
Moe van de
m a ch o c u l t u u r
Opklimmen bij defensie, en toch vertrekken.

Twee vrouwelijke oud-militairen over
ongelijkheid en seksisme in de krijgsmacht.
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‘Vrouwen lopen op
hun tenen bij defensie’

GWENDA�NIELEN�EN�CLAUDIA�REDOUT�E�X-�M�I�L�I�TA�I�R�E�N

G
wenda Nielen is 26 als ze
op missie gaat naar
Uruzgan. Ze is kapitein,
heeft een rode baret –
die krijg je na een zware
mentale en fysieke proef
die maar weinig vrou-
wen doorstaan – en
rondde haar schietoefe-
ningen en dr ills voor de
missie met succes af.
Maar als een kolonel op

werkbezoek komt, vraagt die aan een andere kapi-
tein, waar zij bij staat: „Gaat zij ook mee? Op voetpa-
t ro u i l l e? ”. Ze is er juist om contact te leggen met de
plaatselijke bevolking.

Op de terugweg worden ze beschoten. Nielen moet
een vuurpositie innemen en redt zich uitstekend. Na
een uur worden ze onder dekking van helikopters op-
gepikt door een gepantserde bushmaste r. De kolonel
vraagt haar erna om advies. „Zo gaat het altijd. Een
vrouw moet zichzelf dubbel zo hard bewijzen voor ze
serieus wordt genomen.” Ze krijgt een gevechtsin-
signe voor haar optreden.

Nielen (41) vertelt erover in de woonkamer van
Claudia Redout (47) in Hilversum. De drie tiener-
dochters van Redout en de twee jongere meisjes van
Nielen lopen in en uit. De zon schijnt, het kinder-
badje is tot de rand gevuld en na een uur staat de piz-
zabezorger voor de deur.

De twee vrouwen kennen elkaar niet heel goed,
maar hun verhalen komen overeen. Ze klommen op
tot luitenant-kolonel en werden door defensie als
boegbeelden beschouwd. Toen vorig jaar een boek
verscheen over vrouwen bij de krijgsmacht, stond
Nielen op de cover.

Defensie wil al heel lang een minder homogene
krijgsmacht, staat in beleidsstukken. Om een afspie-
geling van de maatschappij te zijn en om klaar te zijn
voor een modernere en complexere oorlogsvoering.
Redout en Nielen hebben zich hier jaren voor inge-
ze t .

Tot 2021, toen waren ze allebei moegestreden.
Nielen vertrok rond de jaarwisseling („D efensie

zegt steeds dat er ruimte is voor een ander type men-
sen, maar die is er nauwelijks”), demissionair minis-
ter Ank Bijleveld (Defensie, CDA) nodigde haar nog
uit voor een exitgesprek.

Redouts laatste werkdag was op de dag van dit in-
terview („Ik heb me nog nooit zo ‘a l l o c hto o n’ ge -
voeld als in dit laatste jaar, zei ik tegen collega’s”). Op
het aanrecht staan de vazen met bloemen voor haar
afscheid.

Als deze twee excellerende, door defensie gekoes-
terde vrouwen het al niet redden, hoe moet het dan
met de rest? Op verzoek van N RC willen Nielen en
Redout hun ervaringen delen, in dit interview en
enkele gesprekken vooraf. Ze hopen dat er iets veran-
dert voor anderen in de krijgsmacht.

Buurthuiskind
Redout groeide op in Den Haag met een Surinaamse
moeder in de thuiszorg en een Surinaamse vader die
postbeambte is. Ze heeft twee oudere broers en een
zusje. „We waren buurthuiskindjes”, zegt ze. „Daar
kon ik mezelf ontwikkelen. Thuis was het onrustig.”
Ze deed vwo, toen havo, toen weer vwo. Haar hbo-
opleiding betaalde ze zelf.

Als junior floormanager bij de H&M leerde ze lei-
ding geven. Ze werd personeelsadviseur bij een ver-
zekeraar, daar wees een collega haar op een vacature
bij defensie. In 2001 solliciteerde ze voor psycholo-
gisch medewerker bij het selectiecentrum. Haar werd
gevraagd wat ze van vrouwelijke navy seals vond, en
of ze tegen een stootje kon want ze moest met veel
soorten mensen omgaan.

Ze werd aangenomen. „Ik had er een geweldige
tijd. Met collega’s van allerlei afdelingen probeerden
we de beste mensen te selecteren voor de verschil-
lende krijgsmachtonderdelen.”

Na een tussenstop bij de marine, waar ze werd op-
geleid tot officier, belandde ze bij een ander krijgs-
machtonderdeel, de Koninklijke Marechaussee en is
daar gebleven. „Bij de KMar heerst meer een mono-
cultuur, christelijk, conservatief.” Of de kinderen wel
van haar man zijn, vragen collega’s. Mag haar man
buitenvrouwen hebben? Haar man is ook militair,
wit, en hem vragen ze dit soort dingen niet. Wat
spreekt ze goed Nederlands, hoort ze. „Hoe vaak ik
dáár complimentjes over kreeg.”

Bij elke stap hoger benoemt een collega wel een
keer dat ze vrouw is én van kleur. „C o m m a n d a nte n
zeiden: ‘Claudia jij bent zo’n boegbeeld voor de

Claudia Redout en Gwenda Nielen klommen op tot luitenant-kolonel. Beiden verlieten
defensie. Moe van hun strijd tegen vooroordelen en uitsluiting. „Weer moeten uitleggen
dat je niet in deeltijd wíl werken. Dat je wél op missie wil, ook al heb je kindere n .”
Tekst�Karel�Berkhout en�Esther�Rosenberg Fo�t�o’sDieuwertje�Bravenboer

Gwenda�Nielen: „Mijn�nek�zat�vast,�ik�wilde�tijgerbalsem�mee.�‘Je�krijgt�het�als�je�je�shirt�uittrekt’,�zei�de�onderofficier.”

Voorkom dat je
een banaan eet.
Zeg ‘kat’, niet
‘poes’. Zeg niet
dat je ‘serieus
genomen wil
wo rd e n’. Kom
als vrouwen niet
samen in de
c o f f e e c o r n e r:
dan ben je óf
een ‘t h e e k ra n s j e’
of een coup aan
het plegen

KMar, maar dat is niet om hoe je eruit ziet, hoor.’ Te l -
kens dacht ik: waarom zeg je dat nou?”

Nielen: „Toen ik mijn rode baret kreeg, werd achter
mijn rug gezegd dat ik ’m cadeau had gekregen.”

Gwenda Nielen bracht haar jeugd door in katholiek
Noord-Limburg. Haar vader werkte in een staalbe-
werkingsbedrijf, haar moeder bij een rozenkwekerij
en later bij een slagerij. Nielen hield van feesten en
werkte veel: in de kroeg, in het staalbedrijf, bij de sla-
ger. Op een dag meldde ze zich met een bon uit de
Veronicagids aan bij de KMA, de militaire opleiding.
„Ik had geen idee, ik wilde gewoon leuke dingen
doen, abseilen enzo.”

Ze bereidde zich maar matig voor op het gesprek.
Later vertelt een lid van de selectiecommissie haar:
„Je gesprek ging niet zo goed, maar je liep naar bui-
ten en ik dacht ‘lekker kontje’ en toen heb ik van die
zes een zeven gemaakt.” Ik heb het maar laten gaan,
zegt Nielen.

Horen ze dit soort dingen vaker?
Nielen: „In 2000 deed ik een gevechtscursus bij de

c o m m a n d o’s. Mijn nek zat vast. Bij de eerstehulppost
zat een vreselijke onderofficier. Doe je T-shirt maar
uit, zei hij. Ik zei: ik wil gewoon wat tijgerbalsem
mee. Je krijgt het als je je shirt uittrekt, zei hij. Ik liep
weg. Een vrouw had haar voet kapot en moest hui-
len. ‘Je ziet eruit als een vent, gedraag je ernaar’, zei

h i j .” Vrouwen moesten hun benen scheren voor ze
werden geholpen, het leidde hem af. „Nadat dit alles
was aangekaart, mochten vrouwen alleen nog met
een mannelijke collega naar de verzorger.”

Redout zegt regelmatig opmerkingen te hebben ge-
kregen over haar uiterlijk. Op een borrel werd ze las-
tiggevallen door een collega. „C o l l e g a’s zeiden: ‘Ac h
joh, zo is hij nu eenmaal als hij iets op heeft’.”

Fysiek onveilig voelden ze zich niet.

Eet geen banaan, zeg niet ‘p o e s’
De pizzapunten gaan op borden, de drie jongste
meisjes zitten met natte haren op de bank een filmpje
op de iPad te kijken. De middelste komt terug van
r ugby training.

Als vrouw loop je bij defensie voortdurend op je te-
nen, zeggen Redout en Nielen. Altijd bedacht op op-
merkingen over je uiterlijk of gedrag. Dus: niet een
banaan eten. Niet met vier vrouwen in de coffeecor-
ner, dan ben je óf een ‘t h e e k r a n s j e’ óf je bent een
coup aan het plegen. Niets zeggen wat een seksuele
lading kan hebben. Redout: „Niet poes zeggen, maar
k at .” Nielen: „Niet zeggen dat je serieus genomen wil
wo rd e n .”

Handen die ongevraagd je schouders masseren.
Mannen die je te dicht bij je mond zoenen op een re-
ceptie. Weer moeten uitleggen dat je niet in deeltijd

wíl werken. Dat je wél op missie wil, ook al heb je kin-
d e re n .

Tot het niet meer gaat.
Ze zeggen nog altijd ‘w ij’, als het over defensie

gaat. Ze voelen zich nog militair. En ze benadrukken
dat er vooruitgang is. Landmachtbaas Martin Wijnen
koos bewust voor vrouwelijke stafleden. De com-
mandant van het 17e bataljon stelde een diverse ge-
vechtseenheid samen. Meer vrouwen in aanname-
commissies. Een man met Marokkaanse roots die be-
ter selecteert.

Redout en Nielen maakten deel uit van een groepje
vrouwen dat zo nu en dan lunchte met voormalig mi-
nister van Defensie Jeanine Hennis (VVD). „Zij be-
greep het”, zegt Redout. „Ze voerde de dienstplicht
in voor meisjes (net als bij jongens is de opkomst-
plicht opgeschort, red.) en vroeg ons om advies over
de toelating van vrouwen bij de mariniers. Haar staf
had het haar afgeraden.”

Er zijn generaals die je kunt aanspreken op hun ge-
drag. Nielen: „Ik was jarig en dacht: fuck it, ik doe
rode nagellak op bij mijn vlekkenpak.’ Na een half uur
vergaderen zei de generaal: ‘Gwenda, ik ben toch een
beetje afgeleid door jouw nagellak’. Ik reageerde:
‘Generaal, dat zegt meer over jou dan over mij, vrees
ik’. Ik hoorde anderen hun adem inzuigen, het werd
stil. Hij zei: ‘Ik vrees dat je gelijk hebt’ en de vergade-
ring ging verder.”

Maar dan, de leemlaag. De vaak oudere kolonels.
De vriendjespolitiek. Het testosteron. De zelfcen-
suur. De tráágheid. Redout: „Word je voor de zes-
tiende keer gevraagd voor een diversiteitsclubje.”

Dit voorjaar was er een bijeenkomst over gender.
„Zitten aan de ene kant van de tafel alleen vrouwen,
onder wie drie donkere, die mogen vertellen hoe het
ervoor staat. Aan de andere kant van de tafel zitten
de generaals, blank en met goud behangen.”

In bijeenkomsten over diversiteit, zegt ze, is er al-
tijd wel weer een generaal die vraagt: ‘Waarom vin-
den we dit ook alweer belangrijk?’”

Nielen: „Sommige dingen veranderen gewoon
niet. De loopbaanbegeleider zei tegen me: ‘Die rode
baret halen, dat moet je niet willen. Ga eerst maar op
een gewone functie laten zien dat je het kan.’ Dat zeg-
gen ze niet tegen mannen. Deze week belde een
jonge vrouw me die haar opleiding niet had gehaald.
Haar hadden ze verteld dat een 5,5 bij vrouwen ge-
zien wordt als een 5,4. Létterlijk ongelijkheid. ‘Ga
werken bij de geneeskundige dienst’, adviseerde de
opleider van die vrouw, ‘je wilt straks toch kinderen
en in deeltijd werken’.”

Vooroordelen, ongelijkheid en uitsluiting komen
overal voor, maar bij de krijgsmacht wat meer en ex-
tremer, denken Nielen en Redout.

Hoe dat komt? Het ideaalbeeld van een goede mili-
tair – een stoere man die zonder morren zijn klussen
klaart – is diep verankerd in de krijgsmacht.

Het begint al bij de opleiding, vertellen de vrou-
wen. Je traint, werkt en woont met elkaar en wordt
gevormd naar een mannelijke norm, een mal. Nielen:
„Je hebt van die militaire uitspraken, dat je wordt af-
gebroken voor je wordt opgebouwd, controle is beter
dan vertrouwen, kou is een emotie die je kunt uit-
schakelen. En al je meerderen zijn en praten zo.”

Nielen vond het aanvankelijk wel prettig. „Het is
superduidelijk en als je jong bent zoek je gelijkge-
stemden. Er zaten mensen die jong en sportief zijn en
blank en overwegend man. Introverte mannen heb-
ben het ook zwaar. Dan blijf je over met een vrij ho-
mogeen clubje, want alle vrouwen inclusief mijzelf
werden ook best masculien.”

Ze ging meer sporten, lokte ruzie uit in de kroeg.
„Ik wilde me bewijzen, was one of the guys. Bij ont-
groeningen pakte ik vrouwen harder aan dan man-
n e n .”

Komen vrouwen in het leger niet voor elkaar op?
Twee resoluut schuddende hoofden. Integendeel.

Vrouwen weten: als één niet aan de norm voldoet,
slaat dat terug op hen allen. Ze gaan op in de man-
n e nwe re ld .

Ook na de opleiding trekken militairen intensief
met elkaar op. Vijf maanden op een boot, een half
jaar in een tentenkamp. Het versterkt alles: de kame-
raadschap, de loyaliteit, het blindelings op elkaar
vertrouwen, maar ook de machocultuur.

Vrouwen lopen tegen praktische dingen aan. De
commandant die vóór de meerdaagse training niet
wil zeggen of er Dixi’s zijn, zodat een vrouw niet weet
of ze de pil moet doorslikken. De twee minuten plas-
pauze die voor vrouwen kort is, waardoor ze minder
gaan drinken en slechter presteren.

Nielen: „Als mannen gefrustreerd zijn mogen ze
met hun vuist hard op een PGU-kast slaan, of flinkClaudia�Redout: „Zit�je�voor�de�zestiende�keer�in�een�diversiteitsclubje.�Altijd�een�generaal�die�dan�vraagt:�‘Waarom�is�dit�ook�weer�belangrijk?’”



vloeken of gaan zuipen. Dat wordt geaccepteerd.
Maar als vrouwen huilen uit frustratie, wordt hun
verteld dat het niet professioneel is.”

Redout: „Ik kreeg van mijn commandant te horen
dat ik te emotioneel was.”

De machocultuur zit overal, zeggen ze. Redout: „Ik
volgde een les krijgswetenschappen, daar stelden de
onderdelen zich voor. Iedereen kwam opgepompt
b i n n e n”. Haar stem laag, armen omhoog: „WUAH ER
BESTAAT ZOIETS ALS LUCHT EN WIJ VERDELEN
HET LUCHTRUIM. EN DAN IS ER ZOIETS ALS LAND
EN DAAR KOMEN WIJ OM DE HOEK. EN WÁTER, ZO-
VEEL PROCENT VAN DE AARDE BESTAAT UIT WA-
T E R .”

Nielen lacht. Redout: „Ik zei het gewoon: ‘Ik vind
het testosterongehalte in deze zaal verstikkend’.”

Wat ook niet helpt: militairen spreken elkaar niet
makkelijk aan. De kameraadschap zit dat in de weg.
Een sterke hiërarchie ook, je passeert je meerdere
niet.

Nielen: „In de praktijk is er een hoge drempel om
te melden. Ik heb eens een melding gedaan over een
integriteitskwestie bij mijn commandant. Kan je het
bewijzen, vroeg hij? Weet je het wel zeker? Degenen
om wie het ging, hadden hem verzekerd dat er niets
aan de hand was. Of ik niet zelf met hen in gesprek
wilde. Hell no.”

En tot slot, je komt elkaar overal tegen. Militairen
wisselen elke twee, drie jaar van functie. De onderof-
ficier die wilde dat Nielen haar shirt uitdeed? Op Nie-
lens eerste functie werd hij haar plaatsvervangend
commandant. „Tegen mijn commandant zei ik: ‘D it
gaat niet werken.’ Hij zei: ‘Je doet het er maar mee.’”

Mama Muis
Lang doen ze mee, vol overgave. Ze maken zelf grap-
pen over hun vrouw-zijn als ze bevorderd worden,
dan zijn ze het maar voor.

Ze zijn al wat ouder als ze zien dat het ook anders
kan. Nielen leert tijdens een masterstudie sociologie
over culturen, stereotypen en vooroordelen. „E en
o p e n b a r i ng ”. Ze slaagt cum laude en gaat leiding ge-
ven aan een afdeling die bijdraagt aan de modernise-
ring van militair optreden. Aan haar vragen ze tijdens
de sollicitatie of ze vaak huilt op haar werk, of ze kan
omgaan met dominante mannen en of ze nog meer
kinderen wil, vertelt Nielen.

Redout gaat als genderadviseur op missie naar Af-
ghanistan. Haar kinderen krijgen van defensie een
voorlichtingsboekje over Papa Muis die op uitzen-
ding gaat, terwijl Mama Muis thuis wast en kookt.

In Afghanistan wordt Redout bij sommige belang-
rijke vergaderingen niet, of laat, uitgenodigd. „G en-
deradviseur is een functie die niet door iedereen seri-

Het�ministerie�van�De-
fensie�streeft�sinds�de
eeuwwisseling�naar
meer�diversiteit,�onder
meer�met�het�onderte-
kenen�van�het�zoge-
noemde�Charter�Diver-
siteit�in�2015.�Toch�is�de
krijgsmacht�vaak�nog
geen�veilige�plek,�zo
blijkt�uit�rapporten.

Uit�een�onderzoek�van
het�Sociaal�en�Cultureel
Planbureau�bleek�in
2017�dat�bij�defensie
één�op�de�acht�vrouwen
ongewenste�seksuele
aandacht ervoer.�Groe-
pen�die�afwijken�van�de
norm�man-hetero-wit
hebben�vaak�te�maken
met�pesterijen�door
c�o�l�l�e�g�a’s�en�leidingge-
ve�n�d�e�n�.

De�commissie-Giebels
schetste�in�2018�in�een
rapport�het�beeld�van
een�klassieke�hiërarchi-
sche�organisatie,�met
veel�vriendjespolitiek,
een�old�boys�network
dat�minderheden�bui-
tensluit�en�een�cultuur
die�ongewenste�ge-
dragingen�voedt.

De�visitatiecommissie
Defensie�en�Veiligheid
schreef�deze�week�dat
een�goed�registratiesys-
teem�voor�integriteits�-
schendingen,�misstan-
den�en�klachtenont�-
breekt.�Voor�de�afhande-
ling�van�klachten�over
pesten�geldt:�„Ais�je�ge-
luk�hebt,�doet�je�leiding-
gevende�er�wat�aan.”

Rapporten
Sociaal�onveilig

eus wordt genomen. Ik werd in vergaderingen ook als
enige bij mijn voornaam genoemd en niet bij rang of
func tie.” Minister Bert Koenders van Buitenlandse
Zaken (PvdA) ziet haar aan voor een Afghaanse tolk.
Ze ontmoet bij een kamp van het Afghaanse leger
vrouwen die onder een lakentje in een zeecontainer
zonder ramen slapen, naast een hondenkennel. De
missie maakt haar bewust van de kwetsbare positie
van vrouwen. „Op dat kamp zijn, als vrouw, heeft iets
met me gedaan. Ik was er zo alleen.”

Redout wordt majoor en medeverantwoordelijk
voor de strategische loopbaanplanning van de top
van de marechaussee. Ze zet zich vol in voor vrou-
wen op die hoge functies. Soms lukt dat.

Ook Nielen zet zich in voor verandering. Dat gaat
niet zomaar. Ze wil à 5.600 euro een pilot opzetten
voor een cursus over vooroordelen voor militairen.
Iedereen vindt het een goed idee en toch lukt het
niet. Ze hoort, zegt ze: ‘Ja als we allemáál losse pilots
gaan doen’; ‘misschien kan het in lijn met de route-
kaart’; ‘neem het even op met mijn adviseur’. „De
adviseur van de toenmalige commandant der strijd-
krachten zei: ‘Laten we eerst kijken of het zinvol is’.
Mensen zeggen dat ze verandering willen, maar
branden hun vingers liever niet, of zien het probleem
niet echt.”

Voor een seminar over de positie van vrouwen in
de krijgsmacht, melden zich alleen vrouwen.

Redout: „Ik zei recent tegen mijn collega: ‘Ik zie
voor de vijfde keer in een paar maanden dat iemand
met een iets minder Nederlandse naam uit de oplei-
ding gaat. ‘Ve r re k ’, zei hij, ‘je hebt gelijk’. We zijn ge-
woon niet sensitief genoeg om in te schatten of ie-
mand iets anders nodig heeft.”

Ook op dit hoge niveau in de organisatie wordt Re-
dout door een collega gevraagd om de nieuwe kandi-
daten op te halen voor het sollicitatiegesprek . „Jij
bent zo moederlijk, zei hij.” Ze weigert.

Hoe hoger de vrouwen komen, hoe meer tegen-
stand ze ervaren. Nielen: „Vanaf de kolonelsrang
wordt het pittig. Als je kolonel wordt als vrouw, heb
je sowieso een man gepasseerd.”

Redout: „Ik heb mij ingezet voor een vrouwelijke
kolonel die commandant kon worden van de grootste
eenheid van de marechaussee. Over haar werd ge-
zegd: ze is alleen met zichzelf bezig. Maar dat was
niet zo. Ze postte veel op Facebook, maar ook in uni-
form om de organisatie te promoten. Zo grappig,
want veel kerels deden dat ook. Ze werd het niet.
Toen ze gepasseerd werd voor alweer een man, was
het voor mij klaar. Alle hoop verdween. Ik heb denk
ik te dicht tegen het hoogste segment van defensie
gezeten. Het ging naar mijn idee niet meer om we-
zenlijke dingen, maar om door de rangen omhoog
schieten. In mijn exitgesprek zei ik dat ik het gevoel
had er niet bij te horen.”

Nielen: „In de zomer van 2020 kwam ik zelfs na
een lange vakantie niet uitgerust terug. Het kostte
me zoveel energie om te dealen met moeilijke dingen
die niets met de inhoud te maken hebben maar met
hoe we met elkaar omgaan.”

Eind vorig jaar zou Nielen commandant worden
van een eenheid. „Ik had daar goede ideeën voor, de
juiste opleiding, het perfecte netwerk, alles. In mijn
gesprek zei de generaal: ‘Kun je wel een stapje terug
doen, zodat het niet om jou draait?’. Hij bedoelde
denk ik: kan je accepteren dat het om mij draait? Hij
zei ook: ‘Ik heb liever iemand anders, maar ik ben
professioneel genoeg om met jou te werken’. Defen-
sie tilde het besluit over de jaarwisseling heen. In de
kerstvakantie ging ik om me heen kijken en werd ik
zó enthousiast van wat ik nog meer zou kunnen
doen. Ik diende mijn ontslag in.”

Hebben ze hun werkgever een eerlijke kans gege-
ven om hen te behouden? Hebben ze hun comman-
dant gewaarschuwd dat als niets veranderde, ze zou-
den vertrekken?

Nielen: „Nee. Ik zag het niet aankomen. Al die
druppels in die emmer ervaarde ik niet zo. Ik voelde
me gefrustreerd, maar was strijdbaar. Tot die laatste
druppel kwam en toen was het meteen te laat.”

Redout: „Ja ! ”
Nielen: „Ik dacht: als ik verder ga krijg ik een burn-

o u t .”
Redout: „Of ruzie.”
Nielen: „Je zit zo in het systeem, dat je het niet wil

z i e n .”
Redout: „Ik kreeg een burn-out in 2017, omdat ik

me druk maakte om dingen die er blijkbaar voor an-
deren niet toe deden. Ik kwam ineens tot het besef, ik
kan het niet meer.”

Nielen: „Dat je wéér hoort: ‘Gaan we zeker iets mee
doen! Kan je een plan maken?’”

Redout: „Ik zei dan: ik maak alleen nog een plan als
je belooft dat ook uit te voeren.”

Wat ze zo missen: dat de top een statement maakt.
Dat generaals zich publiekelijk uitspreken tegen ra-
cisme en seksisme bij de krijgsmacht en daar gevolg
aan geven. Leidinggevenden lachen mee met seksis-
tische grappen. De staatssecretaris van Defensie pro-
moot een kalender met knappe, schaars geklede
mannelijke mariniers.

De toenmalige commandant der strijdkrachten
was verbaasd dat onder zijn buitenlandse collega’s
geen enkele vrouw was en vroeg zich in een post op
Linkedin af: moet daarin geen verandering komen?
Toen daarop allerlei seksistische reacties kwamen,
stelde Nielen hem voor ‘zullen we een themacam-
pagne laten maken?’. ‘Eerst zelf maar eens naden-
ke n’, appte hij terug.

Nielen nu: „We denken al zo lang na.”
Redout: „In Australië heeft de commandant der

strijdkrachten gezegd dat in zijn leger geen plek is
voor mensen die anderen uitsluiten, pesten of oneer-
biedig behandelen. Een hele bups is toen ontslagen.
Heel inspirerend. Dat mis ik hier. Pas eind vorig jaar
wilde defensie niets meer met Zwarte Piet te maken
hebben. Toen ik in de besloten Facebookgroep van
de marechaussee de reacties daarop zag, schrok ik. Ik
dacht dat we verder waren.”

En nu? Zouden ze het toejuichen als hun dochters
op een dag besluiten het leger in te gaan?

Ja, zegt Nielen meteen. „Ik heb veel geleerd. En on-
danks alle frustraties kijk ik met voldoening terug.
Leidinggeven gaat me makkelijk af. En omdat ik on-
danks alles authentiek wist te blijven, weet ik nu wie
ik ben. Dat zou ik mijn dochters gunnen. Maar ik wil
ook dat ze mondig en nieuwsgierig blijven. Ik zou op
de achtergrond goed opletten of ze niet afstompen.
Dat is wel wat dit systeem met je doet.”

Nee, zegt Redout zacht. Ze kijkt naar haar jongste
op de bank. Tranen springen in haar ogen. „Mis-
schien is het heel erg om te zeggen. Maar alles wat
mijn man en ik in die meiden hebben gestopt aan
zelfvertrouwen, bewustwording en dat je mag zijn
wie je bent: ik ben bang dat het kapot gaat, dat ze met
andere ogen naar de wereld moeten kijken. Ik zou het
niet aanmoedigen.”

Nielen: „Ik denk wel: het zijn types als mijn mei-
den die het verschil kunnen maken.”

Redout: „Absoluut! En als er straks meer meiden
zijn, hopelijk, wordt alles misschien normaal.”

Reageren?�Onderzoek@nrc.nl
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Defensie�stelt�het�belangrijk�te�vinden�dat�elke
medewerker�zich�geaccepteerd�en�gewaar-
deerd�voelt „ongeacht�afkomst,�sekse�en/of�sek-
suele�gerichtheid”.�De�organisatie�zegt�daar�actief
aan�te�werken.

De�top�is�betrokken�en�bij�defensie�is�„geen�plaats
voor�ongelijkheid�en�vooroordelen.Dat�staat�in
onze�gedragscode�en�in�onze�gedragsregels.”

Defensie�betreurt�het�als�talentvolle�collega’s�be-
sluiten�te�vertrekken,�„ook�in�dit�geval”.

De�voornaamste�vertrekredenen�van�vrouwen
én�mannen�zijn,�aldus�defensie:�de�manier�waar-
op�de�organisatie�wordt�bestuurd,�het�gebrek�aan
loopbaanmogelijkheden�en�de�balans�werk-privé.

Defensie:�‘Geen�plek�voor
vo�o�ro�o�r�d�e�l�e�n’

88�topmilitairen:�drie�vrouwen

15 ,15 ,44
procent�van�de�ruim�66.000�medewerkers�(fte)
bij�defensie�is�vrouw�(2010:�12,9�procent).�Bij�de
militairen�is�dat�10,9�procent�(2010:�9,3�procent),
bij�burgers�bij�defensie�25,5�procent�(2010:�21,8
p�ro�ce�n�t�)�.

33
van�de�88�militaire�topfunctionarissen (gene-
raals,�vice-admiraals)�zijn�vrouwen.�Twee�werken
bij�de�luchtmacht�en�een�bij�de�marechaussee.


