, stonden de Afghaanse vrouwen in Nederland niet in 

het centrum van de retoriek of de debatten rondom de besluitvorming van de Nederlandse deelname aan 

de ISAF-missie. Zoals hierboven beschreven, waren andere motieven voor de Nederlandse bewindslieden 

en politici van belang. Zij zochten naarstig naar een goede balans waarin Nederland zich een goed 

bondgenoot van de Amerikanen kon tonen, als  ook naar een rol binnen de internationale troepenmacht 

waarbij de risico’s  van Screbrenica werden vermeden. De besluitvorming eindigde op het punt dat 

Nederland niet in een gevechtsrol, maar als taak had de Afghaanse interimregering te ondersteunen. 
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 Waar politici en bewindslieden in hun besluitvorming over deelname aan de missie de wandaden 

tegen Afghaanse vrouwen niet midden op hun radar hadden, was  er in de Nederlandse media wel veel 

aandacht voor de Afghaanse vrouw. Zo vertelde de Afghaanse Marzia Masshoor, voorzitter van Rabe-I-

Bakhi, de vereniging voor Afghaanse vrouwen in Nederland, aan de Volkskrant dat ze bang was dat een 

oorlog de vrouwen in Afghanistan niet zou helpen en dat ze verontwaardigd was dat Osama bin Laden de 

Verenigde Staten moest aanvallen voordat er aandacht kwam voor de Afghaanse vrouwen: 

Deze ene man is  kennelijk belangrijker dan al die tienduizenden vrouwen die al jarenlang 

onderdrukt worden. Dat is  nooit aanleiding geweest om de Taliban in het nauw te drijven. Onze 

democratie is al veel eerder geraakt dan die van de Verenigde Staten nu. 

Masshoor hekelde ook de acties van Amerikanen in het verleden, aangezien door Amerikaanse steun de 

mujihadeen, die later onder andere zouden uitgroeien tot de Taliban, de Sovjettroepen eind jaren tachtig 

kon verdrijven. De Amerikanen hadden volgens haar wat goed te maken ten opzichte van de Afghaanse 

vrouwen.52 

 Ook in het Rotterdams Dagblad kreeg Rabe-I-Bakhi een podium toen redactrice Annemiek van 

Oosten onderzocht of er onderhandeld moest worden of militair ingegrepen. Voor Van Oosten was 

ingrijpen een aantrekkelijke optie, omdat de vrouwen onderdrukkende Taliban dan eindelijk eens 

verdween. De publicist van Rabi-I-Bakhi, Jessice Prager-Stein, vroeg zich af of militair ingrijpen wel tot 

een verbetering voor de situatie van vrouwenrechten zou leiden, maar stelde vervolgens ook dat ze blij 

was  met de verhoogde aandacht voor de Afghaanse vrouw onder de Nederlandse bevolking. De weg voor 

verbetering van vrouwenrechten in Afghanistan is echter lang volgens Prager-Stein, zo beschrijft het 

Rotterdams Dagblad: 

Prager-Stein verwijst in dit verband naar haar voorzitter Marzia Masschoor, die zelf in 1990 

Afghanistan ontvluchtte en sindsdien betoogt dat de erbarmelijke omstandigheden waarin vrouwen 

in haar land moeten leven niet zozeer aan de islam te wijten zijn als wel aan de oer-partiarchale 

samenleving die Afghanistan is. De vrouwenonderdrukking is  er diepgeworteld en omvat een 

rolverdeling tussen mannen en vrouwen die eeuwenoud is. Volgens Prager-Stein gebruikt, 

misbruikt de Taliban de islam inderdaad om die oer-patriarchale samenleving heel rigide af te 

dwingen. "Maar weet dat we ons  ook niet al te veel illusies maken over de vertegenwoordigers van 

de oppositie. De val van het Talibanregime in Afghanistan zal slechts het begin van een hele lange 

weg naar verbetering van de positie van de vrouwen zijn."53 
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Naast Rabe-I-Bakhi werd in verschillende artikelen aandacht besteed aan de Revolutionairy Association of 

the Women of Afghanistan (RAWA). Deze organisatie zette zich sinds 1977 in voor een betere toegang 

voor Afghaanse vrouwen in het sociale en politieke leven, voor de mensenrechten, de verbetering van 

democratie en een seculiere overheid in Afghanistan. Na 11 september traden de vrouwelijk leden van 

RAWA  vaak op in de Amerikaanse media en spraken ze met leden van de Amerikaanse regering en het 

Amerikaanse Congres.54

 De Nederlandse experts  op het gebied van Afghanistan kwamen vanaf half oktober aan het woord 

en voor hen waren de Afghaanse vrouwen een moeilijke, maar toch interessante zaak. Peter van Krieken 

had als  voormalig medewerker van de UNHCR van 1993  tot 1995 op de grens van Pakistan en 

Afghanistan gewoond en waarschuwde in 1994 al voor de gevaren van de voortdurende burgeroorlog in 

Afghanistan: “Een instabiel Afghanistan is een ideale broedplaats  voor onrustzaaiers en terroristen.” Van 

Krieken zag in de situatie van de Afghaanse vrouwen de ondergang van de samenleving, want als 

vrouwen niet naar school mochten, werden de daaropvolgende generaties  ook meteen geraakt: “Dan 

houdt het gewoon op voor die samenleving. Kinderen zijn tot 60, 70 procent het product van hun 

moeder.” Zijn mening over de te voeren strijd was cynisch: het land was al zo verwoest dat de 

bombardementen waarschijnlijk niet veel verschil uit zouden maken, maar aan de andere kant was hij 

een weinig hoopvol dat er na een overwinning van de Amerikanen modernisering zou o PRTeden: “Wie 

weet treedt de detalibanisering in. Wordt er een sprong gemaakt van de middeleeuwen naar 1950.”55 

 Na de oproep van de deelnemers  in Bonn en daags voor ondertekening van Resolutie 1386 van 

de VN-Veiligheidsraad publiceerde de Leeuwarden Courant een interview met van Krieken over de 

wederopbouw van Afghanistan. Van Krieken raadde de Amerikanen aan om zo snel mogelijk te 

vertrekken nu het vechten over was, aangezien de Amerikanen niet neutraal genoeg waren voor de 

reconstructie. Volgens Van Krieken zouden de Duitsers, omdat ze geliefd waren in Afghanistan, de 

Britten, omdat ze de Duitsers  die wars  waren van vechten konden ondersteunen, en een aantal keurige 

Islamitische landen als Turkije of Indonesië een voor Afghanistan goede opzet voor de internationale 

troepenmacht zijn. Op de vraag of Nederland een plek zou moeten hebben binnen de veiligheidsmacht 

meende van Krieken:

“Ik zou zeggen: ‘think twice’. Dit wordt een aanzienlijk  moeilijkere operatie dan die in Eritrea. Is  de 

politiek bereid grotere risico’s  te nemen en staat de publieke opinie hier achter? Nederland zit nog 

steeds  met een geweldig Screbrenica-syndroom opgescheept. Nederlandse militairen moeten geen 

ministeries  of overheidsfunctionarissen gaan bewaken. Daar is  veel training voor nodig en die 

ontberen wij, evenals de noodzakelijke inlichtingen. Nederland kan zich beter richten op de 
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wederopbouw, de emancipatie van meisjes en vrouwen en bijvoorbeeld de introductie van een 

stabiele munt.”56

Volgens van Krieken was voor Nederland een uitzending in Afghanistan dus moeilijk, zeker met de doelen 

van het ondersteunen van de Afghaanse regering in ISAF; Nederland was  beter op minder gevaarlijke 

gebieden, zoals wederopbouw en emancipatie van vrouwen en meisjes.

 Willem Vogelsang, historicus aan de universiteit Leiden, was  terughoudender dan van Krieken 

toen hij naar zijn mening werd gevraagd over de noodzakelijke stappen die moesten worden genomen in 

Afghanistan. In een artikel verschenen op 10  november in het NRC Handelsblad raadde hij aan om de 

verschillende volkeren binnen Afghanistan, waarvan er ongeveer 55  waren volgens  Vogelsang, zoveel 

mogelijk autonomie te geven binnen een nieuw op te bouwen staat. Naar het centraal gezag zouden zij 

bijvoorbeeld allemaal een afgevaardigde minister kunnen sturen. De centrale staat zou heel klein moeten 

worden opgestart, met een universiteit in Kabul en een kleine politiemacht, om zo toch afhankelijkheid 

van en affiniteit met de staat te creëren.57  Zijn idee van een gedecentraliseerd gezag benadrukt 

Vogelsang nogmaals  in de Volkskrant twee weken later. Niet vanuit Kabul, maar vanuit de verschillende 

etniciteiten zou een regering moeten worden opgezet. De westerse mogendheden zouden ook de lat niet 

te hoog moeten leggen: “Rust en orde? Dan moet je niet meteen gaan mekkeren wanneer in Kabul de 

bioscoop weer open gaat, en vrouwen niet naar binnen mogen.”58 Veiligheid brengen en de rust bewaren 

gingen volgens  Vogelsang moeilijk samen met het openbreken van de samenleving voor de Afghaanse 

vrouwen.

 Binnen het Nederlandse politieke debat werd inmiddels  ook aan de situatie van de Afghaanse 

vrouwen gerefereerd, maar niet met een zelfde commitment als in de Verenigde Staten. In de Verenigde 

Staten verbond de politiek concrete maatregelen aan de retoriek over Afghaanse vrouwen; het 

Nederlandse debat bleef steken in intenties. De Nederlandse bewindslieden benadrukten dat ze blij waren 

met de mogelijkheid voor de vrouwen die de ontzetting van Kabul met zich had meegebracht. Op de 

vraag van Jan Marijnissen (SP) van 9 oktober of de dreiging van oorlog niet juist de vluchtelingenstroom 

uit Afghanistan had verhoogd en de hulporganisaties  het land hadden laten verlaten, antwoordde de 

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eveline Herfkens dat vluchtelingenorganisaties  altijd al het 

land uit werden gezet door de Taliban, bijvoorbeeld als  ze vrouwen probeerden te helpen. In datzelfde 

debat, gehouden over de ontstane situatie na de luchtaanvallen van de Verenigde Staten en het Verenigd 

Koninkrijk van 7  oktober, stelde de staatssecretaris dat ze zich in zou zetten voor de deelname van 
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vrouwenorganisaties  bij het invullen van een nieuwe Afghaanse toekomst.59 Minister Van Aartsen legde in 

de begrotingsplannen voor 2002 op 30  oktober uit dat er ook naar de toekomst van de Afghanen moet 

worden gekeken. Van hoge urgentie waren volgens  de minister basisvoorzieningen zoals  water, 

elektriciteit, gezondheidszorg en onderwijs. Vooral onderwijs  kon goed worden ingezet om de positie van 

vrouwen op de lange termijn te verbeteren.60

 De kamerleden wezen er op dat vooral de wederopbouw van Afghanistan langs goede lijnen 

moest lopen, en dat de machtsoverdracht aan de Afghanen zo moest worden bewerkstelligd dat de 

herwonnen vrijheden van de vrouwen niet verloren gingen. Maxime Verhagen (CDA) stipte tijdens  de 

begrotingsbespreking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat er te weinig aandacht was voor 

de wederopbouw van Afghanistan. Dit punt moest toch zeker op de agenda komen, onder andere gezien 

de mensonwaardige situatie waarin Afghaanse vrouwen zich verkeerden onder het Talibanregime.61 

Eimert van Middelkoop (CU) zette op 15 november uiteen dat, ondanks  wat verscheidene andere 

kamerleden hadden verwacht, de Afghaanse bevolking blij was  met de bevrijding van het 

onderdrukkende Talibanregime. Om zijn punt bij te zetten illustreerde hij dit met de herwonnen vrijheid 

van de Afghaanse vrouwen in Kabul na de verdrijving van de Taliban: “Afghaanse vrouwen, die al jaren 

hun gezicht hadden verloren, krijgen dat weer terug; de stad krijgt meer kleur.” Volgens  Van Middelkoop 

lag dan ook de taak van de internationale gemeenschap in het bewaren van deze bevrijding en het 

voorkomen van het verwisselen van een fundamentalistische repressie met een etnische. Ook Paul 

Rosenmöller (GroenLinks) was blij met deze ontwikkelingen, en ook hij benadrukte dat er alles aan moest 

worden gedaan dat vrouwen zich niet weer binnenshuis  moesten terugtrekken als  de macht aan de 

Afghanen werd overgedragen.62  De minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eveline Herfkens  schreef 

samen met haar collega’s uit Duitsland, Noorwegen en het Verenigde Koninkrijk een brief naar de 

Secretaris-generaal van de VN waarin ze het belang benadrukten van de deelname van Afghaanse 

vrouwen aan het wederopbouwproces als wel als aan de overgangsregering.63

 Hoewel in de Verenigde Staten binnen een zeer kort tijdsbestek de regering Bush een 

oorlogsretoriek wist op te zetten rondom de Afghaanse vrouw, leek het niet dat er een debat ontstond in 

Nederland of dat de Nederlandse politici evenveel aandacht hadden voor de mishandelingen van de 

vrouwen in Afghanistan als  hun Amerikaanse ambtgenoten hadden. Waar in de Verenigde Staten 

terrorisme en de verschrikkelijke behandeling van de Afghaanse vrouw aan elkaar werden gekoppeld, 

waarmee de oorlog in Afghanistan vertolkt werd als een missie die deze vrouwen ging redden, draaide de 

Nederlandse besluitvorming om al dan niet naar Afghanistan te gaan om andere punten. Pas door de 
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Nederlandse media en in het latere politieke debat werd wel de rol  van de Afghaanse vrouw in de war 

story overgenomen. De Afghaanse vrouw was  het ultieme slachtoffer van de Taliban en het beeld van de 

Afghaanse vrouw was dan ook een zeer goede verantwoording waarom het verdrijven van de Taliban een 

juiste zaak was  geweest. Ondanks dat Nederlandse politici  zich nu wel achter de Afghaanse vrouw 

schaarden en benoemden dat er iets  in Afghanistan moest veranderen nu de Taliban verdreven was, 

maakte de Nederlandse politiek zich eerder alleen druk over de vraag of ze zich wel een goed bondgenoot 

van de Amerikanen toonde, over de implicaties  van dit bondgenootschap en wat de Nederlandse 

verantwoordelijkheid zou mogen en kunnen zijn, mochten de troepen naar Afghanistan vertrekken.

 Volgens menig criticus  lag de taak van de Nederlanders  vooral in de wederopbouw. Zoals  Van 

Krieken betoogde lagen in de wederopbouw de daadwerkelijke kansen voor Nederland en Van Krieken 

noemde expliciet als  voorbeeld het brengen van emancipatie voor vrouwen en meisjes. Van Krieken zette 

de troop van Afghaanse vrouwen in om aan te duiden dat de Nederlanders  beter niet konden deelnemen 

aan gevaarlijke gevechtsmissies, maar beter thuis  waren in iets  met reconstructie, zoals  vrouwen helpen. 

Volgens Vogelsang benadrukte dat er duidelijk gekozen worden. Als Nederland veiligheid en rust wilde 

brengen, moesten ze niet verwachten dat daarmee ook meteen de vrouwen zouden emanciperen. De 

positie van de Afghaanse vrouwen zou waarschijnlijk weinig vooruitgang boeken als  rust voorop stond. 

Vogelsang benoemde met de troop van de Afghaanse vrouwen een realiteit binnen de Afghaanse 

samenleving waarmee hij de beperkingen aangaf van de simpele verwachtingen rondom 

reconstructiewerkzaamheden.

Met de haren erbij gesleept?

Afghaanse vrouwen in de besluitvorming over de Nederlandse deelnames aan ISAF in 

Kabul, Baghlan en Uruzgan, 2001-2006.

____________________________________________________

____________________________________________________

Scriptie Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief - Universiteit Utrecht
Liz Oomens - 0354368

28



Baghlan

In september gaat Afghanistan stemmen. Als  alles  goed gaat, tenminste. De registratie van kiezers 

is in volle gang, maar het is uiterst onzeker of iedereen naar de stembus  kan. De vijf Afghaanse 

vrouwen in een stoffige halfdonkere tent bij een bouwvallige meisjesschool beseffen heel goed dat 

ze met een historisch karwei bezig zijn. Als  alles  goed gaat, staan ze in dit morsige 

registratiebureautje aan de wieg van de Afghaanse democratie -  samen met duizenden andere 

vrijwilligers in Afghanistan.

In dikke cahiers noteren de vrouwen de namen en andere persoonlijke gegevens van de 

kiesgerechtigde vrouwen uit dit deel van Pul-i-Khomri, de hoofdplaats  van de noordelijke provincie 

Baghlan. Dat is  nodig omdat de Afghaanse overheid na alle ontwrichting van de afgelopen 25 jaar 

door oorlogen en burgeroorlogen maar heel weinig meer weet over zijn eigen onderdanen. Ook 

nemen ze een foto van elke vrouw. Elke ingeschrevene krijgt een bewijskaartje mee naar huis. [...]

“Ik ben er trots op dat ik het Afghaanse volk op deze manier kan dienen,” zegt Mariam, een 

vriendelijke onderwijzeres  van middelbare leeftijd. “Ik doe het ook juist voor de Afghaanse 

vrouwen.” Op een plastic  stoeltje tegenover haar in de tent liggen de groezelige burqa’s, de 

spookgewaden waarin zij en haar collega’s zich over de openbare weg bewegen.64

Dit beeld van vooruitgang in Afghanistan werd geschapen door het NRC Handelsblad in de zomer van 

2004. Zoals  afgesproken eind 2001 in Bonn zouden er 18 maanden na de installatie van de 

interimregering nieuwe verkiezingen komen voor het Afghaanse landelijke parlement en voor een 

president. Dit tijdpad werd echter niet gehaald en in plaats van juni 2004 waren de verkiezingen ten tijde 

van het ter perse gaan van dit artikel gepland voor de daaropvolgende september, om uiteindelijk plaats 

te vinden begin oktober 2004.65  Twee maanden voor de eerste verkiezingen in Afghanistan waren de 

bovenstaande vrouwen het toonbeeld van wat er veranderd was in de kleine drie jaar na de val van de 
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Taliban. Vrouwen hielpen met het opbouwen van de nieuwe staat, registreerden andere vrouwen en 

gaven hen zo een identiteit binnen de Afghaanse samenleving. Tijdens  de voltrekking dit proces  legden 

de vrouwen de burqa’s  af. De burqa’s  waren echter nog niet definitief verdwenen, de vrouwen hadden het 

symbool van de onderdrukking van de Taliban immers nog steeds nodig om veilig over straat te kunnen.

 Aan het verbeteren van de veiligheid werd echter gewerkt. Een maand eerder hadden minister 

van Defensie Henk Kamp en minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot laten weten dat de Nederlandse 

overheid overwoog om Nederlandse troepen naar Baghlan te sturen, naar dezelfde provincie waar de 

bovengenoemde vrouwen andere vrouwelijke kiesgerechtigden registreerden. De Nederlanders zouden 

een Provincial Reconstruction Team (PRT) opzetten, bestaande uit ongeveer 100 man. De taken van het 

PRT waren in mei 2004  nog niet helemaal duidelijk. Het plan van de Nederlandse overheid was  dat de 

Nederlanders de Duitsers  zouden bijstaan die al in het noorden van Afghanistan gevestigd waren met een 

PRT. De Duitsers  zouden zich dan meer op de bestrijding van papaverteelt in Faisabad, een andere 

provincie in het noorden van Afghanistan, kunnen richten. Hoewel de Duitsers  in eerste instantie niet heel 

erg happig waren op een dergelijke verdeling, belandden de Nederlanders  uiteindelijk alsnog in 

Baghlan.66

 Dit hoofdstuk zal de Nederlandse deelname aan de tweede fase van de ISAF-missie bespreken, 

door de besluitvorming rondom de uitzending naar Baghlan te analyseren. Wat was het idee van ISAF 

achter de PRTs en hoe reageerden Nederlandse politici op een missie die bovenop een in Irak uitgezonden 

troepenmacht plaats zou vinden?  Wat waren de taken van de Nederlandse troepen in Baghlan?  Werd de 

missie verdedigd door Nederlandse politici of in de Nederlandse media met het argument dat Afghaanse 

vrouwen beter af zouden zijn met de Nederlanders  daar? Als  vrouwen werden genoemd, in welke context 

was  dat dan?  Binnen al deze vragen zal de nadruk dus  liggen op de positie van de Afghaanse vrouwen 

binnen het debat en het beleid. De vraag “Waar zijn de vrouwen?” staat centraal.

Ook naar Afghanistan?

Op de donorconferentie in Berlijn van 31 maart en 1 april 2004 had de NAVO  aangekondigd dat ze de 

ISAF-missie zou uitbreiden naar de provincies  van Afghanistan, zoals  gevraagd door de VN 

Veiligheidsraad op 13 oktober 2003  in resolutie 1510. Waar ISAF  eerst alleen het gebied rondom Kabul 

bestuurde, zouden na de eerste fase van de uitbreiding van de missie ook de noordelijke provincies  onder 

ISAF vallen. De NAVO  had op 11  augustus 2003  het commando over ISAF van de steeds  wisselende lead 

nation overgenomen en breidde, zoals  gevraagd in Bonn, de reikwijdte van de missie uit. In de eerste 

fase van de missie onder leiding van de NAVO  werden er PRTs  naar het noorden van Afghanistan 

gestuurd. In december 2003  nam ISAF als pilot het commando van de Duitsers  over van het PRT  in de 

provincie Kunduz, terwijl de andere acht PRTs  in de regio onder leiding van de Amerikanen stonden en 

dus onder Operation Enduring Freedom vielen. De PRTs  hadden als doel de Afghaanse autoriteiten te 
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helpen bij het versterken van de Afghaanse centrale overheid in de provinciale regio’s door middel van 

het promoten van goed bestuur, het verbeteren van de rechtstaat en het waarborgen en promoten van 

de mensenrechten. Nederland had samen met het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland in Berlijn 

aangekondigd bereid te zijn ook een PRT te willen leiden.67

 Op het moment dat de pilot in Kunduz goed bleek te gaan werd er gedacht aan uitbreiding van 

het aantal PRTs dat onder leiding van de NAVO  viel. De overweging van de ministers  Bot en Kamp om 

troepen naar Afghanistan te sturen, viel vlak voor een NAVO-top in Istanbul eind juni dat jaar, waar 

onder andere de uitbreiding van de werkzaamheden van de NAVO  in Afghanistan op de agenda stond.68 

Met de oud-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer als de nieuwe secretaris-generaal 

van de NAVO, waren de lijntjes tussen Den Haag en het NAVO-hoofdkantoor in Brussel kort. Ondanks  dat 

er in Den Haag ontkend werd dat de zogenaamde ‘Jaap-factor’, zoals  de Volkskrant de invloed van De 

Hoop Scheffer in Den Haag noemde in een artikel van 5 augustus 2004, meespeelde, meende de krant 

dat het hoogstwaarschijnlijk geen toeval was  dat Nederland na de komst van De Hoop Scheffer meer 

deelnam aan NAVO-activiteiten. De overweging om een Nederlands  PRT  in Baghlan op te zetten kon dan 

ook in dit licht worden gezien, ondanks dat er al Nederlandse troepen in Bosnië, Irak en Kabul waren 

gelegerd.69

 De Duitsers, die in mei 2004  al in Baghlan zaten, en de lokale Afghaanse gouverneur waren in 

eerste instantie minder gelukkig met het Nederlands initiatief. In een uitgelekte brief van de gouverneur 

aan de Afghaanse president Karzai stond dat hij de voorkeur gaf aan de aanwezigheid van de Duitse 

troepen. Zij hadden immers  bijna al het werk al gedaan en de gouverneur had een goede 

verstandhouding met de Duitsers. In een interview in het Dagblad van het Noorden liet de Duitse 

luitenant-kolonel Joachim Spross, hoofd van de civiele militaire samenwerking (CIMIC) in Kunduz, weten 

dat hij ook weinig zag in een Nederlandse deelname: “Het heeft geen zin als  alles  al is  gedaan.”70 Volgens 

minister Bot werden de uitspraken van Spross op persoonlijke titel gedaan en de gesprekken tussen 

Kamp en zijn Duitse ambtgenoot Peter Struck gingen gewoon door. Kamp was niet bereid om de Duitsers 

tegemoet te komen en de Nederlandse troepen in het meer gevaarlijke Faisabad in te zetten. Nederland 

had immers  al 1400  manschappen in Irak, apaches in Kabul en om dan ook nog een keer in een 

dergelijke gevaarlijke missie te stappen was  niet attractief voor Kamp. Zijn reactie werd door het ANP als 
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volgt omschreven: “Je kunt van een land dat vijf keer kleiner is  dan Duitsland niet verwachten dat het in 

Feyzabad ook nog eens kastanjes uit het vuur gaat halen.71

 Ondanks  de verschillende internationale bezwaren, besloot het kabinet om troepen naar Baghlan 

te zenden. Op de NAVO-top op 28 juni kondigde Premier Jan Peter Balkenende aan dat ook Nederland 

zich zou inzetten voor de versterking van ISAF-missie in Afghanistan. De top, die vooral werd beheerst 

door de voortgang in Irak en de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie, en die niet zo 

zeer over de vooruitgang in Afghanistan ging, resulteerde toch in 4  nieuwe PRTs  voor het noorden van 

het land. Minister Bot rapporteerde op 16  juli de toezeggingen van de premier aan de Tweede Kamer: 

“Onder de proviso dat zulks  aan het Parlement zou worden voorgelegd kondigde de minister-president 

het Nederlandse voornemen voor een PRT in Baghlan aan.”72 Ondanks  dat de Kamer nog veel vragen had, 

reageerden de meeste kamerleden voor het debat redelijk positief op de aankondiging van de premier. 

Tijdens  het debat in de Tweede Kamer beantwoordden de bewindslieden de vragen van de Kamer naar 

tevredenheid en gaven alle partijen, behalve de SP  toestemming voor het uitzenden van Nederlandse 

troepen voor de opbouw van het PRT in Baghlan.73

Waar zijn de vrouwen?

De meest prangende vraag van de Tweede Kamerleden was wat de daadwerkelijke werkzaamheden van 

het PRT in Baghlan zouden zijn. ISAF gaf haar PRTs geen duidelijke van dag tot dag uitgeschreven 

taakomschrijving mee, maar liet de invulling aan de uitzendende landen. In een brief aan de Tweede 

Kamer beschreven de ministers  Bot, Kamp en Agnes van Ardenne de Nederlandse invulling van de taak 

van het PRT als  volgt: “Het PRT  heeft tot taak de Afghaanse overheid te assisteren bij het vergroten van 

de veiligheid en de stabiliteit, om daarmee de Afghaanse centrale regering in staat te stellen haar gezag 

in de provincie te vergroten, en wederopbouwactiviteiten van de regering of andere actoren te 

faciliteren.”74  De missie zou niet het karakter van een geweldsmissie of van een wederopbouwmissie 

krijgen. Operation Enduring Freedom en niet ISAF had als  taak om militante groeperingen te bestrijden. 

De wederopbouw zou volgens de bewindslieden op de Afghanen zelf neer komen. Het Nederlandse PRT 

kreeg wel een potje mee van €100.000 om al ontplooide projecten van de Afghanen verder te 

ondersteunen. Daarnaast was  het de taak van de het Nederlandse PRT  om internationale organisaties te 

ondersteunen. De Nederlanders zouden zich in eerste instantie tot de door Karzai benoemde gouverneur 

Met de haren erbij gesleept?

Afghaanse vrouwen in de besluitvorming over de Nederlandse deelnames aan ISAF in 

Kabul, Baghlan en Uruzgan, 2001-2006.

____________________________________________________

____________________________________________________

Scriptie Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief - Universiteit Utrecht
Liz Oomens - 0354368

32

71 Handelingen der Tweede Kamer. Bijlagen, 2003-2004, 1834, 3883-3884; ‘Afghanistan, verkenningsteam naar 
Afghaanse provincie Baghlan,’ Algemeen Nederlands Persbureau, 3 juni 2004.

72 Handelingen der Tweede Kamer, Bijlagen, 2003-2004, 28676, No. 13, 3.

73 Robert van de Roer, ‘Nederlands leger leidt deel wederopbouw Afghanistan,’ NRC Handelsblad, 29 juni 2004; 
‘Tweede Kamer: Afghanistan, Kamer steunt nieuwe missie Afghanistan,’ Algemeen Nederlands Persbureay, 5 juli 2004.

74 Handelingen der Tweede Kamer, Bijlagen, 2004-2005, 27925, No. 133, 2.



richten en vanuit daar verder ‘netwerken’ om zo goed inzicht te krijgen in de sociale verhoudingen binnen 

de provincie.75

 Voor de Tweede Kamer was deze taakomschrijving nog niet geheel duidelijk. In debat gingen over 

de steun aan het uit te zenden PRT  antwoordde minister Kamp pas naar veel aandringen op de vraag van 

Farah Karimi (GroenLinks) wat de dag tot dagtaak van het PRT zou zijn dat het Nederlandse PRT  zich zou 

richten naar de manier waarop de Britten hun PRT  hadden opgezet. Ten eerste waren ze aanwezig vanuit 

een veilige basis. Ten tweede ondersteunden ze de lokale vertegenwoordigers  van de regering in Kabul. 

Ten derde bemiddelden ze in conflicten. Ten vierde hielpen ze de veiligheidssector in hun ontwikkeling. 

Ten vijfde was  de basis van het PRT  een veilige verzamelplaats voor de opbrengsten van de ontwapening. 

Als  zesde kon het PRT  ondersteuning verlenen aan internationale hulporganisaties  die actief waren in het 

gebied en als  laatste fungeerde het PRT  als  een steunpunt voor de te houden presidents- en 

parlementsverkiezingen in oktober 2004. Het beschermen van de Afghaanse vrouwen of het verbeteren 

van hun situatie stond niet in de taakomschrijving van het PRT en had dan ook geen prioriteit.76 

 Waar echter de vrouwen na 11  september 2001 nog volop aandacht hadden van de Nederlandse 

media en in tweede instantie van de Nederlandse politiek, stond de situatie van de Afghaanse vrouwen in 

2004 veel minder prominent op het netvlies  van de media en politici. Toch werd er in het Nederlandse 

debat wel over de Afghaanse vrouw gesproken. Maar alleen in het licht van de voortgang van aanstaande 

verkiezingen of ter illustratie van de mensenrechtensituatie, of de staat van veiligheid in Afghanistan. De 

de media bijvoorbeeld voerde de Afghaanse vrouwen ten tonele in artikelen die het verloop van de 

verkiezingen behandelden. In het bovenstaande voorbeeld uit het NRC werden de vrouwen gebruikt om 

een beeld te geven van de veiligheidssituatie in de provincie Baghlan in de voorbereidingen voor de 

verkiezingen. Ook werd de positie van de vrouw aangehaald om al dan niet de successen in Afghanistan 

of de moeilijkheden die nog moesten worden overwonnen te illustreren. Zo schreef de Telegraaf  op 2  juni 

dat de Duitse majoor-generaal Wolfgang Korte, de op een na hoogste bevelhebber van ISAF, bang was 

dat de verkiezingen niet geldig konden worden verklaard, aangezien het quotum voor het aantal vrouwen 

binnen het parlement wellicht niet gehaald zou worden. Het NRC beschreef de vrees  voor beschadiging 

van de legitimiteit van de verkiezingen als  de mannen hun vrouwen niet buiten lieten om te stemmen. 

Het Rotterdams Dagblad beschreef de successen van de net gelegerde Nederlandse militairen in Baghlan 

daags  voor de verkiezingen. De voorbereidingen gingen goed, onder andere omdat 40  procent van de 

vrouwen zichzelf had geregistreerd. Het artikel ging als  een van de weinige in op een daadwerkelijke 

inzet van de Nederlandse troepen op het licht van gender; de Nederlandse troepen controleerden 
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namelijk of er gescheiden stemhokjes waren voor mannen en vrouwen in de stemlokalen in Baghlan.77 

Een ander artikel van het NRC beschreef de veiligheidssituatie in Baghlan. De machtsstrijd tussen de 

Anderabi’s  en de vertegenwoordigers  van Kabul maakte dat veel inwoners  van Baghlan het wenselijk 

vonden dat een PRT, Nederlands of niet, rust bracht in de provincie. Om dit punt te onderstrepen, 

citeerde het NRC de woorden van Abdul Ghaffer Bassem, een lokale mensenrechtenactivist: 

“Aantrekkelijke jonge vrouwen die geen burqa dragen lopen het risico door de krijgsheren te worden 

ontvoerd. [...] Dus dragen alle vrouwen, zelfs  vrouwelijke artsen, hier een burqa.”78  Een artikel van 

dezelfde redacteur hanteerde opnieuw met een argument gebaseerd op vrouwen opnieuw waarom de 

Anderabi’s niet netjes waren. Ze vielen immers vrouwen lastig vielen.79

 In de verantwoording die de bewindslieden gaven voor het besluit om troepen naar Baghlan te 

sturen was  de situatie van de Afghaanse vrouwen niet meegenomen. In de brief waarin de ministers  van 

Buitenlandse Zaken, Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer inlichtten over het 

besluit van het kabinet om gehoor te geven aan de vraag van de NAVO om een Nederlands PRT  op te 

zetten in Baghlan, werd het nut van de missie verdedigd door de mensenrechtensituatie aan te halen als 

een mogelijk verbeterpunt in Baghlan. De regering sprak haar zorg uit over de onderdrukking van 

vrouwen door gedwongen huwelijken of geweld. Het verbeteren van de mensenrechten was, volgens  de 

bewindslieden aan de Afghaanse mensenrechtencommissie.80

 De Afghaanse vrouw werd de ministers  wel aangehaald door de ministers  om aan te tonen dat 

het democratische proces  in Baghlan zich succesvol leek te voltrekken. In bovenvermelde brief aan de 

kamer haalden de bewindslieden aan dat de registratie van kiezers  in Baghlan goed verliep, 40  procent 

van de geregistreerden was vrouw. Ook op de vraag naar aanleiding van de brief naar de gronden voor 

een positieve waardering van de regering over het Afghaanse democratiseringsproces, haalden de 

bewindslieden het percentage vrouwen aan dat zich had geregistreerd: “Vrouwen nemen deel aan het 

democratische proces: meer dan een derde van de geregistreerde kiezers is  vrouw, er is  een vrouwelijke 

presidentskandidaat en voor de parlementsverkiezingen zullen aan vrouwelijke kandidaten gemiddeld 

minimaal twee zetels  per provincie worden toegekend.” Samen met een vergroting van de mediavrijheid 
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zag de regering dit als  ontwikkelingen die “een goede basis  vormen voor verdere, duurzame 

democratisering.”81

 In de debat gebruikten kamerleden en bewindslieden eveneens  de Afghaanse vrouw om hun 

redenen voor de steun aan de missie te illustreren. Zo zag Henk Jan Ormel (CDA) graag dat het PRT ook 

humanitaire taken op zich nam. Een van de redenen daarvoor was  dat vrouwen nog steeds werden 

onderdrukt. Later in het debat gebruikte minister Bot Afghaanse schoolgaande meisjes om aan te tonen 

dat de reconstructie van Afghanistan goed ging: “De wederopbouw is  een succes. 830.000 kinderen, 

waaronder bijna 300.000 meisjes  - dat mag ook wel eens  genoemd worden - gaan nu naar school.” Toen 

de minister na de uiteenzetting van de succesvolle wederopbouw moest beamen dat andere sprekers 

gelijk hadden dat niet alles  rozengeur en maneschijn was  in Afghanistan, gaf hij toe dat een van de 

verbeterpunten vrouwenrechten was. In de gevallen, dus, waar Afghaanse vrouwen ter illustratie door de 

politici werden aangehaald, werd zowel verwezen naar positieve ontwikkelingen, zoals een succesvolle 

wederopbouw, als naar negatieve, zoals de slechte situatie rond de mensenrechten.82

 Interessant aan zowel de Tweede Kamer discussie, de uitspraken van politici, Kamerstukken en 

artikelen in de media is  dat de Afghaanse vrouwen op het moment van het besluit om naar Baghlan te 

gaan vooral als  troop worden ingezet om andere zaken te duiden. Zo was  het aantal geregistreerde 

vrouwen zowel reden voor zorg over de legitimiteit van de verkiezingen, als  reden om de verkiezingen als 

succesvol te bestempelen. Ook bleven de vrouwen een manier om aan te tonen dat het met de 

mensenrechten nog miserabel gesteld was in Afghanistan en dat de veiligheid in Afghanistan nog verre 

van bewerkstelligd was. Vrouwen moesten immers  nog steeds in een burqa over straat. Anderzijds 

werden de schoolgaande meisjes  aangehaald door minister Bot om aan te tonen dat er veel vooruitgang 

werd geboekt in de wederopbouw. De Afghaanse vrouwen dienden in de retoriek sec  ter illustratie om 

aan te tonen dat Afghanistan al dan niet veilig was, dat de democratisering van Afghanistan al dan niet 

een succes  was, dat de mensenrechten in Afghanistan al dan niet waren verbeterd, of dat de 

wederopbouw ja dan nee een succes  was. De vrouwen werden binnen de war story van het Nederlandse 

kabinet gebruikt om zowel de successen van als  de kansen voor het uit te zenden PRT  in Baghlan aan te 

stippen.
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Uruzgan

“Oeroezgan gaat dat kleine vreedzame landje met die softe militairen erg veel weduwen 

opleveren”83

Dit bericht verscheen, volgens  De Telegraaf, op Arabische extreme websites, die hoopten dat de 

Nederlanders vooral weg zouden blijven uit de Afghaanse provincie Uruzgan. Dit stuk verscheen eind 

januari 2006, daags  voor de debatten in de Tweede Kamer waarin het besluit zou worden genomen of de 

Nederlandse troepen of naar Uruzgan zouden worden gestuurd om daar een tweede Nederlands  PRT  op 

te richten. Binnen de Nederlandse media en de politiek was er veel discussie over deze mogelijke 

uitzending; Uruzgan was  immers  anders dan de noordelijke Afghaanse provincies. De Nederlanders 

zouden midden in de thuisbasis van de Taliban moeten opereren en er zouden dus  wel degelijk meer 

risico’s zijn in Uruzgan dan in Baghlan.

 Het idee voor het uitbreiden van de ISAF-troepen in Afghanistan paste binnen het beleid dat de 

NAVO  voerde om in steeds grotere gebieden aanwezig te zijn met PRTs. De uitbreidingen naar het zuiden 

van Afghanistan waren onderdeel van fase drie van de ISAF-missie. Begin juni 2005  had minister Bot al 

met zijn Afghaanse ambtgenoot Abdullah Abdullah gesproken en marge de conferentie “vrede 

gerechtigheid en verzoening in Afghanistan” op het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Minister Bot kondigde aan dat Nederland onderzocht of het nog een PRT  op kon richten in het zuiden van 

Afghanistan. Een aantal dagen later, op 8 juni, kwamen de ministers  van defensie bijeen in de Noord-

Atlantische Raad en besloten ze om de ISAF-missie in Afghanistan voort te zetten naar fase drie. Dit hield 

in dat er PRTs zouden worden opgericht in het zuiden van Afghanistan. Deze regio was stukken minder 

stabiel dan het noorden van Afghanistan. In Baghlan zaten de Nederlanders in een gebied dat grensde 

aan de oorspronkelijke invloedssfeer van de Noordelijke Alliantie. De zuidelijke provincies waren echter 

het gebied van waaruit de Taliban in de jaren negentig hun macht hadden uitgebouwd richting Kabul. De 

zuidelijke provincies  stonden bekend als  gevaarlijk gebied, waar de Taliban nog aanwezig was  en een 

veilige haven kon vinden, of die met geweld kon afdwingen onder de bevolking van Uruzgan. Het behalen 
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van de doelen van ISAF en het PRT in de zuidelijke gebieden, vooral het ondersteunen en bevestigen van 

de centrale regering in Kabul, zou in de zuidelijke regio’s veel lastiger zijn dan in Baghlan.84

 In dit hoofdstuk komt nogmaals  het debat rondom uitzending van troepen naar Afghanistan aan 

de orde. Hoe kwam het besluit om dit maal troepen naar Uruzgan te sturen tot stand? Hoe werden de 

grotere risico’s  ingeschat en uitgelegd aan de Tweede Kamer?  Dit hoofdstuk beschouwt opnieuw hoe de 

Afghaanse vrouwen werden ingezet in de discussies. Waren de extra risico’s  in Uruzgan aanvaardbaar 

omdat in dit gebied veel viel te winnen in het kader van de verbetering van mensenrechten? Of komen 

Afghaanse vrouwen meer aan bod in het licht van rudimentaire zaken zoals veiligheid, voedselvoorziening 

en onderwijs?

Uruzgan, waarom wel of waarom niet?

Ondanks  de toezeggingen van Bot aan zijn ambtgenoot in juni, stond de missie niet zo snel op poten. De 

missie werd niet zonder slag of stoot goedgekeurd door de Tweede Kamer, juist omdat de veiligheid van 

de Nederlandse troepen niet gewaarborgd was. Eind oktober 2005 aarzelde het kabinet volgens  Trouw 

nog om de Nederlandse troepen uit te zenden. De reden hiervoor was  dat de analisten van Buitenlandse 

Zaken en Defensie niet zeker waren of het zuiden van Afghanistan wel stabiel genoeg was  voor het 

opzetten van een PRT. De Amerikaanse troepen waren nog volop bezig met hun missie Operation 

Enduring Freedom, een missie waarin werd gejaagd op terroristen, en dus  gevochten. Critici in de kamer 

dachten niet dat wederopbouw, het doel van een PRT, mogelijk was in een provincie waar nog volop strijd 

gevoerd werd. Een artikel van de Telegraaf een maand later benadrukte dit nogmaals. De scepsis  van de 

kamer en de uitspraak van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) waren volgens  de krant 

nog zwak uitgedrukt. In het zuiden van Afghanistan waren nog veel Talibanstrijders  en leden van Al 

Qaeda actief en er vielen onder de lokale bevolking en het Amerikaanse en Afghaanse leger regelmatig 

slachtoffers. Daarnaast vertrouwde de bevolking uit Uruzgan de buitenlandse strijdkrachten niet. “De ene 

dag vallen zij een dorp binnen om er Taliban-strijders op te pakken en in hetzelfde uniform komen ze de 

volgende dag een school repareren.” De krant titelde het artikel dan ook met “Doel Afghaanse missie 

schier onhaalbaar.”85

 De verhoogde risico’s  in vergelijking met de missie in Baghlan zorgden voor een debat in de 

media in de maanden voordat er in de Tweede Kamer een beslissing zou worden genomen. In een artikel 

in Trouw  meende oud-generaal Adriaan van Vuuren dat Nederland zich niet moest laten leiden door een 

discussie over veiligheid. Ook was  de verleiding om in partijpolitiek te vervallen groot. Volgens  Van 

Vuuren zou het meer over de Afghanen zelf moeten gaan. De uitvoering van tegelijkertijd Operation 
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Enduring Freedom en ISAF maakte het volgens  Van Vuuren mogelijk om de Afghanen de veiligheid te 

bieden en zo het land weer op te bouwen. In de ogen van Van Vuuren was  het samengaan van de twee 

iets wat juist de wederopbouw zou bevorderen.86  Andere deskundigen waren iets  voorzichtiger. Zo zei 

Dick Leurdijk, VN-deskundige van Instituut Clingendael: “In principe ben ik het eens  met de 

vredesmissies  van ISAF naar Afghanistan. Maar ik vind dat Nederland pas  naar Uruzgan moet gaan als  de 

regio stabiel is. Nu is  dat nog niet het geval, maar de militairen worden pas  in de loop van volgend jaar 

gestuurd.” Ook Nasir Rahim, voorzitter van de Vereniging van Afghanen in Amsterdam en omstreken, was 

zeer kritisch over de mogelijkheden van ISAF tot succes, maar meende dat Nederland haar steentje 

moest bijdragen aan de veiligheid in Uruzgan: “Ik vraag me af of de militairen vrede kunnen brengen, 

maar ik vind wel dat Nederland haar beloftes moet waarmaken en een veilige situatie moet creëren.”87 

 Qadar Shafiq, Afghaans  vluchteling en publicist, liet in zowel het NRC als de Gelderlander blijken 

dat hij vond dat de Nederlanders wel moesten gaan, maar alleen als ze zich goed voorbereidden. “Als  het 

gaat om de beslissing troepen te sturen naar zuid-Afghanistan, is  het alsof die Nederlandse regering een 

boerka draagt. Zij durft haar gezicht niet te laten zien” schreef Shafiq in de laatste. Nederland zou de 

missie zo op moeten zetten dat ze zich niet mee liet sleuren met de geweldspiraal en de 

mensenrechtenschendingen die Operation Enduring Freedom met zich meebracht. De Amerikanen 

hadden zich sinds de verdrijving van de Taliban gedragen zoals  de Russen in jaren tachtig en de 

bevolking vertrouwde hen niet meer. De Amerikanen kregen de schuld van de slechte staat waarin 

Afghanistan verkeerde, van de krijgsheren en drugsbaronnen die in het parlement waren beland, van de 

slechte staat van vrouwenrechten en van de vrouwelijke kandidaten die waren vermoord tijdens de 

verkiezingen. Afghanen hadden hun hoop volgens Shafiq nu gevestigd op de Europeanen, en om het 

goed te doen in Uruzgan zou Nederland, meende Shafiq, zich degelijk moeten voorbereiden om vooral de 

lokale bevolking te kunnen betrekken bij de wederopbouwwerkzaamheden.88

 De beslissing over Uruzgan was  volgens het Rem Korteweg, onderzoeker bij het Haags Centrum 

voor Strategische Studies, Clingendael en European Instittute for Strategic  Studies, een test voor de 

ambities  van de Nederlandse krijgsmacht. Nederland stond, net als andere krijgsmachten, voor een 

verandering in de missies die Defensie uitvoerde. Er was volgens Korteweg geen strikt onderscheid meer 

tussen vechten en vrede brengen. Klassieke gevechts- en vredesmissies kwamen niet vaak meer voor. 

Nederland richtte zich tegenwoordig op zogenaamde stabilisatiemissies, die als  doel hadden rust te 

brengen in het gebied en te helpen met de wederopbouw, als  het even kon met democratie en 

mensenrechten in het achterhoofd. Dit vereiste dan ook een andere inzet van de troepen en een andere 

strategie om het doel stabilisatie te behalen: 
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De veiligheid moet in een gebied verdiend, verkregen en gewaarborgd worden. Daarnaast moeten 

wederopbouwactiviteten worden verricht om die veiligheid om te zetten in concrete economische, 

politieke, humanitaire en sociale vooruitgang. […] Het vertrouwen van de bevolking is cruciaal voor 

het slagen van de missie en daarvoor is een brede aanpak vereist.

Stabilisatiemissies  hadden elke keer een ander karakter en de taken in Uruzgan waren, meende 

Korteweg, anders dan wat Nederland gewend was in eerdere stabilisatiemissies in Joegoslavië, Eritrea of 

Noord-Afghanistan. De missie in Uruzgan was  veel minder veilig dan voorgaande missies, en de 

geweldsinstructie zou voor de Nederlandse troepen dan ook uitgebreider zijn. Volgens  Korteweg ging het 

besluit om al dan niet naar Uruzgan te gaan over de vraag of Nederland kon laten zien dat ze bereid was 

een stabilisatiemissie met een hoog geweldsrisico weg te zetten, wat Nederland belangrijker zou maken 

in de internationale veiligheidsomgeving: “Is Nederland bereid om in een stabilisatiemissie naast de 

klassieke wederopbouwtaken die nieuwe rol op zich te nemen en de vijanden van de wederopbouw aan te 

pakken?  Met andere woorden, is  Nederland bereid een stabilisatiemissie met tanden neer te zetten?”89 De 

beslissing om wel of niet naar Uruzgan te gaan was  volgens Korteweg van groot belang voor de 

toekomstige invulling van de taken van de Nederlandse Krijgsmacht.

 In de weken voor de Tweede Kamerdebatten over Uruzgan publiceerden de kranten nog meer 

opiniestukken waarin werd gepleit voor of tegen uitzending naar het zuiden van Afghanistan. Zo meende 

Robert Kluiver, oud VN-medewerker en wonend in Afghanistan, dat het Nederlandse debat geen rekening 

hield met de behoeftes  van de Afghaanse bevolking zelf. Volgens  Kluiver was  er binnen de bevolking van 

Uruzgan, hoewel de provincie economisch achter was  gebleven en de sociale structuren zeer conservatief 

waren, een progressieve stroom. Deze groep was het beu dat de Taliban “weer eens een meisjesschool 

[verbrandde], de geringe infrastructuur [vernielde], of door hun aanwezigheid zware militaire acties  van 

de Amerikanen [afriep].” Zij was  bereid om te werken aan betere economische en sociale structuren. Net 

als  Shafiq was Kluiver het niet eens met de manier waarop de Amerikanen optraden in Uruzgan. Kluiver 

zag juist kansen voor de Nederlandse troepen. Ze konden helpen met het trainen van 

veiligheidsmachten, justitie opbouwen, criminaliteit bestrijden en conflicten tussen stammen voorkomen. 

“Offensief militair ingrijpen is hiervoor niet noodzakelijk.”90

 In de dagen daarop verschenen in de Volkskrant als  het NRC Handelsblad twee verschillende 

artikelen van zelfde strekking over de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne. Van 

Ardenne claimde in beide artikelen dat een mogelijke missie in Uruzgan goed was, aangezien Nederland 

stabiliteit kon brengen in de regio. Ze nam daarbij ook in acht dat veiligheid de eerste voorwaarde was 

voor de wederopbouw van de regio. De “Dutch Approach” zou er een zijn van politieke dialoog, militaire 

ontwikkeling en opbouw, de zogenaamde 3D-benadering (development, diplomacy en defence). Het 
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winnen van de hearts  en minds  van de bevolking was  hierin van groot belang. De Nederlandse missie zou 

er een van de lange adem moeten zijn, want Afghanistan was  een “woest land”, met een “woest volk”. 

Nederland kon het zuiden echter niet zomaar links  laten liggen, want ook dat was een wezenlijk 

onderdeel van de wederopbouw van Afghanistan, volgens Van Ardenne.91

 De druk om naar Uruzgan te gaan was hoog, zeker toen zowel de International Herald Tribune als 

de Financial Times  betoogden dat de Nederlandse beslissing om wel of niet naar Afghanistan te gaan de 

toekomst en het bestaansrecht van de NAVO  bepaalde. Ondanks  de scepsis van auteur Raymond van den 

Boogaard van het NRC, die analyseerde of deze uitspraak op waarheid berustte  en of de toekomst van de 

NAVO  daadwerkelijk in Nederlandse handen lag, legde Constanze Stelzenmüller, NAVO-deskundige bij het 

German Marschall Fund of the United States, in het artikel van Van den Boogaard uit dat het een gevoelig 

moment was: 

Hoe moeilijker het blijkt om Irak op te bouwen, en hoe groter de problemen met Iran worden over 

het nucleaire programma van dat land, des  te belangrijker is het dat de stabilisering en 

wederopbouw van Afghanistan een succes  wordt. […] Het gaat om de geloofwaardigheid van 

westerse interventies  in het algemeen. De Nederlanders  staan bekend als  pragmatisch, als goede 

militairen en vrienden van de Verenigde Staten. Als de Nederlanders nu afhaken, zal er een gevoel 

ontstaan dat er iets  mis  is - niet alleen met de NAVO, maar met het politieke bondgenootschap 

waarvan de NAVO de politieke arm is.

De beslissingen van de Verenigde Staten in de voorgaande jaren hadden het bondgenootschap geen goed 

gedaan. De Amerikanen waren niet ingegaan op de loyaliteitsverklaring van de Europese bondgenoten na 

de aanslagen van 11  september en waren ze met een gelegenheidsverbond met de Britten Afghanistan 

ingetrokken. Ook het naast zich neer leggen van de Duitse en Franse bezwaren tegen de inval in Irak 

door de Verenigde Staten in 2003 maakte de verhoudingen binnen de NAVO  er niet beter op. Daarnaast 

Nederland was  veranderd. De moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh en het ‘nee’ tegen de Europese 

grondwet maakten Nederland minder voorspelbaar dan voorheen. Secretaris-generaal van de NAVO  De 

Hoop Scheffer moest voordien moeite doen bij andere bondgenoten om materieel of troepen los te 

peuteren, terwijl de laatste jaren Nederland altijd een trouw bondgenoot geweest was. Nederland had 

altijd haar wil getoond om zich in te zetten voor de missies van de NAVO. Mocht Nederland nu nee 

zeggen, dan zou het NAVO-bondgenootschap scheuren vertonen.92 Daags voor de debatten in de Tweede 

Kamer werd dan ook de druk opgevoerd om toch maar voor de missie te stemmen. De Hoop Scheffer 

vertelde in een televisie interview dat als Nederland niet zou deelnemen aan de missie in Afghanistan, dit 
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land weer zou afzakken naar een broeinest voor terroristen.93  Ook riep Kofi Annan, secretaris-generaal 

van de VN, in een bliksembezoek aan Nederland, de Tweede Kamer op om de troepen naar Uruzgan te 

zenden, zodat wederopbouwwerkzaamheden vanuit de VN mogelijk werden.94

 Hoewel de druk op de Kamer hoog was  om voor een missie in Uruzgan te stemmen, kwam dat 

besluit er niet gemakkelijk. Veel fracties hadden problemen met het verhoogde risico die de uitzending 

met zich mee zou brengen, en daarnaast beheersten zaken als  het door elkaar lopen van Operation 

Enduring Freedom en de ISAF-missie, de gevangen in de Amerikaanse gevangenis  Guantánamo Bay en in 

hoeverre het kabinet zich zou committeren aan de wederopbouwmissie het debat.95  Opvallend was dat 

ook de kamerfractie van coalitiepartner D66  tot de tegenstanders  van de uitzending behoorde.De 

ministers  van deze partij stonden achter het kabinetsbesluit, maar de kamerleden van D66 meenden dat 

het te gevaarlijk was  in Uruzgan, zeker na het toenemende geweld in de maanden voorafgaand aan het 

kamerdebat. Daarnaast waren ze ook niet gelukkig met het idee dat het Nederlandse PRT  gelijktijdig zou 

moeten werken met Operation Enduring Freedom. Uit de woorden van fractievoorzitter Boris Dittrich 

bleek dat kamerfractie van D66 de missie niet zou steunen: “Wij wijzen de kern [van de missie] af. Wij 

denken dat de twaalfhonderd militairen niet aan de hoofddoelstelling van deze missie kunnen 

beantwoorden, want de opzet klopt niet.”96  Ondanks  het ontbreken van de steun van coalitiepartij D66, 

van GroenLinks  en de SP, kwam de missie door de Kamer, vooral  omdat de grootste oppositiepartij PvdA 

de missie wel steunde.97

Waar zijn de vrouwen?

In artikelen in de pers, voorafgaand in het debat, waren de Afghaanse vrouwen zeker niet het middelpunt 

van de discussie. Wel werd vaak de situatie waarin de Afghaanse vrouwen verkeerden als  reden genoemd 

waarom de Nederlanders naar Uruzgan zouden moeten vertrekken. Vanuit het oogpunt dat de rechten 

van de vrouwen in de provincies  waar er op dat moment PRTs  zaten vaak waren verbeterd, zou het ook 

mogelijk moeten zijn om in Uruzgan verbeteringen voor vrouwen te bewerkstelligen. Zo hadden vrouwen 

stemrecht gekregen en werden er scholen voor meisjes  geopend in de provincies  waar zich PRTs 

bevonden.98  Uruzgan was echter een provincie die nog zwaar achtergesteld was en waar de Taliban veel 

steun genoot. Zo berichtte de Provinciale Zeeuwse Courant dat vooral de noden van kinderen en vrouwen 
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hoog waren en dat een UNICEF-vertegenwoordiger vond er veel geïnvesteerd moest worden in onderwijs. 

Dat zou het analfabetisme en zo de hoge sterftecijfers  onder vrouwen en kinderen terug kunnen dringen. 

Nederlandse deelname aan een missie in Uruzgan zou, zoals  hierboven al vermeld, de VN  de mogelijkheid 

geven om wederopbouwprojecten te ontwikkelen, ook voor meisjes  en vrouwen.99  Volgens  Ko Colijn, 

defensie-deskundige van Instituut Clingendael, was  er echter een strikte scheiding tussen mannen en 

vrouwen in Uruzgan, zelfs zo strikt dat er een geaccepteerde homocultuur in het zuiden van Afghanistan 

was  ontstaan. “Een jaar geleden was ik nog in Kandahar, vlak bij Uruzgan, en daar is het heel normaal 

dat mannen oogschaduw op hebben of schoenen met hoge hakken dragen onder hun tulbanden en lange 

gewaden. In alle Pathaanse gebieden worden homo’s  ‘fruit’ genoemd.”100  Toen Henk Müller, redacteur 

geestelijke stromingen en minderheden van de Volkskrant, een bevriend onderzoeker in Perzische en 

Afghaanse talen dan ook vroeg of Nederland kon bijdragen aan het verbeteren van de positie van 

vrouwen in Afghanistan, was  deze sceptisch. Hij had zelf jaren onderzoek proberen te doen naar de 

Afghaanse vrouwen, maar in Pathaans  gebied gaf hij het maar op. “Dat Nederlanders  gaan bijdragen aan 

een betere positie van vrouwen en meisjes  is  prima. Maar een project wordt het wel. […] Zelfs  maar een 

vrouw interviewen bleek ondoenlijk. Elke keer een kalasjnikov op je gericht maakt werken lastig.”101

 In de discussie over het wel of niet deelnemen kwamen Afghaanse vrouwen in eerste instantie 

net zo min aan bod als  tijdens de eerdere beslissing om deel te nemen aan het PRT  in Baghlan. Vrijwel op 

dezelfde manier als  in 2004 werden de Afghaanse vrouwen door het kabinet alleen ingezet om te 

illusteren dat er al dan niet vooruitgang was  geboekt, of dat het nog steeds  gevaarlijk was  in 

Afghanistan. Met aan te geven dat voor de verkiezingen van het Afghaanse Lagerhuis, de Wolesi Jirga het 

percentage vrouwelijke kiezers  hoog was, rond de veertig procent, en dat er verscheidene vrouwen zich 

verkiesbaar hadden gesteld, betoogde het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer van 30  september 

2005 dat de verkiezingen goed waren verlopen.102 Later stuurden de ministers  van Buitenlandse Zaken, 

Defensie en Ontwikkelingssamenwerking een brief aan de Tweede Kamer met daarin de uitkomsten van 

het onderzoek naar de mogelijkheden om een missie in het zuiden van Afghanistan te sturen. Hierin werd 

nogmaals  aangehaald dat er al goede vooruitgang was  geboekt in Afghanistan, onder andere omdat er 

zes  vrouwen waren verkozen voor het Hogerhuis, de Meshrano Jirga, en Karzai er nog eens zeventien had 

benoemd. In Uruzgan vielen de uitslagen van de eerdere parlementsverkiezingen echter tegen, maar 

veertien procent van de kiezers  was vrouw. Voor de Wolesji Jirga waren er drie van de zetels die Uruzgan 

innam voor vrouwen gereserveerd. Bij gebrek aan vrouwelijke kandidaten waren deze nog vacant. Later 

in de brief gaven de ministers  aan dat er op het gebied van wederopbouw zou kunnen worden gezocht 
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naar verbetering voor onderwijs voor vrouwen en meisjes  in Uruzgan.103  Het ging beter in Afghanistan, 

maar in Uruzgan was er nog veel te bereiken. Onder andere de situatie voor vrouwen illustreerde dit. 

 Met de kamerdebatten in aantocht kwam er vanuit de Tweede Kamer wel concrete aandacht voor 

het Nederlandse genderbeleid. In de schriftelijke vragen voorafgaand aan het debat was  een van de 

eerste vragen of Nederland vorm gaf aan de VN-Veiligheidsraad resolutie 1325.104 Deze resolutie vloeide 

voort uit de vierde VN  Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing (1995) en was  aangenomen op 31  oktober 

2000 door de Veiligheidsraad. De resolutie was speciaal gericht op vrouwen en geweld gebaseerd op 

gender. Zo onderkende de resolutie dat vooral vrouwen en kinderen geraakt werden door conflictsituaties 

en dat dit een grote invloed had op vredesprocessen na het conflict. Daarnaast onderkende de resolutie 

dat vrouwen een belangrijk onderdeel zouden moeten hebben in de wederopbouw en bij het voorkomen 

van conflicten. Gender zou gemainstreamed moeten worden in vredesoperaties. De resolutie riep dan ook 

de secretaris-generaal op om de VN-lidstaten aan te sporen om plannen te ontwerpen om 

genderbewustzijn onderdeel te maken van vredesmissies, zowel als  de vrede werd gebracht als  wanneer 

deze gewaarborgd moest worden.105

 Zeker met missies  in een land als  Afghanistan lagen er kansen om resolutie 1325  uit te voeren. 

Dat het tot 2006  duurde voordat kamerleden vragen gingen stellen over de implementatie van de 

resolutie door Nederland, valt deels  te verklaren door de ambtelijke weg die de resolutie in Nederland 

moest gaan. In september 2001  kreeg Instituut Clingendael de opdracht van de Directie Coördinatie 

Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de rol van vrouwen in 

conflictpreventie, conflictoplossing en wederopbouw te onderzoeken. Een van de aanbevelingen van 

Clingendael was  om een taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict op te zetten. Onder leiding van het 

Ministerie van Sociale Zaken werd de taskforce voor 3 jaar opgezet, beginnende in 2004 onder leiding 

van oud-minister Annemarie Jorritsma. De Taskforce had als  taken om de volgende bevindingen uit het 

Clingendael-rapport te bewerkstelligen:

• Zorg voor commitment bij relevante personen die met het onderwerp te maken hebben; 

• Vergroot de expertise van het personeel binnen de departementen en in het veld (ook van lokale 

vrouwen en vrouwenorganisaties) door middel van training; 

• Maak instrumenten die ingezet worden gender-sensitief; 

• Besteed aandacht aan rollen van vrouwen in conflictsituaties en aan de culturele en historische 

achtergrond van de gebieden waar missies heengezonden worden;
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• Vergroot de rol van lokale vrouwen in conflictgebieden in de voorbereiding, implementatie en 

monitoring van alle activiteiten die te maken hebben met de rol van vrouwen in 

conflictsituaties.106

Daarnaast diende de taskforce te zorgen dat verantwoordelijke ministeries meewerkten aan uitvoering 

van resolutie 1325 door de rol van vrouwen te vergroten in alle fases van conflicten, de betrokken 

instellingen beter met elkaar te laten communiceren en te monitoren hoe de activiteiten van de 

Rijksoverheid liepen op het gebied van uitvoering van resolutie 1325.107

 Hoewel het Ministerie van Sociale Zaken de taskforce leidde, waren Buitenlandse Zaken en 

Defensie verantwoordelijk voor de beleidsmatige implementatie van de resolutie. In 2003  was  er dan ook 

door beide ministeries een werkgroep 1325  opgezet die als doel had om de taskforce te ondersteunen en 

het stimuleren van activiteiten rondom 1325. Daarnaast initieerden beide ministeries  plannen om gender 

binnen de ministeries  meer te mainstreamen, zoals  door het te verwerken in de opleidingen van 

defensiepersoneel, het inventariseren van genderactiviteiten van verschillende ambassades  en 

directoraten binnen Buitenlandse Zaken, of specifiek het inzetten van vrouwelijke militairen binnen 

Nederlandse militaire missies. Afghanistan kreeg binnen de werkzaamheden rondom resolutie extra 

aandacht. Zo werd er in 2005 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een case study op het gebied 

van gender uitgevoerd, waar de relatie tussen vrede, veiligheid, wederopbouw, ontwikkeling, 

mensenrechten, cultuur en gender werd onderzocht. Daarnaast vroegen diplomaten zowel bilateraal als 

multilateraal aandacht voor de situatie van vrouwen in Afghanistan. Het ministerie van Defensie 

organiseerde een workshop rondom gender voor de betrokken sleutelfiguren in missies naar 

Afghanistan.108

 Vanuit de ministeries  waren er begin 2006  dus  verscheidene initiatieven genomen om de resolutie 

1325 te implementeren in het beleid, ook in de beleidsvorming rondom de missies  in Afghanistan. Stond 

tijdenss het beslismoment over de missie in Baghlan de taskforce ‘vrouwen, vrede en conflict’ nog in de 

kinderschoenen, was deze al eer actief op het moment dat de Tweede Kamer begin 2006 besloot over de 

deelname van Nederlandse troepen in Uruzgan. Over de implementatie van 1325  in Afghanistan stelden 

de kamerleden vragen aan de ministers  van Buitenlandse Zaken, Defensie en voor 

Ontwikkelingssamenwerking. De vraag was  of resolutie 1325 zou worden meegenomen in deze missie en 

in hoeverre de positie van vrouwen centraal stond in de wederopbouw en economische ontwikkeling. De 

ministers  antwoorden dat “[e]en van de belangrijkste punten van Nederlands  ontwikkelingsbeleid is  het 
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ondersteunen van activiteiten ten behoeve van gendergelijkheid en het zorgdragen dat rollen, behoeftes 

en gezichtspunten van vrouwen/meisjes worden meegewogen.” Dit stond ook expliciet in de Europese 

Rules  of  Engagement voor missies  in Afghanistan, op aandringen van Nederland. De benchmarks 

betreffende gender waren concreet: gendersensitiviteit binnen de activiteiten van het PRT was  een 

criterium, in een nog uit voeren inventarisatie van sociaal-economische wederopbouw zou gender een 

element zijn, en er zou aandacht moeten voor de positie van vrouwen binnen het lokale en provinciale 

bestuur. Naast de implementatie van 1325 voor het PRT  in Uruzgan had Nederland ook in Londen, tijdens 

de conferentie Afghanistan Compact van 31 januari en 1 februari, gepleit voor afspraken over 

gendergelijkheid. De reden van de ministers  hiervoor was  dat “verbetering van de positie van vrouwen 

essentieel [was].109

 Resolutie 1325 kwam tevens  naar voren in het Algemeen Overleg van 2 februari 2006, 

voorafgaande aan het plenaire debat waarin er gestemd werd over de Uruzgan-missie. Tineke Huizinga-

Heringa (CU) was  blij me het voornemen dat de Nederlandse troepen zich zouden inzetten voor gender, 

maar vroeg zich tegelijkertijd af of het al de tijd was om hiermee te beginnen: 

Waar ligt de grens tussen het aansluiten bij de denkwijzen van de conservatieve bevolking om hun 

vertrouwen te winnen en de stap naar het overtuigen van dezelfde bevolking van het feit dat een 

andere manier van omgaan met vrouwen veel belangrijker is?  Als  wij er te vroeg mee zouden 

beginnen, lopen wij de kans dat de bevolking zich van ons afkeert. Ik zie hierin gevaren.

Het antwoord van minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking kwam er op neer dat 

gendermainstreaming niet iets  nieuws  was, maar al langer gebeurde in Afghanistan. Zo had de 

Afghaanse minister voor Vrouwenzaken een Actieplan voor Vrouwen opgesteld en was  in de Afghaanse 

grondwet opgenomen dat 25  procent van de vrouwen actief moest deelnemen aan de parlementaire en 

provinciale autoriteiten. Daarnaast was  er minder analfabetisme onder vrouwen en gingen meer meisjes 

naar school. Ook hadden de ministeries  allemaal een “gender vocal point” om “bij de uitvoering van alle 

plannen specifiek te kijken naar de participatie en mogelijkheden van vrouwen en meisjes.” Ondanks  dat 

de minister geen antwoord gaf op de vraag of de Nederlandse troepen met het inzetten op gender 

wellicht de bevolking van Uruzgan tegen zich in het harnas zouden jagen, was voor Huizinga-Heringa met 

dit antwoord van de minister haar vraag afdoende beantwoord.110

 De andere momenten waarop vrouwen genoemd werden in het algemeen overleg waren net als 

in 2004 vooral ter illustratie van andere ontwikkelingen in Afghanistan. Zo beschreef kamerlid Ormel 

(CDA) de staat van Uruzgan als  een gebied waar niets was: “[e]r is  niets, er is geen onderwijs, er is  geen 

gezondheidszorg. Vrouwen gaan dood in hun kraambed. Een op de vier kinderen haalt het vijfde 
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levensjaar niet.” Er waren volgens  Ormel voor de Nederlandse troepen veel mogelijkheden om de 

bevolking van Uruzgan voor zich te winnen. Er was  immers nog niets. Ook Bert Koenders  (PvdA) haalde 

de vrouwen aan in zijn betoog. Nederland had zich in 2001 in VN-kaders de verantwoording genomen om 

“na jaren van Russische bezetting, burgeroorlog en terreurbewind tegen vrouwen de Afghanen een 

nieuwe kans  te geven.” Koenders meende dat er successen waren geboekt, want onder andere meisjes 

gingen weer naar school. Nederland kon de Afghanen ook in de toekomst niet in de steek laten, want dan 

zou het land weer terug kunnen zakken in armoede en instabiliteit.

 In de plenaire vergadering lag de nadruk vooral op de positie van D66, het tegelijkertijd voeren 

van Operation Enduring Freedom en de ISAF-missie en de veiligheidsgarantie van de Nederlandse 

troepen. Er was minder aandacht voor de positie van de Afghaanse vrouw. De twee keer dat de vrouwen 

werden genoemd waren ze een onderdeel van de redenering waarom Nederlandse troepen in Afghanistan 

goed werk konden doen. Zo noemde Femke Halsema (GroenLinks) het streven naar de gelijkwaardigheid 

van man en vrouw als een van de redenen waarom GroenLinks  achter de Nederlandse deelnames  aan 

eerdere uitzendingen van ISAF stond. Voor Premier Jan-Peter Balkenende was  de verbetering van de 

positie van de vrouwen een van de punten waardoor de wederopbouw gezicht kreeg en ook in de 

toekomst kon krijgen.111

 Zoals hierboven te zien is, deed er zich dus  een verandering voor in de rol die de Afghaanse 

vrouw speelde in de besluitvorming om wel of niet naar Afghanistan te gaan. De discussies  die gevoerd 

werden waren door het verhoogde veiligheidsrisico heviger en de media en de politiek uitten zich meer 

over de voor-  en nadelen van een missie in Uruzgan. Vrouwen dienden in eerste instantie net als  in 2004 

slechts om te overtuigen waarom de missie in Afghanistan goed is, of ze dienden als  illustratie. Dat 

daadwerkelijke vragen over gender en het beleid ter verbetering van de rechten van Afghaanse vrouwen 

hun weg naar de Tweede Kamer en de media vonden, kan twee oorzaken hebben. De 

gendermainstreaming, die uit de Nederlandse verbintenis  aan de resolutie 1325 voortkwam, maakte dat 

gender een essentieel aandachtspunt in de Nederlandse missie werd. De kamer controleerde of de 

afspraken in de VN  door Nederland werden nagekomen. Daarnaast werd het debat op het scherpst van 

de snede gevoerd. Elk detail werd uitgespit. Hierdoor werd er ruimte gecreëerd om ook in te gaan op de 

positie van de Afghaanse vrouw. De internationale druk was  hoog om wel te gaan, waarmee alle facetten 

van de missie werden uitgeplozen door, zowel de voor- als tegenstanders  in de Tweede Kamer. Een van 

die facetten was de positie van Afghaanse vrouwen.
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“Tussen betrokkenheid en afzijdigheid”

De Nederlandse missie had vermoedelijke wel meer kunnen bereiken, als  het onderwerp meer 

aandacht gekregen had. De diplomaat die belast is met vrouwenzaken spreekt door de 

veiligheidseisen bijna nooit een Afghaanse vrouw. Ook heeft zij geen eigen vrouwelijke tolk tot 

haar beschikking. De vrouwen in Uruzgan verlangen overigens  helemaal niet naar gelijkheid zoals 

westerse vrouwen die nastreven. Ze hoeven niet ‘bevrijd’ te worden van de burqa. “Die hoort 

gewoon bij onze cultuur,” zeggen de vrouwen […]. Een leven zonder burqa kunnen ze zich niet 

voorstellen. Ze hebben urgentere problemen.112

Het NRC publiceerde het bovenstaande artikel in de week voordat de laatste Nederlandse troepen uit 

Uruzgan zouden vertrekken. Het kabinet had dat in 2008 afgesproken en viel in februari 2010 toen de 

PvdA  weigerde haar eerdere standpunt over het niet verlengen van de missie te herzien. Het artikel 

bekeek in hoeverre de Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan had kunnen bijdragen aan de verbetering 

van de situatie voor vrouwen. De vrouwen wilden niet zo nodig emanciperen, maar wel graag onderwijs 

krijgen en kunnen werken aan huis, en niet te jong uitgehuwelijkt worden. Er was  nog weinig terecht 

gekomen van deze fundamentele zaken. Bijvoorbeeld onderwijs  voor meisjes: het was moeilijk om 

onderwijzeressen te vinden en daarnaast gingen de meeste meisjes maar tot de tweede klas naar school. 

“Voor de Nederlanders - zowel de NAVO-missie als  hulporganisaties  -  is  het wegens  culturele gevoeligheid 

haast onmogelijk  om open over vrouwenrechten te spreken. Het is makkelijk om meer kwaad te doen 

dan goed.”113

 Het daadwerkelijk aandacht geven aan de zaak van vrouwen bleek ook in Uruzgan moeilijk te 

zijn, ondanks dat het meer op de agenda van Nederlandse beleidsmakers en politici stond dan in de 

voorgaande missie in Baghlan. En ondanks het idee van Nederlandse politici in 2001  dat de wederopbouw 

van het land belangrijk was voor de Afghaanse vrouwen. De terugblik van het NRC  illustreert dat de 

Afghaanse vrouw niet uit het discours  verdween en dat desondanks  niet tot concrete resultaten leidde. 

Wat was er gebeurd?
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 Op 24  januari 2006 publiceerde de Volkskrant een artikel met daarin een uiteenzetting waarom 

de beslissing over wel of niet naar Uruzgan zoveel gewicht had. De krant concludeerde dat het een besluit 

was  over “het vrijheidslot van de Afghanen, over het gezag ook van de VN, de cohesie van de NAVO  en 

de betekenis van Europa. En over de houding van Nederland in zijn internationale verantwoordelijkheid: 

de fundamentele keuze tussen betrokkenheid en afzijdigheid.”114  Deze uitleg lijkt waar te zijn en te 

gelden voor alle drie momenten hierboven besproken. In 2001  stond het Nederlandse bondgenootschap, 

Screbrenica en de aard van de Nederlandse toegezegde steun ter discussie in de Tweede Kamer en in de 

media. Het discours over de Afghaanse vrouwen beperkte zich tot de slachtofferrol als  het ultieme beeld 

van de wreedheid van de Taliban. Zoals  Miriam Cooke betoogt, zijn de Afghaanse vrouwen de manier om 

het vijandbeeld in Afghanistan uiteen te zetten. De Taliban waren de rotzakken en elk degelijk land zou 

zich achter de Amerikanen scharen. De troop van de Afghaanse vrouw werd overgenomen door de 

Nederlandse pers, maar de discussie over en een platform voor de Afghaanse vrouwen, zoals  voor de 

Verenigde Staten beschreven door Emily Rosenberg, kregen in Nederland nauwelijks voet aan de grond.

 Dit had zijn effect op de besluitvorming in 2004. In de vraag wel of niet naar Baghlan te gaan, 

diende de troop van de Afghaanse vrouw slechts  ter illustratie om in de uitleg waarom Nederland een PRT 

zou moeten zenden naar Baghlan. Daadwerkelijke beleidsvorming ter verbetering van de positie van de 

Afghaanse was  echter minimaal aanwezig in het discours, de troop van de Afghaanse vrouw was  slechts 

een illustratie in de war story van het Nederlandse kabinet. 

 In 2006 leek met de beslissing om naar Uruzgan te gaan hier een kentering in te komen, omdat 

de VN-veiligheidsraad resolutie 1325 aandacht kreeg binnen de Nederlandse politiek. De vraag bleef 

echter of deze resolutie in beeld kwam door de grote druk die er op de besluitvorming lag, of dat er 

daadwerkelijk het belang werd gehecht aan een gendersensitief beleid. Kijkende naar de vraag van 

kamerlid Huizinga-Heringa lijkt het alsof de daadwerkelijke betekenis van 1325 niet is  aangekomen, 

aangezien ze een mogelijk gendersensitief beleid gelijk stelde aan emancipatie van de vrouw.

 Al met al lieten het Nederlandse kabinet en de politiek vooral blijken dat ze meer en meer 

betrokken waren bij de verbetering van de positie van de Afghaanse vrouw. Maar in essentie waren de 

momenten waarop de Afghaanse vrouw werd genoemd vooral bedoeld om uit te leggen waarom de 

Nederlanders al dan niet naar Afghanistan zouden moeten gaan. Andere zaken, bijvoorbeeld de positie 

van Nederland in het internationale speelveld, de relaties met de NAVO  en de Verenigde Staten, de 

veiligheid van de uit te zenden troepen of zelfs  partijpolitiek, waren van groter belang. Zoals  uit de 

inleidende quote ontbrak het aan voldoende middelen om echt iets  voor de vrouwen te kunnen 

betekenen, maar vooral met het excuus “we krijgen de vrouwen toch niet te spreken”115 was  maar al te 

gemakkelijk. De Nederlandse houding ten aanzien van de Afghaanse vrouwen is  daarmee uiteindelijk 

vooral te typeren als een afzijdige houding. 
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