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Hoe staat Afghanistan er voor, nu de westerse militaire presentie geleidelijk wordt 
afgebouwd? Dit artikel analyseert een aantal kwesties over de International Security 
Assistance Force-operatie (ISAF) van de NAVO in Afghanistan die we nog niet wisten en 
ons ook niet hebben gerealiseerd, maar die wel een ander beeld geven. 

Eind mei van dit jaar kopten zowel NRC Handelsblad als de Volkskrant dat de taliban een 
groot lenteoffensief waren gestart in Afghanistan, waarbij ook IS-strijders waren 
gesignaleerd. Op het moment van schrijven was de opmars zeer succesvol. De taliban 
stonden al in de buitenwijken van Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan. NOS-
verslaggever Peter ter Velde berichtte als eerste over deze zorgelijke ontwikkelingen. 
Binnen een dag werd zijn Facebook-pagina overstelpt met emotionele reacties van 
Afghanistan-veteranen. Nederlandse militairen en diplomaten reageerden “onthutst en 
teleurgesteld” op deze droeve tijding, zo gaf de Volkskrant weer.1 Een begrijpelijke reactie, 
want er is hard gewerkt in Afghanistan, veelal onder primitieve omstandigheden en met 
grote risico’s. Uiteindelijk heeft de gehele ISAF-operatie aan 25 Nederlanders het leven 
gekost en zijn er bijna 150 gewonden gevallen, waarvan zeker 50 met ernstige 
verwondingen naar Nederland zijn gerepatrieerd. Het evaluatieverslag van de ministeries 
van Buitenlandse Zaken en Defensie over Uruzgan spreekt naast de vele verbeteringen in de 
provincie over de grote offers die zijn gebracht en dat de inzet vaak psychisch belastend 
was, ook voor het thuisfront.2 In 2013 vertrokken de Nederlandse troepen uit Afghanistan in 
de hoop een betere wereld te hebben achtergelaten. Nog geen twee jaar later lijken we 
weer terug bij af te zijn. Het doet ons vertwijfeld afvragen of we de teloorgang in 
Afghanistan hadden kunnen zien aankomen. En zijn er zaken rondom de ISAF-operaties die 
ons nog niet bekend zijn? 

Donald Rumsfeld, destijds Amerikaans minister van Defensie, spreekt over de ‘unknown 
unknowns’, onbekendheden waar we ons niet bewust van zijn. Vooral in de vrije westerse 
wereld hebben we volgens Rumsfeld moeite deze onbewuste onbekendheden te 
onderkennen.3 Rumsfelds uitspraak zet aan tot nadenken. Zijn er inderdaad nog 
onbekendheden in de ISAF-operatie waarvan we ons niet bewust zijn? Een gewaagde vraag 
na alle reeds uitgevoerde evaluaties over Afghanistan. Het is wel een vraag die aanzet tot 
zelfreflectie. De huidige ontwikkelingen in Afghanistan nopen ons op zoek te gaan naar 
antwoorden. Dit artikel behandelt zes recente onderzoeken over de operatie in Afghanistan, 
te beginnen met de onderzoeken van de politicologen Grandia en Lamb om vervolgens een 
zestal Britse en Amerikaanse militairen aan het woord te laten, die veelal hun eigen rol en 
optreden bespiegelen. De onderzoeken zijn uiteenlopend van aard, maar de kritische kijk op 
de operatie in Afghanistan is wat hun bindt. Ze verschaffen ons een andere kijk en dat vormt 
een uitdagende basis voor het beantwoorden van de vraag.  



Enige nuancering vooraf is wel noodzakelijk. Het zijn niet alleen de militairen die steken 
hebben laten vallen, maar ook politici, civiele bestuurders en non-governmental 
organizations hebben het in Afghanistan laten afweten. Bij het begin van de ISAF-operatie 
was er binnen de NAVO nauwelijks kennis aanwezig over state-building. Toch is het in 
december 2001 tijdens de International Conference on Afghanistan in Bonn opgelegd door 
politici en diplomaten. Inmiddels is bekend dat dit soort missies vele inherente 
tegenstrijdigheden kent, zoals opbouw versus veiligheid of coalitieaansturing versus local 
ownership. Dit soort operaties leidt daarom nauwelijks tot succes. Bovendien heeft het 
Westen in de eerste jaren, de periode 2001-2003, nagelaten om met grote aanwezigheid in 
Afghanistan door te drukken teneinde de maatschappij op te bouwen, het machtsvacuüm 
op te vullen en de security gap te dichten. Vervolgens hebben de taliban en vele lokale 
warlords de gelegenheid gegrepen om alternatieve structuren in Afghanistan op te bouwen. 
Het Westen verloor destijds het momentum en heeft het tijdens het vervolg van de ISAF-
operatie nooit meer weten te verkrijgen.4 

Meedoen stond bij voorbaat vast 

Terug naar ons onderzoek, en als eerste valt het oog op de dissertatie Deadly Embrace van 
Mirjam Grandia Mantas. Grandia komt tot de conclusie dat de missie naar Afghanistan een 
verkeerd vertrekpunt had. Civiele en militaire besluitvormers waren in de aanloop verstrikt 
geraakt in hun eigen belangen waarbij de operatie in Afghanistan vooral werd beschouwd 
als een ‘window of opportunity’. Grandia heeft in Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
onderzoek verricht. Hoewel beide landen op politiek en militair gebied van elkaar 
verschillen, zag Grandia duidelijke overeenkomsten. Zij stelt dat militairen in beide landen in 
deelname aan de ISAF-operatie een kans zagen om het imago van hun krijgsmacht op te 
poetsen en verdere bezuinigingen te ontlopen. Politici en ambtenaren werden gegrepen 
door herhaaldelijke oproepen vanuit de internationale gemeenschap waarin werd gesteld 
dat het sturen van troepen ‘the right thing to do’ was. De civiele en militaire besluitvormers 
zijn er vervolgens in gaan geloven en raakten in een deadly embrace, die verlammend heeft 
gewerkt. De waarom-vraag werd niet meer gesteld en over de doelstelling werd niet 
gesproken. Meedoen stond bij voorbaat vast. Tijdens de besluitvorming was men vooral 
gericht op de hoe-vragen: hoe gaan we dit aanpakken? En hoe gaan onze troepen 
ontplooien?5 

In haar persoonlijke verslag ‘Farewell Kabul’ is Christina Lamb, een in Oxford en Harvard 
opgeleide oorlogscorrespondente, kritisch over de westerse inspanningen in Afghanistan. Zij 
kent de regio erg goed. Al in de jaren ’80 vergezelde ze Mujahedeen-strijders in hun strijd 
tegen de Russische bezetter. Lamb volgt nauwlettend de westerse operaties in Afghanistan. 
Zij vindt dat de Verenigde Staten en de NAVO de verkeerde veiligheidsproblemen hebben 
aangepakt. Beide toonden zich blind voor de duale rol die buurland Pakistan tijdens de 
missie in Afghanistan speelde. Enerzijds zorgde Pakistan voor ondersteuning van de 
westerse troepen, maar anderzijds speelde de Pakistaanse militaire inlichtingendienst een 
uiterst dubieuze rol. Volgens Lamb was de inlichtingendienst verantwoordelijk voor de 
training, werving en bevoorrading van de taliban.6 

Lamb memoreert dat de westerse troepen nauwelijks iets van lokale Afghaanse culturen 
wisten en ze spraken geen Afghaanse talen, alle pogingen ten spijt om de militairen zo goed 
mogelijk voor te bereiden. De Verenigde Staten en de NAVO leden volgens haar aan 



zelfoverschatting. Veel landen hadden zo hun eigen opvattingen hoe ze met 
counterinsurgency operations (COIN)7 de situatie in Afghanistan wilden oplossen, maar dat 
deed volgens Lamb geen recht aan de werkelijke situatie. Afghanistan is een van de armste 
landen ter wereld en de bevolking voert dagelijks een struggle for life. Elke dag is er één, zo 
denken ze. Veruit de meeste Afghanen waren helemaal nog niet geïnteresseerd in allerlei 
democratiserende maatregelen die het Westen bedacht. Een dergelijke COIN-benadering 
slaat volgens Lamb niet aan. Bovendien was er een sterke fixatie op het toepassen van 
geweld. Pas na zo’n acht jaar, met het aantreden van de generaals McChrystal en Petraeus, 
ziet Lamb de aandacht enigszins verschuiven naar een ‘population-centric operation’, maar 
zelfs in de periode juli tot november 2010 voerde ISAF nog 3.500 bombardementen uit.8 

‘Plichtsverzuim’ 

Vormen de kritische onderzoeken van Grandia en Lamb nu een uitzondering? Nee, de 
laatste tijd verschijnen opvallend veel boeken van militairen uit de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk over Afghanistan. Zij steken hun nek uit en kijken kritisch naar hun eigen 
rol in de operatie. Zo schrijft de voormalige Britse juridische officier Frank Ledwidge in zijn 
boek Losing Small Wars dat het de Britse topmilitairen in Afghanistan ontbrak aan 
strategisch inzicht. De Britse krijgsmacht kent geen intellectuele traditie en is vooral erg 
praktisch gericht met zijn ‘crack on’-mentaliteit. Commandanten hadden daarom veel 
moeite de situatie in Afghanistan te doorgronden en bleken niet in staat de grote lijnen voor 
hun operaties uit te zetten. Een betere academische opleiding zou hen tot het besef hebben 
gebracht dat ze niet zomaar de dienst konden uitmaken in Afghanistan. Strategisch 
onvermogen rekent Ledwidge de militairen zwaar aan en hij noemt het zelfs ‘dereliction of 
duty’, plichtsverzuim.9 Daarentegen hebben hooggeplaatste militairen, volgens Ledwidge, er 
wel alles aan gedaan om deelname aan de ISAF-operatie af te dwingen. Elke nieuwe missie, 
zo stelt Ledwidge, wordt gezien als een ‘ticket to further promotion’.10 

In het boek British Generals in Blair’s Wars (2013) komen diverse generaals aan het woord. 
Zij maken veel opmerkingen over de ISAF-operatie. Luitenant-generaal Chris Brown, destijds 
chef-staf van het Britse Allied Rapid Reaction Corps, en de voormalige brigadegeneraal van 
de Britse mariniers Nick Pounds plaatsen grote vraagtekens bij het force generation process, 
een proces binnen de NAVO waarbij landen bereid zijn toepen voor een operatie ter 
beschikking te stellen. De NAVO pakt dit proces provincie-gewijs aan in Afghanistan 
waardoor er uiteindelijk in de provincies Nimruz en Dai Kundi geen ISAF-aanwezigheid was. 
Bovendien was er sprake van navelstaarderij. Elke nationale task force richtte zich vooral op 
de ontwikkeling en veiligheid binnen de ‘eigen’ toebedeelde provinciegrenzen, terwijl 
dergelijke zaken zich juist niet geografisch laten afbakenen. Pounds merkte op: “The 
agendas of the task forces seems to be set by the agendas in Western capitals rather than 
the imperatives of southern Afghanistan.” Volgens generaal-majoor Andrew Mackay was er 
bij ISAF weinig kennis over hoe je de Afghaanse bevolking kon beïnvloeden zonder direct 
naar de wapens te grijpen. Veelal vormden niet-fysieke operaties, zoals information 
operations, de sluitpost van het operationele planningsproces. Volgens Mackay waren 
functies als information operators slechts bijbanen, en dat zegt genoeg.11 Dit boek laat zien 
dat ISAF-troepen weinig ervaring hadden met activiteiten gericht op de ontwikkeling van de 
lokale bevolking. Er was bovendien geen overall plan voor Afghanistan. Deelnemende 
landen aan ISAF waren primair gericht op de gebeurtenissen in ‘hun’ provincie. 



Begin 2015 verschenen twee boeken waarbij militairen op hun verantwoordelijkheden 
worden gewezen. Zowel de Amerikaanse luitenant-generaal Daniel Bolger in het boek Why 
We Lost als de Britse generaal-majoor Christopher Elliot in het boek High Command kijkt 
scherp naar de politiek-militaire relaties in eigen land. Het is voor militairen vrij gemakkelijk 
om politici overal de schuld van te geven. Bolger en Elliot vinden dat de militairen de hand in 
eigen boezem moeten steken en ook naar hun eigen rol moeten kijken. Volgens hen hebben 
topmilitairen nagelaten zich kritisch op te stellen jegens hun politieke leiders. Dit lijkt 
ondemocratisch en tendeert naar opstandige militairen, maar dat is niet zo. Topmilitairen in 
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hadden hun regeringsleiders beter moeten 
adviseren en hen beter moeten voorlichten over de militaire gevolgen van hun besluiten. 
Bolger en Elliot vonden de topmilitairen erg stil, terwijl ze er volgens hen op sommige 
momenten in het publieke debat hadden moeten staan om een duidelijk signaal af te geven. 
Bolger spreekt zelfs over ‘the silence of the generals’. De constatering raakt een ander teer 
punt, want de Amerikaanse en Britse militaire top hadden geen goed inzicht in de situatie in 
Afghanistan, aldus Bolger en Elliot. Gaan we nu talibanstrijders doden of gaan we ons meer 
toeleggen op het helpen van de lokale bevolking? Een wezenlijke vraag waarop een 
antwoord uitbleef. Het gebrek aan inzicht vertaalde zich ook door naar de militairen in het 
veld, want het ontbrak hen vaak aan goede richtlijnen. Tot slot breekt Elliot, net als 
Ledwidge, een lans voor betere wetenschappelijke opleidingen voor het topsegment van de 
krijgsmacht.12 

Onbewuste onbekendheden? 

Tot slot keren we terug naar onze twee vragen: zijn er nog onbewuste onbekendheden in de 
ISAF-operaties te ontdekken? En zo ja, zijn ze een verklaring voor het huidige succes van de 
taliban? Allereerst kunnen we stellen dat recent verschenen onderzoeken tot andere 
conclusies komen dan de officiële evaluaties over de operaties in Afghanistan. Lamb en 
Mackay geven aan dat er tijdens de ISAF-operatie een sterke tendens aanwezig was om de 
operatie in Afghanistan vooral te richten op het verslaan van de taliban. Er was nauwelijks 
oog voor ontwikkeling en verzelfstandiging van de lokale bevolking. Het gevolg laat zich 
raden, maar deze realiteit vinden we lastig te accepteren. De eerder aangehaalde luitenant-
generaal Brown merkte op dat de ISAF-operatie er tijdens powerpoint-presentaties altijd 
geweldig uitzag, terwijl de werkelijkheid een ander beeld liet zien.13 

De politieke-militaire verhoudingen in vooraanstaande ISAF-landen waren niet optimaal. 
Deze relaties worden overigens vaak omzeild in evaluaties, omdat ze gevoelig van aard zijn. 
Hier ligt meestal wel de kiem voor uitglijders, want gebrouilleerde relaties tussen politieke 
leiders en militairen zijn fnuikend en kunnen verstrekkende operationele gevolgen hebben. 
Grandia en Ledwidge constateren dat de militaire top in sommige landen sterk heeft 
gepusht om deelname aan de ISAF-operatie af te dwingen. Politici en ambtenaren hebben 
zich meer laten leiden door verzoeken vanuit de wereldgemeenschap. Toch vonden ze 
elkaar en zo stond deelname aan de operatie vrij snel vast, zonder helder te hebben wat er 
bereikt moest worden. Dat is natuurlijk riskant voor een dergelijke high profile-operatie.  

De aangehaalde Amerikaanse en Britse militaire auteurs komen tot de slotsom dat 
topmilitairen hun politieke leiders beter moesten adviseren. Het valt te betwijfelen of de 
militairen daartoe in staat waren, want het ontbrak hen aan strategische visie. Volgens 
Ledwidge en Elliot is strategische incompetentie het gevolg van onvoldoende adequate 



opleiding. Veel Britse topmilitairen hebben nauwelijks een volledige wetenschappelijke 
opleiding gevolgd waarbij hun analytische en kritische vaardigheden verder zijn 
aangescherpt. Het volgen van zo’n opleiding staat ook haaks op de dominante 
organisatiecultuur van het warrior-ethos. Dit ethos gaat uit van een sterke ‘can do’-
mentaliteit. Intellectuelen zijn nu eenmaal niet praktisch ingesteld en kunnen geen 
eenheden commanderen, zo wordt vaak geoordeeld. Het is overigens zeer de vraag of het 
warrior-ethos wel geschikt is voor hedendaagse COIN-operaties. Wellicht was ISAF met een 
betere analyse tot het inzicht gekomen dat het talibanprobleem niet alleen in Afghanistan 
te bestrijden was, zoals Lamb in haar boek betoogt.  

Kortom: ja er zijn nog tal van onbewuste onbekendheden in de ISAF-operatie te ontdekken, 
vaak zaken waar we minder trots op zijn. Vormen de genoemde onbekendheden, zoals 
verstrengeling tijdens besluitvorming, gebrekkige advisering van de politieke top, 
vernauwing van het talibanprobleem, strategische onbekwaamheid, geïsoleerde kijk op elke 
Afghaanse provincie en onvoldoende academische scholing bij topmilitairen, de verklaring 
voor het succes van de huidige talibanoffensief? Een zuiver causaal verband valt in de 
krijgswetenschappen meestal moeilijk aan te tonen en daarom ‘plausibiliseren’ we liever. 
Het is in dit geval wel erg aannemelijk dat een aantal genoemde onbewuste 
onbekendheden het huidige succes van de taliban niet heeft weten te voorkomen. 
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Reconstruction Team  in Uruzgan. 
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