
van buitenaf geëmancipeerd, maar de
realiteit was anders. Vrouwen hadden
amper rechten en hun rol werd be-
grensd door traditie en een dictator
die om de islamitische oppositie te
paaien hun rechten beknotte. De re-
volutie gooide alles open en deed
vrouwen dromen van nieuwe kansen.
Maar de oorlog zet alles weer op de
tocht.

Buitengesloten
‘Veel vrouwen die zich vanaf het begin
hebben ingezet voor de revolutie voe-
len zich buitengesloten’,   zegt Thu-
raya Shammiyeh (38). Ze doet met
haar eigen organisatie sinds 2010 on-
derzoek naar de rol van vrouwen in de
revolutie, waarvoor ze verschillende
interviews afnam in en buiten Syrië.
Momenteel werkt ze vanuit Beiroet
onder dit pseudoniem, zodat het re-
gime haar het werken niet onmoge-
lijk kan maken. 
Ze is nu bezig met het interviewen

van vrouwen uit de conservatieve bui-
tenwijken van Damascus. ‘Zij kunnen
niet zomaar de wapens oppakken,
omdat hun omgeving het afkeurt en
ze niet gewend zijn om te vechten.
Daarmee verliezen ze hun plaats in de
revolutie.’ 

Dat terwijl vrouwen uit alle lagen
van de bevolking een enorme bijdrage
hebben geleverd. Ze gingen massaal
de straat op om te demonstreren, na-
men strijders en vluchtelingen op in
hun huizen, verzorgden maaltijden,
verstopten wapens, runden zieken-
huizen, zetten beeldmateriaal online,
schreven blogs en zamelden spullen
in voor hun getroffen landgenoten.
Overal in het land stonden vrouwen
op die het voortouw namen in lokale
initiatieven, en dat doen ze nog
steeds. 
‘Vrouwen moesten noodgedwon-

gen alleen de straat op en spraken met
mannen om oplossingen te vinden.
Seculiere vrouwen hielpen bombar-
dementen streng gelovige vrouwen
en andersom. Dat heeft iets veranderd
waarvan ik hoop dat het niet meer kan
worden teruggedraaid.’
Ook de vrouwen van de Ahfad Aisha

M’omnin klinken strijdvaardig. ‘Wij
zullen ons blijven inzetten voor vrou-
wenrechten en als dat nodig is ieder-
een bestrijden die ons dit wil ontne-
men’, zegt Ar’oa. ‘Na  Assad zal heel Sy-
rië vrij zijn, ook de vrouwen.
Misschien krijgen we binnenkort een
vrouw in het parlement, misschien
zelfs een vrouwelijke president.’
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Festina / Lente

Mannetjes
De Betrouwbare

R
okjesdag. De Betrouwbare mannetjes
hoorden het echt deze week. De poëti-
sche observatie van martin Bril was bij
zijn leven al verworden tot een non-
event waar de arme man drie keer per
jaar voor moest komen opdraven, na zijn
overlijden is het fenomeen aan de bees-
ten overgeleverd. We hadden onze tus-

senjas nog niet uit de kast getrokken, of men riep het
al. Lente! Het is lente! Inmiddels staat gewoon de ka-
chel weer aan. En morgen kan de slee weer van zol-
der. Witbiertjes ongeopend in de ijskast. Niks lente.

De snelheid waarmee u uw mening geeft wordt
steeds belangrijker. Hijgerigheid wint het met grote
regelmaat van accuratesse. Begrijpelijk. Een oordeel
is zo geveld, en als u bij de eerste duiders hoort, bent
u verzekerd van een luisterend oor. Een klassieke val-
kuil. De meeste meningenongevallen zijn immers een
direct gevolg van haast. 

Veel onderwerpen zijn te ingewikkeld om menings-
gewijs uit de heup te schieten. Chavez dood? Hoera!
Of is hij meer dan de americanofobe malloot waar u
en de boze mannen van Elsevier hem graag voor hou-
den? Neem die biochemische routekaart. Niets van
te begrijpen. alsof u al uren rondrijdt op de Périphér-
ique. Pedovereniging martijn in hoger beroep? Verbie-
den die handel. De vrijheid van vereniging moet wel
een beetje gezellig blijven. Prima mening, maar nu zit
u dus mooi wel naast Henk Bres op het opiniebankje.
Dat kan nooit een goede plek zijn. Laten we eerlijk
zijn. U had zich beter kunnen voorbereiden. 

En zelfs als het eenvoudig lijkt, kunt u er behoorlijk
naast zitten. Zuid-amerikacorrespondente annex ker-
miswaarzegster marjon van Royen kwam dronken in
de uitzending bij Radio Rijnmond. Glazen bol verruild
voor glazen Bols. Daar konden we ons alvast vrolijk
over maken. Gênant! toch leek de aangezwengelde
Schadenfreude vervelender dan marjons dubbele
tong. Bovendien luisteren wij nog altijd liever naar
een beschonken marjon van Royen dan dat we moe-
ten kijken naar het zoveelste slappe tweetje met foto
van dito tietje van haar naamgenoot Heleen.

Nee, een snelle mening is zelden een goede mening.
Dat kunnen enkel de hele groten. tot u zover bent:
rustig aan. Oefenen, oefenen, oefenen en in de tus-
sentijd uw haastige stellingname beperken tot lich-
tere zaken. De opvolgster van Sacha de Boer (anne-
chien), Cohen die nu eindelijk eens tegen anderen kan
zeggen dat ze hebben gefaald. Of anders de perikelen
rondom de huldiging, waar Hans Wijers zijn zorgvuldig
opgebouwde imago van competent bestuurder ra-
zendsnel te grabbel gooit door het ene feestbeder-
vende oubolligheidje op het andere te stapelen, terwijl
hij zich rechts ziet ingehaald door het Republikeins
Genootschap dat van de huldiging een Sensation
White voor saaie blanke mannen wil maken.

Wat u ook doet, begin niet over doping. De Festina-
affaire was leuk, armstrong werd al vervelend en nu,
na een week michael Boogerd, is zelfs voor ons de
maat vol. Laat de heren en dame wielrenners voor al
hun biechten in vredesnaam één dag uitkiezen.
Daarna houden we er collectief voor altijd over op.
Ons advies voor deze week: Niks geen rokjesdag:
Kerfstokjesdag. 

Veel plezier van uw nieuwe mening!

Een snelle mening is
zelden een goede mening

Betrouwbare Mannetjes Melle Runderkamp en 
Simon Hendriksen leveren wekelijks een handzame 
mening waar u gerust mee kunt aankomen bij 
voetbalvereniging, koffieautomaat, of schoonouders.
Twitter @BetMannetjes

Syrië Vrouwelijke milities doen volop mee
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gime fel bekritiseerde en  vrouwen in
Syrië opriep de wapens op te pakken. 
Het is moeilijk na te gaan in hoe-

verre dergelijke beelden echt zijn of
een nieuwe manier om propaganda
te voeren, maar het taboe in de samen-
leving om vrouwen mee te laten vech-
ten komt – noodgedwongen – onder
druk te liggen. 
De leden van de militie leven met

dit geweld en willen maar een ding:
dat het regime zo snel mogelijk ver-
dwijnt. Om hun identiteit te verber-
gen, dragen ze de gewaden en ze hou-
den geheim in welke regio ze precies
actief worden. Ze gebruiken als pseu-
doniem am, dat moeder betekent, ge-
volgd door de naam van hun oudste
kind. Sinds kort zou het Syrische leger
ook vrouwen om hun identiteitspa-
pieren vragen, en die zeggen nog lie-
ver te sterven dan dat ze in handen
van de militairen vallen.
Am Akba (27), een oud-verpleegster

uit een dorp nabij Idlib, besloot de wa-
pens op te pakken nadat een sluip-
schutter tijdens een demonstratie
haar neef door zijn hoofd had gescho-
ten. Hij was op slag dood. Haar vader
raakte verlamd en haar broer en oom
werden gevangen genomen. Haar
kwaadheid maakt haar meer vastbe-
raden dan haar mannelijke collega’s,
zegt ze fel. ‘Vrouwen vechten met hun
gevoel, daardoor is het voor hen mak-
kelijker om te vechten dan voor man-
nen. Wij hebben alles al verloren.’ 

Het moet stoppen
Naast haar zit Am Mohammed (38),
die zichtbaar met haar meeleeft. Haar
man stierf op het platteland in de pro-
vincie Idlib. ‘Ik krijg de kracht van de
pijn die ik heb’, zegt ze somber. Ze
frunnikt aan het gouden armbandje
dat ze draagt en vervolgt: ‘De revolutie
duurt te lang. Het moet stoppen, zo
snel mogelijk. Daarom vecht ik.’

In Mohammeds tijd 
streden vrouwen ook

Vrouwen sluiten zich aan bij het Vrije
Syrische Leger, dat strijdt tegen

president Assad. De tijd van alleen maar
protesteren is voorbij, zegt Am Ar’oa.

‘Het is ons recht om ons te verdedigen
tegen wat ons nu wordt aangedaan.’ 

Door Lennart Hofman

Leden van de Ahfad Aisha M’omnin-militie. De vrouwen bereiden zich voor om mee                        te vechten met het Vrije Syrische Leger tegen president Assad. Foto Andreas Stahl 

De vrouwen uit de Ahfad Aisha
M’omnin-militie komen uit conserva-
tieve families rond steden als Hama,
Idlib, Aleppo en Homs. Ze leden
enorme verliezen en leefden ook vóór
de opstand vaak al in onmin met het
regime. Am Ar’oa’s vader verdween
beginjaren tachtig in de gevangenis
tijdens de opstand tegen het regime,
omdat hij deel uitmaakte van de Mos-
limbroederschap, de islamitische op-
positie in het land. Ze heeft nooit meer
iets van hem vernomen, maar door
zijn werkzaamheden krijgen haar kin-
deren nog steeds niet dezelfde rech-
ten als andere Syriërs. 

Strenge islam
Ook haar man zat tot voor kort gevan-
gen. ‘Hij werd geassocieerd met de
strenge islam, omdat hij een baard
had en vaak naar de moskee ging’,
zegt ze boos. ‘Dat moet afgelopen zijn.
De vrijheid waarvoor ik strijd, is de
vrijheid van mijn kinderen. Het is een
jihad voor vrijheid, democratie en
rechten. We willen gelijke rechten
voor iedereen.’
Zover is het nog lang niet. En de

vrouwen ondervinden niet alleen te-
genstand van het regime-Assad.  Het
dorp waar de vrouwen actief zijn, we-
melt van de Syrische en buitenlandse
jihadi’s. Radicaal islamitische groe-
pen vinden dat vrouwen niet horen te
vechten zolang er nog voldoende
mannen zijn die dit kunnen doen. 
Mahmud Abduhl Salam, kapitein

van de lokale Jabhat al-Nusra militie,
zo’n radicale groep, zegt de vrouwen

van de Ahfad Aisha M’omnin-militie
niet tegen te houden als ze de wapens
oppakken, maar keurt hun streven
wel af. ‘Vrouwen zijn belangrijk in de
revolutie, maar niet in de frontlinie.
Net zoals in Mohammeds tijd mogen
ze wapens dragen om zich te verdedi-
gen, niet om te vechten. Ze krijgen de
rechten die in de Koran staan.’ 
Glimlachend licht hij zijn stand-

punt toe. ‘Als vrouwen mee zouden
vechten met ons, wie moet er dan op
de kinderen passen? Wie moet het
huishouden dan doen? Vrouwen heb-
ben veel rechten in de islam, maar
deze zijn anders dan die van mannen.’  
Dergelijke geluiden maken Am

Ar’oa woest. ‘We kunnen vechten,
maar we verliezen het recht te vechten
in deze gemeenschap.’ Ze heeft islami-
tisch recht gestudeerd in Aleppo en is
niet te beroerd om haar mannelijke
geloofsgenoten op hun misvattingen
te wijzen. Hiervoor organiseert ze bij-
eenkomsten in dorpen en vluchtelin-
genkampen in het Syrië. ‘In Moham-
meds tijd vochten vrouwen ook’, legt
ze uit. ‘Het is geoorloofd omdat dit
een heilige oorlog is, een jihad. Het is
ons recht om ons te verdedigen tegen
wat ons nu wordt aangedaan.’
Syrië was officieel seculier en leek

In het conflict in Syrië
zijn tot op heden on-
geveer 5500 vrouwen
gedood. Dat zijn 7
procent van de
slachtoffers volgens
crowdvoice.org, die
zich door publiek we-
reldwijd laat voeden
met informatie over
protestbewegingen.

De dodelijkste
maand tot nog toe
was augustus 2012,
toen 627 vrouwen
omkwamen, de mees-
ten van hen door be-
schietingen door
tanks, maar ook
luchtaanvallen maak-
ten veel slachtoffers. 

Zoals in veel con-
flicten komt ook in
Syrië seksueel geweld
tegen vrouwen vaak
voor.  Er zijn  140 mel-
dingen van seksueel
geweld gerappor-

teerd. Daarbij gaat
het soms om vrijwel
de hele vrouwelijke
bevolking van dorpen.

Vrouwen mogen
dan een belangrijke
rol spelen in de revo-
lutie, dat betekent
niet dat  ze niet goed
zijn gerepresenteerd
in de grootste opposi-
tiegroepen in het bui-
tenland. 

De Nationale Coali-
tie telt slechts drie
vrouwen, oftewel 4
procent van het to-
taal. De Syrische Na-
tionale Raad, geleid
door George Sabra,
een prominente secu-
liere linkse oppositie-
leider, heeft geen
vrouwen in het uit-
voerend comité. En
van die Raad is
slechts minder dan 8
procent vrouw.

conflict

Wij kunnen
beter vechten 

vrouwen in de revolutie

m Ar’oa (37) fluistert
wanneer ze haar
woede beschrijft.
Haar ogen gaan
schichtig door de
kamer, haar hand
steunt losjes op een
oude kalasjnikov die

met een blauw lint om haar nek
hangt. ‘Wat kan ik anders doen dan
vechten?’, vraagt ze. ‘Demonstreren
terwijl het leger gas, tanks en vliegtui-
gen inzet? Dat heeft geen zin meer.
Mijn man is gemarteld, mijn zonen
zitten gevangen, ik heb niets meer te
verliezen.’ 
Om haar heen zitten acht geslui-

erde vrouwen op dunne matrasjes
voor een witte muur. Am Ar’oa zit in
het midden, haar rode jurk komt nog
net onder haar zwarte gewaad van-
daan. Sinds vier maanden is ze de
commandant van een groep van der-
tig vrouwen die zich de Ahfad Aisha
M’omnin noemen, ‘de kleindochters
van Aisha, moeder der gelovigen’. 
Op dit moment zijn ze in training

bij rebellen van het Vrije Syrische Le-
ger om zich voor te bereiden op hun
eerste gevechten in de frontlinie.
Daarnaast  bewaken ze enkele check-
points in de regio en zetten ze zich in
voor vrouwen in een nabijgelegen op-
vangkamp. Het is voor zover bekend
de tweede groep strijders in het Vrije
Syrische Leger die volledig uit vrou-
wen bestaat. Binnen de gelederen van
het Vrije Syrische Leger zouden ruim
driehonderd vrouwen actief zijn, en
hun aantal neemt toe.
In oktober stapte de vrouwelijke ge-

neraal Zubaida al-Meeki over van het
leger naar de rebellen, in januari dook
een video op van de 37-jarige moeder
Givara die als sluipschutter werkzaam
was in Aleppo, en op YouTube ver-
scheen een Russische strijdster die de
Russische steun aan het Syrische re-


