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Lange adem 

Dit is een zaak van de lange adem. De heftige en recente frontbewegingen maken dat maar 
weer eens indringend duidelijk. Let wel, het is een strijd die het waard is om te voeren. Op 
ongekend wrede wijze hakt ISIS in op, voor ons zo belangrijke, fundamentele rechten en 
vrijheden. Als we hier niet massaal en met overtuiging tegen opstaan…waartegen dan wel?1 

Vier jaar duurde onze lange adem in Uruzgan. Vier jaar waarin de schade veroorzaakt door 
bijna 30 jaar oorlog en een nog aanwezige insurgency hersteld moest worden. Bij gebrek 
aan een analyse van het werkelijke probleem en een duidelijke opdracht was het eenvoudig 
om de taliban als probleem te definiëren. Omdat de taliban ‘de weg naar de bron’ (de 
Sharia) zochten, vormden ze een probleem voor onze westerse denkbeelden. 

Vier jaar lang startten we projecten op, bouwden we scholen en bruggen, legden we uit wat 
democratie was, leidden we leger en politie op. We leerden de Afghanen hoe ze zich 
moesten gedragen, maar evenzovaak werden we gedwongen om de taliban mores te leren. 
Nu is Afghanistan een oude oorlog waar met ingehouden adem over gezwegen moet 
worden. 

De taliban waren ook niet het echte probleem. Net zomin als IS dat is in het nieuwe kalifaat. 
Het zijn insurgents, opstandelingen. Massaal en met overtuiging zijn ze ergens tegen 
opgestaan, zoals dat ook van ons wordt gevraagd. Elke insurgency is dus een reactie, maar 
op wat? Een simpele en tegelijkertijd complexe vraag die in Uruzgan, maar ook in Irak 
onbeantwoord blijft. Waarom zijn zij opgestaan? Welke overtuigingen liggen er voor hen 
aan ten grondslag? Welke fundamenten dreigen zij te verliezen? 

Meerdere malen lees ik de slotpassage van de blog van onze minister. Een strijd van de 
lange adem begint ofwel bij het begrijpen van het probleem, ofwel bij de bereidheid tot een 
totale oorlog tegen IS, waarvan de strijders ook bij de val van Uruzgan een rol lijken te 
spelen. 

IS die jonge kinderen — welpjes, zoals ze genoemd worden — opleidt tot strijders van de 
toekomst. De Hitlerjugend van het kalifaat. IS rekruteerde jonge strijders voor de jihad, 
maar persoonlijk maakte ik me meer zorgen om de jonge vrouwen die vertrokken. Vrouwen 
die op het internet verliefd werden op de dapperste strijders met wie ze mochten trouwen, 
van wie ze zwanger moesten raken.  

Lebensborn: IS genereert zo tientallen jaren aan voortzettingsvermogen en laat ons zien wat 
zij verstaat onder een lange adem. Het is de moeite waard om, voordat we met volle 
overtuiging opstaan, daar eens goed voor te gaan zitten. Immers, als we niet in staat zijn te 
begrijpen waar de IS-strijders tegen zijn opgestaan, dan wordt hun visie nog een serieus 
probleem. 
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1. Blog van de minister van Defensie: 
www.defensie.nl/actueel/weblog/minister/2015/blijven-bouwen  
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