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‘Er zijn veranderingen in gang gezet die op termijn blijvende resultaten kunnen opleveren’. 
Dit omzichtige oordeel over de kwaliteit van het overheidsapparaat in Uruzgan komt uit de 
Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF, 2006-2010. Deze verscheen in september 
2011. De evaluatie was opgesteld door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. 
De aarzelende inschatting weerspiegelt grosso modo de officiële visie op het effect van 
vier jaar Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan: het beleid was in essentie verstandig en 
doordacht. Het combineerde een geïntegreerde aanpak (comprehensive approach) met 
een Provinciaal Reconstructie Team (PRT) dat uiteindelijk onder civiele leiding kwam en 
met het adagium ‘zo civiel als mogelijk, zo militair als noodzakelijk’. Oh ja, en een vleugje 
Dutch approach (of Dutch touch, zo men wil). Dat laatste droegen regering en ministeries 
niet al te demonstratief uit, mede om de bondgenoten niet onnodig te prikkelen. 

Hogere krachten 

Het vertrek uit Uruzgan bezorgde vooral Buitenlandse Zaken een stevige kater, waarvoor de 
Kunduz-operatie maar deels het medicijn kon zijn. De Kunduz-missie op zich was trouwens 
een fraai staaltje transformationele politiek: van nadrukkelijk civiel bedoelde kleinere 
politietrainingsmissie tot een onmiskenbaar als volwaardige militaire missie bedoelde 
bijdrage aan ISAF. Intussen staan de bondgenoten te trappelen om uit Afghanistan te 
vertrekken, met als deadline het jaar 2014. De voorspellingen over wat daarna zal gebeuren 
zijn doorgaans weinig hoopgevend. Zo oordeelde de onafhankelijke International Crisis 
Group (ICG) begin oktober 2012 dat Afghanistan ‘is still plagued by factionalism and 
corruption […] and far from ready to assume responsibility for security’. De Nederlandse 
regering en de Eindevaluatie ISAF delen dat algemene pessimisme eigenlijk wel, zij het in 
minder uitgesproken termen. Maar als het dan toch misgaat, heeft dat niet aan Nederland 
gelegen, aldus de regering en beide ministeries. De schuld ligt dan eerder bij hogere 
krachten: de enorme ontwikkelingsachterstand van failed state Afghanistan, het gebrek aan 
internationale coördinatie en de overdaad aan nationale agenda’s, de Amerikaanse focus op 
de War on Terror in plaats van op geduldige wederopbouw. Enzovoorts. Enzovoorts.  

De literatuur over de Nederlandse inzet in Uruzgan 2006-2010 breidt zich inmiddels gestaag 
uit. Zo verscheen eerder dit jaar Mission Uruzgan. Collaborating in multiple coalitions for 
Afghanistan. De titel doet een monografie over internationale samenwerking in 
coalitiekaders vermoeden, maar is in feite breder opgezet. Ruim twintig handzame 
hoofdstukken bestrijken een scala aan thema’s: van militaire ethiek en 
veteranenproblematiek tot luchtsteun en wederopbouw. Het gros van de auteurs is 
werkzaam bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).  

In de serie ‘Niederlande-Studien – Kleinere Schriften’ verscheen eveneens dit jaar Der ‘Fall’ 
Uruzgan. Auteur Johanna Holthausen analyseert in deze overzichtelijke studie de 
Nederlandse besluitvorming rond Uruzgan. De regering moest haar beleid regelmatig 
bijstellen, benadrukt Holthausen. Zo bleek het aantal militairen te beperkt om gebieden 
permanent onder controle te brengen en zetten de Amerikanen naar believen hun War on 
Terror in de zuidelijke provincie voort. Zich baserend op het veelgebruikte 



systeemtheoretische model van de Canadese politicoloog David Easton, laat Holthausen 
overtuigend zien dat ‘wars of choice’ qua besluitvorming zo veel lastiger zijn dan 
‘opgedrongen’ oorlogen. Het conglomeraat aan afzonderlijke factoren en motieven is haast 
oneindig. 

‘Acceptable risks and doing good’ 

De bundel Mission Uruzgan is mijns inziens kenmerkend voor de worsteling van politici, 
militairen en wetenschappers met de episode-Uruzgan. Deze worsteling draait – ontdaan 
van alle bagage – in feite om één vraag: was het de offers waard? Enerzijds, hoe rijk aan 
lessen de praktijkschool Uruzgan ook was, de operatie resulteerde in 25 doden en ruim 
honderd zwaargewonden. Nederland leerde wat het betekent om blooded te raken en – hoe 
ingetogen misschien ook – te bouwen aan een martiale traditie. Met Srebrenica in het 
achterhoofd, besloot de Task Force in juni 2007 stand te houden bij het dorpje Chora. De 
krijgsmacht besefte terdege dat Uruzgan serieuze lessen opleverde en wel degelijk bijdroeg 
aan een positievere beeldvorming. Anderzijds overheersten vooral in Den Haag de ‘politics 
of acceptable risks and doing good’, zoals ook Holthausen onderstreept. Het woord ‘oorlog’ 
was een no-no, de scheiding met de Amerikaanse vechtmissie Enduring Freedom werd 
angstvallig bewaakt en samenwerking met lokale krijgsheren en criminelen was uit den boze. 
‘Don’t be so afraid’, tekende NRC-Handelsblad begin 2006 op uit de mond van een zichtbaar 
geïrriteerde president Hamid Karzai. ‘If you are so afraid how can you defend your own 
country?’ Dát Buitenlandse Zaken in 2005-2006 de risico’s zag, maar toch graag naar 
Uruzgan trok toen puntje bij paaltje kwam, is evident. Klokkenluidersite Wikileaks verschafte 
later boeiende details hoe het ministerie, hand in hand met de Amerikanen, een sceptische 
vicepremier Wouter Bos bewerkte. All in day’s work in het diplomatieke métier. 

Het eindoordeel over ‘Uruzgan’ hangt nauw samen met de vraag of er zoiets bestaat als een 
typische Dutch approach of Dutch touch. Sommige auteurs in Mission Uruzgan lijken het 
bestaan van een dergelijke aanpak te onderschrijven: ‘This approach amounts to bottom-up, 
harmoniously, preferably not so violently and via cooptation of local power holders and 
tribal balance seeking for solutions to conflicts’ (pag. 329). Maar fundamentele 
vaststellingen elders in de bundel laten de Dutch approach juist in de lucht hangen. Het 
overkoepelende hoofdstuk ‘Taking stock’ bijvoorbeeld is doordrenkt met twijfel of het 
überhaupt mogelijk is zwakke staten op te stoten in de vaart der volkeren via social 
engineering. Het leggen van causale verbanden tussen een specifieke (nationale) aanpak en 
de resultaten in een bepaald inzetgebied is sowieso een hachelijke onderneming, stellen 
verschillende auteurs vast:  

‘Each way of approaching the issue of effectiveness is coloured by the interests of the 
organization who assigns – and in fact pays for – the studies and measurements. Each 
organization pays to know what it wants to know’ (pag. 291).  

Hoe dan nog de relatieve veiligheid in Uruzgan toe te schrijven aan een karakteristieke Dutch 
approach en deze af te zetten tegen de meer ‘kinetische’ aanpak van de Britten in de 
aangrenzende provincie Helmand? Was het in Uruzgan niet deels rustiger juist omdat de 
Britse ISAF-partners met hun doortastende aanpak strijders uit de wijde omgeving 
aantrokken?  



‘PC-oorlog’ 

Voor de militaire professional zijn de operationeel getinte hoofdstukken ongetwijfeld het 
meest interessant. Uruzgan was bovenal een ‘PC-oorlog’: de inzet ‘buiten de poort’ viel 
vooral op de schouders van jonge pelotonscommandanten. Hadden ze normaliter twintig à 
dertig man onder zich, nu waren ze verantwoordelijk voor patrouilles met een veelvoud aan 
manschappen en voertuigen. Wie zich hierin verder wil verdiepen, doet er goed aan de 
recente – door majoor Jos Groen geredigeerde – waardevolle interviewbundel Task Force 
Uruzgan (2006-2010) ter hand nemen. Het zal voor de krijgsmacht cruciaal zijn om deze 
onvervangbare ervaring te behouden en ook op langere termijn te laten doorsijpelen in de 
organisatie. Eric-Hans Kramer, Erik de Waard en Miriam de Graaff voegen in hun hoofdstuk 
een interessante dimensie toe. Zij wijzen op een inherent dilemma in de organisatie van de 
Task Force Uruzgan en vergelijkbare uitgezonden eenheden. Aan de ene kant dwong het 
dagelijkse operationele werk (gekoppeld aan het gebrek aan mankracht) tot de ad hoc 
samenstelling van taakgerichte smallest units of action (SUA). De precieze samenstelling van 
personeel en materieel hing af van de specifieke opdracht, bijvoorbeeld een meerdaagse 
patrouille. Aan de andere kant botste deze noodzakelijke flexibiliteit – een vorm van 
pragmatische decentralisatie – dan weer met de aloude functionele indeling 
(krijgsmachtdelen, eenheden, wapens) van de krijgsmacht als geheel. Zolang een 
uitgezonden eenheid niet ruim in zijn middelen zit, stellen de auteurs vast, is dit dilemma 
onoplosbaar. 

Al met al weerspiegelen Mission Uruzgan en Der ‘Fall’ Uruzgan de inborst van het gros van 
de literatuur en de evaluaties over de Nederlandse aanwezigheid in de Afghaanse provincie 
tussen 2006 en 2010. De doelstellingen waren té ambitieus, afgezet tegen de beperkte 
middelen en de politiek bepaalde deadlines. In dit opzicht zijn ook deze twee studies soms 
ontnuchterend leesvoer. Welhaast terloops wordt op pagina 230 van Mission Uruzgan 
opgemerkt: ‘Moreover, there was no overarching departmental strategy for the stabilization 
of Uruzgan’. Onvermijdelijk krijgt veel van de literatuur zo een ‘het had eigenlijk anders 
gemoeten’-karakter. Een kenmerkend fenomeen als beleid en uitvoering moeizaam op 
elkaar aansluiten. Maar aan de uitvoerders ter plaatse heeft het niet gelegen, zo is de 
consensus. Integendeel, deze militairen en diplomaten worden doorgaans welwillend 
bejegend. En juist omdat Den Haag er niet in slaagde een consistente overkoepelende 
strategie door te voeren, kwam een belangrijk deel van de planning en uitvoering terecht bij 
de Task Force Uruzgan. Niet het niveau waar dit soort beslissingen eigenlijk thuishoort. 
Overigens: hoewel Nederland lead nation was in Uruzgan, trokken de Amerikaanse en 
Australische partners doorgaans hun eigen plan. 

Uruzgan na Nederland 

Hoe vergaat het Uruzgan sinds het Nederlandse vertrek in 2010? Het antwoord is de facto 
nauwelijks nog een Nederlandse verantwoordelijkheid, hoewel ons land tot 2014 de 
grootste donor zal blijven. De regering benadrukte steeds dat de overdracht aan Amerikanen 
en Australiërs (Combined Team Uruzgan) naar tevredenheid is verlopen, dat de jarenlang 
opgebouwde kennis goed is overgedragen en dat de opvolgers waar mogelijk de 
Nederlandse erfenis zullen voortzetten. Dit is ongetwijfeld deels waar en een afwijkende 
beleidslijn zou eenieder sterk hebben verbaasd. Maar de (voor)tekenen waren vanaf het 
begin wel degelijk verontrustend. Zo hervatten de Amerikaanse special forces en het 



Australische contingent ogenblikkelijk hun samenwerking met beruchte krijgsheren als Jan 
Mohammed Khan en zijn (inmiddels vermoorde) neef Matiullah Khan. Leden van Matiullahs 
militie kregen zelfs een aanvullende training in Australië van special forces. Den Haag had elk 
contact met krijgsheren à la Jan Mohammed angstvallig vermeden. Amerikaanse noch 
Australische special forces trekken zich klaarblijkelijk veel aan van dergelijke 
fijngevoeligheden.  
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