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In 2010 ging  

Natalie Righton (38) als 

oorlogscorrespondent 

voor de Volkskrant 

naar Afghanistan, 

op dat moment het 

gevaarlijkste land ter 

wereld. Drie jaar lang 

woonde en werkte ze 

in de hoofdstad Kabul. 

Ze vertelt hoe die 

periode haar voorgoed 

heeft veranderd. “Ik 

leefde mijn leven daar 

twee keer zo snel.”

Uit wat voor gezin kom je?

Ik ben samen met mijn broer opgegroeid in een reislustig gezin. 
Mijn moeder wilde vroeger graag stewardess worden, wat niet 
doorging omdat ze mijn vader tegenkwam in Engeland. Hij was 
ook altijd op pad. Op zijn uitvaartkaart stond niet voor niets: een 
wereldreiziger pur sang. Dat avontuurlijke bloed heb ik dus echt 
van mijn ouders, maar ook van mijn opa en oma, die zijn gebo-
ren in Birma en India. Ik genoot enorm van al die reisverhalen. 
We woonden in Bodegraven, een klein dorpje waar zeven kerken 
stonden. Daar had ik het als kind echt naar mijn zin, maar ik wist 
al heel jong dat ik meer van de wereld wilde zien.

Hoe reageerden je familie en vrienden toen je besloot om 
naar Afghanistan te gaan?

Iedereen vond het best eng. Ik had al veel gereisd, ook in con-
flictgebieden, maar niet zo lang en intensief, en ook niet eerder 
in een gebied waar zo veel gevochten werd. Mijn moeder is zoals 
alle moeders en vindt het al spannend dat ik in Amsterdam woon. 
Maar ze weet dat ik heel erg van reizen 
hou en heeft dat ook altijd gestimuleerd. 
En ze kent mij. Ik loop niet in zeven sloten 
tegelijk. Het was ook niet een beslissing 
die ik van de ene op de andere dag nam, 
maar een proces van maanden waarin ik 
bezig was om alles zorgvuldig voor te be-
reiden, dus mijn omgeving kon ook lang-
zaam aan het idee wennen. Ik ging samen 
met fotograaf en filmer Ton Koene. We 
hebben in het verleden een relatie gehad 
en zijn altijd goed bevriend gebleven. Het is heel fijn om een sta-
biele vriendschap te hebben als je in zo’n onstabiel gebied bent.

Hoe was het daar?

Het was een heel intensieve periode. Ik maakte daar zo veel mee 
en zag zulke heftige dingen. Bommen die afgaan, gewonden en 
lijken… Er gebeurde zo veel, daar kon ik niet tegenop schrijven. 
Ik maakte daar in korte tijd mee wat je normaal hooguit in een 
jaar meemaakt.
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Stomp je niet af als je zo veel verschrikkelijke dingen ziet?

Hoewel er toch een blocnote en een pen tussenzitten, waar-
door je iets meer afstand hebt, doet het wel degelijk iets met 
je. Afgescheurd mensenvlees, kinderen in stukjes, dat wil nat-
uurlijk geen mens zien. Dat is heftig en dat blijft heftig. En ge-
lukkig maar. Dan weet je dat je nog mens bent. Maar je maakt 
het zo vaak mee en denkt dan eerder ‘o alweer’ en minder snel 
‘wat erg!’ Op een gegeven moment gaat die oorlog onder je 
huid zitten. Ik heb genoeg oorlogscorrespondenten gezien die 
voldeden aan het standaardplaatje van veel roken en zuipen. 
Op de meeste plekken in Afghanistan is helemaal geen drank 
te krijgen, dus zodra je weer terug bent in de hoofdstad Kabul 
voelt dat als een soort ontlading. Ik heb weleens gezegd: ik 
leefde mijn leven daar twee keer zo snel. Het ontspannen gaat 
dan ook twee keer zo hard als normaal. Ik ben in Afghanistan 
weer gaan roken, maar er later ook weer mee opgehouden. Er 
is een periode geweest waarin ik het heel zwaar had en het las-
tig vond om me op een goede manier te kunnen ontspannen.

Voor ons ben je een heel stoere vrouw, maar hoe zagen 
de Afghanen jou?

Inmiddels hebben ze daar internet, maar toen ik daar aan-
kwam nog bijna niet. Ze kenden het fenomeen ‘westerse 
vrouw’ hoofdzakelijk van pornofilms of Baywatch-achtige 
televisieseries. Westerse vrouwen willen veel seks en het liefst 
met meerdere mannen tegelijk. Mijn vertaler dacht dat we 
hier allemaal in badpak rondliepen. Zelf had hij een vrouw 
die een boerka droeg en niet naar school mocht. Hij was een 
traditionele aanhanger van de sharia en ik was natuurlijk zo’n 
liberale westerse vrouw. Je kunt niet verder uiteen liggen dan 
wij en toch konden we het wonderlijk goed vinden met elkaar. 
Ik vroeg hem op een keer hoe hij mij zag en toen antwoordde 
hij: “Jij bent van een andere cultuur, dus voor jou gelden an-
dere regels.” Hij legde mij uit dat Afghanen mij niet goed kon-
den plaatsen. Ze zagen wel dat ik geen man was, maar in hun 
ogen was ik ook geen vrouw. Ik was iets ertussenin, iemand 
van het derde geslacht. 
Ik maakte heel bewust gebruik van die verwarring. Uit vei-
ligheidsoverwegingen besloot ik mijn status op de sociale lad-
der te verhogen en ging ik me wat mannelijker gedragen. Als 
ik met Ton op pad was, was ik altijd degene die afrekende in 
hotels en restaurants. Ik woonde met een aantal mannelijke 
journalisten in huis en we spraken onderling af dat ik altijd 
de salarissen uitbetaalde aan de Afghanen met wie we samen-
werkten, om heel bewust het signaal af te geven: zij is hier de 
baas en als je haar iets aandoet, krijg jij je salaris niet. Zo kon 
ik me ook veilig voelen als mijn collega’s weg waren.

Wat verbaasde je daar het meest?

De enorme hoeveelheid wapens op straat. Overal, op elke 
straathoek, zie je zwaarbewapende mannen. De uniformen 
die ze dragen zijn heel onbestendig, dus je weet vaak niet bij 

wie ze horen. Is het een politieman of een privé-
bewaker? Wat me ook verbaasde, is dat je daar zo 
snel aan went. Er waren momenten dat ik er zelfs 
geen aandacht meer aan schonk. Dan vroeg Ton: 
“Wie waren die mannen met die kalasjnikovs van 
daarnet eigenlijk?” Dan keek ik over mijn schou-
der, omdat ik geen flauw idee had waar hij het 
over had. Dat was een teken dat ik er hoognodig 
even tussenuit moest en dat deed ik dan ook. 
Op het laatst ging ik ongeveer om de drie maan-
den een week naar Nederland of naar Bali. Even 
uit de oorlog stappen, om weer normaal te leren 
kijken en een natuurlijke reflex terug te krijgen. 
Want het is niet normaal om mensen met wapens 
op straat te zien. Ook was het een verademing om 
weer een normaal gesprek te kunnen voeren, want 
in Afghanistan vond ik de manier van communi-
ceren heel fel en schreeuwerig. Ik was een keer 
net aangekomen op Bali en de taxichauffeur pro-
beerde een gezellig praatje met me aan te knopen: 
“Waar kom je vandaan, ben je getrouwd, heb je 
kinderen?” Zo gaat dat in die landen. Ik weet nog 
dat mijn reactie was: “Waarom wil je dat allemaal 
weten? Wie ben jij dan?” Heel wantrouwend. Pas 
na een paar dagen was die spanning uit mijn lijf.

Het beeld van een klein meisje liet je niet 
meer los…

Natuurlijk zijn er meerdere ervaringen die me 
altijd zullen bijblijven, maar achteraf probeerde 
ik te reconstrueren wat precies het moment was 
geweest waarop die oorlog zodanig bij me bin-
nenkwam dat ik me daarna niet meer goed kon 
ontspannen. Dat was toen mijn supermarkt werd 

opgeblazen in Kabul. Ik was aan het werk in 
een beveiligd lunchcafeetje voor expats, toen ik 
een heel harde knal hoorde. Als journalist wil je 
daar naartoe. Wel met beleid, want je weet dat 
de kans op een tweede bom groot is als de men-
sen zijn toegestroomd. Ik zag dode en gewonde 
mensen die naar buiten werden gedragen, ook 
kindertjes. Dat ene meisje bleef op mijn netvlies 
staan, dood met haar ogen open. Ik denk dat ze 
een jaar of negen was.
Op zo’n moment ben je je heel erg bewust van 
je eigen sterfelijkheid, want ik had daar ook 
kunnen liggen. Ik had die ochtend naar de su-
permarkt willen gaan om geld te pinnen, maar 
besloten om eerst nog even te werken met een 
kopje thee. Die aanslag heeft ook heel veel in-
druk op me gemaakt omdat ik in het meest be-
veiligde deel van Kabul woonde. Toch was het 
vlak bij mijn huis gebeurd. Ik begon me onveilig 
te voelen en dat veroorzaakte heel veel onrust bij 
mij. Ik droomde in die periode veel over die ge-
beurtenis en dat meisje kwam vaak terug in die 
dromen. Ze ging qua uiterlijk steeds meer op mij 
lijken. Alsof ik daar zelf lag, op die brancard.

Op een gegeven moment was je batterij op?

Je moet alsmaar alert zijn. Ik omschreef het wel-
eens aan vrienden. Stel je voor dat je op een stoel 
zit en je voorneemt om over vijf seconden op 
te staan en een sprintje te trekken. Probeer het 
maar. Ik ga nu rennen. Nú! Dan voel je al je spie-
ren samentrekken. Dat adrenalinegevoel had ik 
constant… Op een gegeven moment was ik moe 
en werd het me te veel. Het was tijd om te gaan.

Hoe is het dan om weer terug te komen in Nederland?

Uitgezonden militairen verblijven na hun missie een aantal da-
gen op Kreta voordat ze naar huis gaan. De plotselinge over-
gang van een oorlogsgebied naar de thuissituatie is anders te 
snel, te heftig. Je hebt het echt nodig om eerst je ervaringen 
van je af te praten. Dat had ik zelf ook ervaren als ik voor een 
weekje vanuit Kabul naar Nederland kwam. Dan zat ik, boem, 
bij mijn moeder op de bank, wat heel lastig is als je bij wijze 
van spreken een dag eerder nog tussen de kinderlijken stond. 
Ik ben toen mijn eigen ‘Kreta’ gaan organiseren, door de eerste 
dagen terug in Nederland af te spreken met bepaalde vrienden 
en collega’s, waar ik urenlang tegenaan kon en mocht praten in 
de kroeg of tijdens een etentje. Dat heeft mij enorm geholpen. 
Daarna kon ik weer normaal bij mijn moeder op de bank over 
de buurtbarbecue praten en daar ook echt van genieten. Als je 
alleen maar over jezelf kunt praten, is het eenrichtingsverkeer. 
Je familie en vrienden hebben het ook nodig om over hun eigen 
dingen of problemen te praten.

Maar onze problemen zijn toch niets vergeleken met 
het leven daar?

Natuurlijk ben ik de dingen meer gaan relativeren, maar het 
feit dat iemand anders aan de andere kant van de wereld het 
slechter heeft, betekent nog niet 
dat jij het niet erg mag vinden 
wat jou hier overkomt. Het is 
wel goed om het soms in je ach-
terhoofd te houden. Je gaat er 
als mens minder van klagen. 
Maar iedereen heeft recht op 
zijn eigen verdriet. Het is wel zo 
dat mensen in Afghanistan veel 
meer met de wezenlijke dingen 
van het leven bezig zijn. Bij de 
bushalte vragen ze aan elkaar: ‘Leeft je familie nog? Hebben 
jullie genoeg te eten? Is iedereen veilig?’ Hier praten we dan 
misschien over iets wat gisteren op televisie was.

Heb je ook fijne herinneringen aan je leven in Afgha-
nistan?

Zeker! Dan zat ik bijvoorbeeld ’s ochtends op een pick-uptruck 
met een aantal krijgsheren of militairen en vroeg ik me af: wat 
voor dag is het eigenlijk vandaag? O, maandagochtend. In Ne-
derland staan ze nu met natte haren in de file. Of ik woonde 
een paardensportwedstrijd bij, tussen al die Afghaanse man-
nen met tulbanden en vrouwen in boerka’s. Dan dacht ik: in 
wat voor wereld ben ik terechtgekomen? Wat heb ik een bijzon-
der en avontuurlijk leven!
En ik genoot enorm van de oprechte ontmoetingen met men-
sen met wie ik heel wezenlijke gesprekken voerde, over hoe ze 
in het leven stonden, wat hun dromen en ambities waren, hoe 
ze de oorlog in hun land ervoeren, waar ze graag naartoe wil-

‘ Ik droomde  
vaak over dat 
dode meisje op  
die brancard’

Vrouwen 
interviewen in 
Afghanistan is 

lastig. De meesten 
zijn bang  voor 
problemen met 

mannelijke 
familieleden, die 

willen weten wat ze 
hebben verteld.
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den gaan en wat ze zich daar dan bij voorstelden, bij een ander 
land. Die gesprekken mis ik wel. Ik werk nu als parlementair 
verslaggever voor de Volkskrant in Den Haag en soms heb ik 
op een dag honderd mensen gesproken, maar voor mijn gevoel 
geen enkel werkelijk gesprek gevoerd. In Den Haag gaat het 
over beleid en natuurlijk niet over privézaken.

Voelde je je weleens schuldig naar de Afghanen toe?

Schuldgevoel is een groot woord, want ik doe ze niks aan. 
Noem het liever medeleven. Ik ben goed bevriend geraakt met 
een aantal Afghanen van mijn leeftijd. Zij wonen daar al hun 
hele leven en willen er ook weleens uit, op vakantie, net als jij 
en ik. Dat zou ik die mensen om wie ik geef zo erg gunnen. 
Maar ze mogen met hun Afghaanse paspoort nergens heen en 
krijgen geen toeristenvisum. Ze zitten dus gevangen in hun ei-
gen land en ik kan helaas niets voor ze doen.

Samen met Ton maakte je een driedelige documentaire, 
Extreem leven. Je eindigt met de woorden: “Komen wat 
komt. Afghanistan heeft mij voorgoed veranderd…”

Ja, ik ben op meerdere vlakken veranderd. Ik ben veel scher-
per geworden. In Nederland zijn allerlei vangnetten, waardoor 
je eigenlijk je intuïtie leert te negeren. Als je in Afghanistan 
denkt dat een bepaalde situatie gevaarlijk is, dan is dat waar-

schijnlijk ook zo. Je leert veel 
meer intuïtief te handelen. Nog 
steeds durf ik meer te vertrouwen 
op mijn intuïtie en mensenken-
nis. En ik heb veel vaker van die 
menselijke gesprekken met men-
sen aan wie ik vroeger voorbij was 
gelopen. Laatst vroeg een jongen 
me op straat om vijftig cent, dus 
ik gaf dat en vroeg hem: “Waar-
om sta je hier te bedelen? Je ziet 

eruit als een keurige jongen…” Dan komt er een heel verhaal. 
Die gesprekken overkomen me nu regelmatig.
Een minder positieve verandering is dat ik nu iets meer de 
neiging heb om te kijken zoals Afghanen die uitgaan van het 
kwade. In Nederland ga je er normaliter niet van uit dat je 
buren je bestelen, je huis in de fik steken of je vermoorden. Ik 
merk aan mezelf dat ik iets achterdochtiger ben geworden en 

dat probeer ik wat meer los te laten. Nu, na 
anderhalf jaar, merk ik dat ik meer ontspan-
nen en vriendelijker ben. De tijd heelt heel 
veel wonden.

Zou je weer teruggaan?

Natuurlijk kriebelt het wel een beetje als ik 
zie wat er allemaal aan de hand is in Syrië, 
Egypte en daarvoor in Libië, maar daarheen 
gaan zou betekenen dat ik weer zo’n leven 
zou moeten leiden als destijds. Ik was moe en 
op, dus nu even niet. Ik laat dat aan anderen 
over, die dat heel goed kunnen. 

Journalisten zijn tegenwoordig meer 
dan ooit doelwit in conflicten. Hoe 
denk je daarover?

Zeker in de begintijd dat ik in Afghanistan 
zat, beschouwden de taliban journalisten 
niet als de vijand. Wij brachten immers ook 
hun boodschap, want wij gaven hoor en we-
derhoor op gebeurtenissen. Dan deden ze 
je niks. Dat is inmiddels veranderd. Ook 
in Afghanistan zijn het afgelopen jaar een 
aantal journalisten geëxecuteerd. Het heeft 
een andere wending genomen en dat zie je 
met IS in Syrië en Irak ook. Journalisten 
worden gezien als de vijand, wat maakt dat 
je nu onderdeel bent geworden van het con-
flict. Daardoor moet je je op een heel andere 
manier bewegen door zo’n land en jezelf nog 
meer beschermen. 

Vind je het leven nu niet een beetje 
saai?

Nee. Dat is een van de meest gestelde vragen 
aan mij, maar dan heb je echt een verkeerde 
perceptie. Als je in een oorlog zit, is het niet 
saai als die oorlog is afgelopen. Ik vind het 
heerlijk dat ik hier naar buiten kan lopen en 
met wapperende haren op mijn fietsje door 
Amsterdam kan rijden. En als ik over het 
Binnenhof loop in Den Haag, langs al die 
prachtige historische gebouwen, en dan op 
mijn iPhone klassieke muziek beluister op 
Spotify, dan denk ik: wauw, wat een bescha-
ving! Nee, saai is niet het juiste woord. Het is 
rustig. Ik heb een ontzettend drukke baan, 
maar emotioneel is het rustig. 

Meer weten over Natalie? Haar website vind 
je hier: www.natalierighton.nl.

Voor haar 
werk in 

Afghanistan 
won Natalie 

in 2012 De 
Tegel, de 

hoogste  
journalistieke  

vakprijs.

‘Ik durf nu meer 
te vertrouwen op 

mijn intuïtie en 
mensenkennis’


