
Katern: Beschouwing 

Vijf strategische problemen in de strijd tegen ISIS  

Han ten Broeke 

Nederland levert met zes F-16’s en 130 militaire trainers een belangrijke bijdrage aan de 
strijd tegen ISIS in Irak. Die bijdrage kan op vrijwel Kamerbrede steun en volksbrede 
instemming rekenen. Dat is niet zo vreemd. ISIS is het kwaad dat zó snel opkwam en zó 
tot de verbeelding spreekt met zijn gruwelijke video's, dat in de westerse wereld ieders 
haren te berge rezen. De man in de oranje overall – hulpverlener of journalist – werd het 
symbool van ons humanisme dat zonder mededogen werd afgeslacht. Het is onze 
beschaving, tegen hun barbarij. Die fundamentele tegenstelling wekte een existentiële 
behoefte om de eigen weerbaarheid te laten zien. Ongekend hoog is de steun onder de 
Nederlandse bevolking voor niet alleen onze militairen, maar ook deze missie. Zelfs de 
breed gedeelde urgentie om meer geld uit te geven aan buitenland- en veiligheidsbeleid 
maakt een comeback. En dus vliegen onze jachtvliegtuigen, gooien we bommen en trainen 
we de grondsoldaten.  

Ook de VVD-fractie heeft niet heel lang over haar instemming met deze missie hoeven 
vergaderen. De belangrijkste vraag die ons kwelde was: is er een eindplaatje voor de 
coalitie? Mijn eerlijke antwoord was: dat weet ik niet, dat weet de coalitie volgens mij ook 
niet, maar er is wel een kompas – een richtinggevend gevoel dat we dit gevaar – dat de 
meest fundamentele, existentiële en universele waarden van menselijkheid, vrijheid en 
veiligheid bedreigt – te lijf moeten gaan. Tijdens het debat over deelname aan deze missie 
benadrukte VVD-fractievoorzitter, Halbe Zijlstra, dan ook dat dit niet een oorlog is die wij 
zoeken, maar één die wij ook niet kunnen ontlopen. Dat is de essentie van de strijd tegen 
ISIS. 

Maar deze strijd schiet op een aantal punten tekort en het is noodzakelijk dat Nederland 
hierover aan de bel trekt. Er ontbreekt een politieke strategie en er is geen eindplan. Willen 
we dat de strijd meer oplevert dan slechts het indammen van ISIS, dan zal de internationale 
coalitie werk moeten maken van enkele fundamentele zaken. Dat kan – net als de strijd zelf 
– jaren gaan duren, maar ik wil een handvol van de meest in het oog springende problemen 
nu reeds benoemen. 

Terug in de tijd 

Om de aard van de problematiek te kunnen doorgronden, doen we eerst een paar stappen 
terug in de tijd. Tijdens de zomer van 2014, de summer of war - volgt het aantal 
brandhaarden elkaar in rap tempo op. De derde Gaza-oorlog tussen Israël en Gaza verraste 
weinigen. Maar vrijwel niemand kon de snelheid en meedogenloosheid van de opmars van 
ISIS voorspellen. Hoewel de meeste analisten zich bewust waren van diens opkomst, dwong 
de aaneenschakeling van militaire overwinningen de westerse wereld tot een antwoord. 
Nadat de Yezidi’s op de berg Sinjar met vele duizenden een gruwelijke dood tegemoet leken 
te gaan, moest de wereld – lees: het Westen – wel iets doen om een massaslachting te 
voorkomen.1 Dus besloot de Amerikaanse president Barack Obama om over te gaan tot 
luchtaanvallen. Tot dat moment blonk hij nog vooral uit in leading from behind en hield hij 



vast aan zijn verkiezingsbelofte zich terug te trekken uit Irak en Afghanistan. Net als tijdens 
de dreigende slachting in het Libische Benghazi in 2011 kwam een westerse coalitie vanuit 
de lucht in actie. In tegenstelling tot Libië was in het geval van Irak wel sprake van een 
uitnodiging door de lokale autoriteiten – namelijk de regering in Bagdad. 

Het aantal Amerikaanse militairen in Irak is opnieuw uitgegroeid tot een presentie van 
formaat. De VS had tot voor kort 3.100 troepen die actief zijn in de strijd tegen ISIS op 
Iraakse bodem. Vorige week werd dit aantal nog uitgebreid met 450 adviseurs, waarmee het 
totaal op 3.550 militairen uitkomt.2 De mission creep waar de Amerikanen nu in terecht 
lijken te komen deed zijn intrede al toen ISIS in de zomer van 2014 zonder veel weerstand te 
ontmoeten Mosul en Tikrit innam.3 Tussen het ‘mission accomplished’ van Bush en de 
mogelijke ‘mission creep’ van Obama zitten twee ambtstermijnen, een omineuze 
waarschuwing voor de volgende Amerikaanse president. Maar het vertrek van de 
Amerikanen uit Irak met een leiderschap dat de sektarische verschillen tussen soennieten 
en sjiieten ten gunste van de laatste aanblies, maakte Irak weer heel kwetsbaar, voor 
fundamentalistische soennitische stromingen, eerst Al-Qaeda en nu ISIS. Hierdoor kwam 
ook de veiligheid van Bagdad en het voortbestaan van Irak als eenheidsstaat in gevaar. En 
dus, amper twee maanden na de aankondiging van Obama om de humanitaire nood van de 
Yezidi’s te verlichten, kwam al de boodschap dat ISIS nu vernietigd moest worden.  

De internationale coalitie die vervolgens werd geformeerd bestond uit Europese usual 
suspects als Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en natuurlijk Nederland. Maar ook enkele 
soennitische Arabische landen en golfstaten voegden zich bij de alliantie. De meeste van die 
Arabische landen zetten hun bommenwerpers echter alweer liever in om Jemen te 
bombarderen, waardoor de luchtstrijd tegen ISIS alsnog vooral aan het Westen wordt 
overgelaten.4 Het hoofdkwartier van de coalitie heeft de leiding over de operaties, maar 
stemt iedere stap die wordt gezet nadrukkelijk af met de regering onder leiding van Haider 
al-Abadi in Bagdad. Bij afwezigheid van eigen forward air controllers – die nodig zijn om de 
precisie van bombardementen vanaf de grond te garanderen – blijft de internationale 
coalitie voor het boeken van militaire resultaten grotendeels afhankelijk van de Iraakse 
regering. En daar doet zich het eerste probleem voor. 

Sjiitische luchtmacht  

Zoals niet ongebruikelijk in de regio leunt Irak sterk op een regionale grootmacht. De 
ongeveer 120.000 sjiitische strijders die Irak op de been houden in de strijd tegen ISIS staan 
formeel onder leiding van de Iraakse regering, maar zijn in de praktijk voor een aanzienlijk 
deel loyaal aan Iran.5 Bij verschillende veroveringen vochten sjiitische milities letterlijk onder 
Iraanse vlag. Al even tekenend zijn de herhaaldelijke bezoeken aan het front van Qasem 
Soleimani, generaal van de Quds Force van de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraanse 
invloedssfeer breidt zich als een olievlek uit over Irak en het Westen biedt daaraan 
onbedoeld, maar de facto luchtsteun. In feite zijn wij de sjiitische luchtmacht geworden. 
Onder de huidige omstandigheden zal een tactische overwinning op ISIS resulteren in een 
strategische slag voor Iran. Voor de machtsverhoudingen in de regio kan dat vergaande 
gevolgen hebben.  



Soennitische grondtroepen 

Het tweede probleem heeft te maken met het aandeel dat de soennitische Irakezen leveren 
in de strijd tegen ISIS. Het grootste probleem van het bewind onder de vorige Iraakse 
premier Nouri al-Maliki was de complete marginalisatie van de soennitische minderheid in 
Irak. In 2007 kon deze minderheid in een plan van de Amerikaanse generaal David Petraeus 
nog worden overgehaald om mee te vechten tegen Al-Qaeda. In ruil voor politieke en 
militaire steun en een aandeel in de toekomst van Irak werden soennitische stamhoofden 
overtuigd om een onmisbare bijdrage te leveren in de strijd. Met de hulp van de Sons of Iraq 
of de Sunni Awakening movement, zoals de groeperingen werden genoemd, lukte het de 
Amerikanen om Al-Qaeda effectief te bestrijden. De beloning bleef vervolgens uit: in plaats 
van meer politieke invloed werden de soennitische eenheden ontbonden en de leiders 
onderdrukt door de regering van Maliki.6 Een gemarginaliseerde en gefrustreerde 
soennitische bevolking bleef achter en daarmee ook een voedingsbodem voor sektarisch 
ongenoegen. Deze ‘rode loper’ voor ISIS, uitgerold door Maliki, is nog verre van opgerold 
door zijn opvolger. 

Hoewel Abadi wordt gezien als een meer betrouwbare partner dan zijn voorganger en hij bij 
zijn aantreden heeft uitgesproken premier van alle Irakezen te willen zijn, wijst niets op een 
radicale koerswijziging.7 Zolang soennieten niet overtuigd kunnen worden dat het huidige 
bewind ook hen vertegenwoordigt, zijn het verslaan van ISIS en een politieke oplossing voor 
Irak moeilijk denkbaar. De internationale coalitie moet dus met innovatieve oplossingen 
komen om het gemarginaliseerde deel van de Iraakse bevolking in te bedden in de strijd 
tegen ISIS. De strategie van Petraeus uit 2007 kan daartoe als inspiratie, maar niet als 
blauwdruk dienen. Gezien het diepgewortelde wantrouwen onder soennieten en de sterk 
veranderde context ten opzichte 2007 zal er ditmaal meer nodig zijn dan loze beloftes en 
een paar zakken geld uit Bagdad.8 Het overhalen van de soennieten in de provincie Anbar, 
waar de sleutel van het gevecht tegen ISIS ligt, zal tijd kosten. En tijd is niet het sterkste punt 
van een internationale coalitie met ongeduldige en wispelturige westerse electoraten en 
een diepgewortelde en terechte angst om zelf grondtroepen in te zetten. 

Steun aan de Koerden 

Anders dan bij een groot deel van de Iraakse strijdkrachten, hebben de Koerdische 
Peshmerga wel bewezen uiterst gepassioneerde en effectieve soldaten te zijn. Met onze 
luchtsteun en in samenwerking met andere Koerdische groeperingen zijn ze erin geslaagd 
grote delen van Irak en Syrië te her- en veroveren op ISIS. De Koerden hebben onlangs met 
de verovering van Tal Abyad in noord-Syrië de belangrijke aanvoerlijn van ISIS tussen Raqqa, 
de hoofdstad van het kalifaat, en de Turkse grens afgesneden.9 

Om de Koerden op lange termijn te kunnen behouden als meest effectieve troepen op de 
grond – en misschien wel één van de belangrijkste partners in de regio – is meer nodig dan 
wat het Westen hen tot nu toe heeft willen bieden. Naast voortzetting van de trainingen zal 
het Westen zorg moeten dragen voor voldoende bewapening van de Koerdische 
strijdkrachten. Scherfvesten en helmen zijn broodnodig, maar niet voldoende. Daar roepen 
lokale Koerdische leiders terecht herhaaldelijk toe op.10 Voortzetting van de trainingen, 
maar ook van de leverantie van wapens aan de meest slagkrachtige van alle grondtroepen, 
is noodzakelijk om de druk op ISIS in het noorden van Irak en Syrië verder op te voeren. De 



vraag is daarbij wel of, wanneer Mosul in 2016 wel kan worden ingenomen, de Koerdische 
strijdlust luwt en de honger naar een eigen staat ten koste van het kalifaat is gestild. 

Fictieve grens 

In 2014 besloot Nederland, samen met een groot aantal andere Europese landen, deel te 
nemen aan de coalitie tegen ISIS. Maar op Groot-Brittannië na, beperken alle Europese 
landen zich tot het strijdtoneel in Irak. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, 
Jordanië en Marokko knappen het vuile werk op in Syrië. Maar anders dan de, ongeveer een 
eeuw geleden door Sykes en Picot getrokken grenzen doen vermoeden, betreft het één 
enkel militair theater. De landsgrens tussen Irak en Syrië – vrijwel volledig beheerst door ISIS 
- bestaat eigenlijk alleen nog in de atlas. Nederland en andere coalitiepartners die 
vasthouden aan deze niet-bestaande grens beperken zichzelf en daarmee de slagkracht van 
de missie. Ik doe daarmee niets af aan de bewezen effectiviteit van het optreden in Irak, 
maar in Syrië rukt ISIS op. Hoewel de missie dankzij die landen die wél in Syrië bombarderen 
militaire successen kan blijven opleveren, zou het voor de missie als geheel goed zijn als 
landen die dat kunnen volhouden, zich zouden ontdoen van hun volkenrechtelijke 
dwangbuis en overwegen hun werkgebied te verleggen.11 Natuurlijk moeten die landen daar 
dan wel het voortzettingsvermogen voor kunnen opbrengen. In Nederland is de F-16 in zijn 
nadagen immers al aan een huzarenstukje bezig. Een situatie waarin Nederlandse 
jachtvliegtuigen aan de grond blijven omdat in Irak op bepaalde momenten geen capaciteit 
nodig is om doelwitten te bestoken, terwijl in Syrië genoeg is te doen, valt militair gezien 
veel minder goed uit te leggen. De militairen zien op dit moment letterlijk de frontlinie 
tussen Assad-getrouwe troepen en ISIS-strijders opschuiven ten gunste van de laatsten. De 
close air support die nu door de coalitie wordt geboden aan grondtroepen leidt op zijn best 
tot het handhaven van de status quo, terwijl het doel juist zou moeten zijn om de frontlinie 
ten nadele van ISIS terug te dringen. 

Steun voor ISIS opdrogen 

Zoals eerder aangestipt wordt komt de zwaarste last van de strijd tegen ISIS nog steeds op 
de schouders van het Westen neer.. Naast het feit dat westerse luchtmachten verreweg de 
meeste bombardementen voor hun rekening nemen, wil de steun voor ISIS vanuit 
omringende landen maar niet opdrogen. Hoewel het doorgaans niet de regeringen zijn die 
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor deze steun, bestaat het sterke vermoeden dat 
nog wel eens een oogje wordt dichtgeknepen als individuen wapens of geld doneren aan 
ISIS.12 De internationale coalitie tegen ISIS zal niet alleen van regeringen moeten eisen dat 
ze hun bijdrage aan de strijd opschroeven, maar ook dat ze iedere vorm van steun aan ISIS 
met alle mogelijke middelen verhinderen. Wie ISIS effectief wil afknijpen, moet zijn 
financiële toevoer volledig stoppen. . Pas dan kan ISIS effectief geïsoleerd en daarmee 
bestreden worden. 

Conclusie 

Nederland levert een belangrijke bijdrage in de oorlog tegen ISIS. Een oorlog die wij niet 
hebben gezocht, maar die wij ook niet kunnen ontlopen. Bovendien een oorlog die nog 
jaren zal voortduren. Het afgelopen jaar heeft de coalitie belangrijke successen geboekt en 
ISIS gevoelige slagen toegebracht. Tegelijkertijd wordt de missie geplaagd door enkele 



strategische tekortkomingen die een doorslaggevende overwinning in de weg staan. 
Winnen van ISIS kan niet met alleen een luchtmacht, haar gedachtengoed valt al helemaal 
niet weg te bombarderen. Vooral het succesvol betrekken van de soennitische bevolking is 
dus cruciaal, maar op dit moment verre van verzekerd. De regio zal dus zelf volledig 
geïnvolveerd moeten worden, in de lucht en vooral over land. Een militaire strategie ligt er, 
maar een politieke strategie ontbreekt grotendeels. Juist in het Witte Huis, waar niet alleen 
over ‘containment’, maar van 'vernietiging' van ISIS werd gesproken, begint deze realiteit 
door te dringen. Nederland kan zich een goede bondgenoot tonen door met de VS en 
andere landen van de coalitie die realiteit onder ogen te zien en de strategie daarop aan te 
passen. De laatste bijeenkomst van de coalitie in Parijs geeft te denken of die urgentie wel 
voldoende is doorgedrongen.  

De noodzaak van deze strijd – en daarmee ook de Nederlandse bijdrage – blijft 
onverminderd bestaan. Maar zonder een oplossing voor de in dit artikel benoemde 
problemen blijft het potentiële succes van de missie echter begrensd tot de indamming van 
ISIS. Dat is noodzakelijk en daar worden successen geboekt, maar dat is niet genoeg. Wat 
deze missie nodig heeft is niet alleen een tactiek, maar ook een – vooral politieke – 
strategie. Willen we op termijn echt van een overwinning kunnen spreken, dan zal de 
coalitie een aanzet tot een dergelijke strategie moeten maken.  

Han ten Broeke is woordvoerder Buitenlandse Zaken voor de Tweede Kamerfractie van 
de VVD. 
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