
 

 

Uruzgan: het politieke gewicht van draagvlak  

Jan van der Meulen en Amber Vos 

‘Rhetorical endorsements of democracy notwithstanding, foreign policy elites (and 
journalists) would just as soon keep the public out of the loop.’ 
(Robert M. Entman, Projections of Power. Framing News, Public Opinion and U.S. Foreign 
Policy, Chicago, 2004, p. 142) 

‘De kiezers, 2/3 van de Nederlanders, hebben gezegd een missie niet te zien zitten. Waar 
haalt men de arrogantie vandaan om dan te zeggen toch te gaan. Iedere geloofwaardigheid, 
dat de kamer(s) de kiezers vertegenwoordigen is nu zeker verdwenen.’ 
(Truus, Enschede, over Kunduz | 10:42 | 28.01.11. De Telegraaf) 

Een gangbare opvatting onder kenners en commentatoren luidt dat brede maatschappelijke 
steun voor een risicovolle militaire missie weliswaar wenselijk is, om diverse redenen, maar 
ook weer niet per se noodzakelijk. Wel bestaat soms de vrees dat een te langdurige kloof 
tussen politieke besluiten en publieke voorkeuren, afbreuk zou kunnen doen aan de 
spankracht van een missie of zelfs aan maatschappelijke steun voor defensie-inspanningen 
in het algemeen. Hoe zat dat nu bij Uruzgan, van meet af aan gebrandmerkt als de zwaarste 
en gevaarlijkste militaire missie die Nederland sinds lang ondernam? Het blijft hoe dan ook 
opmerkelijk dat uitgerekend die missie zo’n sceptisch onthaal kreeg in de samenleving. Waar 
dat precies aan lag is een belangrijke vraag, maar of en hoe het er toe deed, politiek gezien, 
is even intrigerend. Vooral over die laatste vraag gaat dit artikel, waarbij we ook een blik 
werpen op hoe het in andere NAVO-landen toeging op het snijvlak van publiek debat en 
politieke besluitvorming. We beginnen met een korte kenschets van de anti-stemming in 
Nederland, zoals die uit onderzoek naar voren komt. 

Tegenstand en twijfel 

Uruzgan is ongetwijfeld de meest frequent gepeilde militaire missie die Nederland ooit heeft 
gehad. Dat is vooral te danken aan de maandelijkse monitor die het ministerie van Defensie 
van begin tot eind door TNS/NIPO liet uitzetten onder een (steeds nieuwe) representatieve 
steekproef van de bevolking. De resultaten ervan werden altijd online gezet, ook al vielen ze, 
vanuit Defensie gezien, nogal tegen. Niet in alle opzichten overigens, want Nederland bleek 
bijvoorbeeld, desgevraagd, meer en meer trots te zijn op de eigen militairen. Maar de missie 
zelf kreeg nooit een (absolute) meerderheid achter zich. Het aantal tegenstanders nam in de 
loop van vier jaar eerder toe dan af, maar er was ook steeds een substantieel aantal 
respondenten dat voor noch tegen was. In de laatste peiling, die van augustus 2010, werd 
iedere antwoordcategorie door ongeveer eenderde van de ondervraagden gekozen. Kortom, 
zoals Grafiek 1 laat zien, tegenstand en twijfel hadden de overhand.  

De data uit de monitor zijn door ons en door anderen in een reeks artikelen beschreven en 
geanalyseerd.1 Bij elkaar genomen levert dat het nodige inzicht op in trends en verbanden. 
Zo blijkt vertrouwen in de wederopbouw van Afghanistan de beste voorspeller van steun. 
Slachtoffers die vielen onder de Nederlandse militairen hadden geen (extra) negatieve 
invloed op de steun voor de missie. Die laatste bevinding is tegengesteld aan de nog altijd 



 

 

vaak gehoorde bewering dat het sneuvelen van militairen het draagvlak ondermijnt. Daarbij 
moet worden wel opgemerkt dat er een substantieel verschil bestaat tussen de reactie op 
daadwerkelijke slachtoffers en het rationeel beredeneerde concept ‘sneuveltolerantie’. Bij 
dat laatste gaat het om opvattingen van mensen over de rol die slachtoffers zouden moeten 
spelen. Aldus gedefinieerde sneuveltolerantie blijkt wel invloed te hebben op publieke 
steun.2 In zekere zin is de acceptatie van slachtoffers in werkelijkheid dus groter dan in 
theorie. Dat neemt niet weg dat in ons soort samenleving de beheersing van risico’s en het 
minimaliseren van aantallen slachtoffers in conflictgebieden - onder eigen soldaten én onder 
andermans burgers - bijna boven alles gaat. Van die ontwikkeling zijn zowel de politieke 
besluitvorming als de militaire uitvoering doortrokken geraakt. Het frame van ‘aanvaardbare 
risico’s’, domineert op beide niveaus.  

Natuurlijk werd er tijdens deze missie nog veel meer geënquêteerd, vooral in opdracht van 
media en/of op eigen initiatief van onderzoeksbureaus. De uitkomsten daarvan zijn vaak 
verschillend, afhankelijk van vraagstelling, steekproef en moment. Voor zover wij het 
materiaal kennen stemt grosso modo de teneur ervan echter wel overeen: de stemming 
over Uruzgan werd meer en meer negatief, waarbij zowel de verlenging halverwege, die er 
wel kwam, als de eventuele verlenging aan het eind, die niet doorging, door stevige 
meerderheden werd afgewezen. Het enige werkelijk afwijkende onderzoeksresultaat is te 
vinden in het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Daar werd als stelling voorgelegd: 
‘Nederland heeft terecht militairen gestuurd naar de provincie Uruzgan in Afghanistan.’ 
Daarmee was 61% van de ondervraagden het eens. Mede in aanmerking genomen de solide 
status van het NKO is dat een intrigerende uitkomst.3 Niettemin, gezien de verzamelde 
enquêtes over deze hele periode, is het toch verantwoord om vast te houden aan de 
constatering dat Nederland overwegend en in steeds sterkere mate ‘tegen’ was – of 
minstens zwaar twijfelde.  

De redenen die tegenstanders van de missie gaven op open vragen in de defensiemonitor 
illustreren goed waar hun opvatting uit voortkwam. Verreweg het meest gegeven antwoord 
valt in de categorie ‘de situatie in Uruzgan zal niet verbeteren’. Daarnaast werd vaak 
geantwoord dat dit allemaal niet de verantwoordelijkheid van Nederland is, dan wel dat 
Afghanistan zijn eigen problemen moet oplossen. Relatief veel antwoorden verwijzen naar 
‘onnodige’ slachtoffers, onder militairen en burgers. In de monitor is ook aan de 
voorstanders van de missies gevraagd naar hun redenen. Hun antwoorden gaan heel vaak 
over humanitaire hulp, bijdragen aan de wederopbouw, iets goed doen voor de wereld. Ook 
klinkt vaak dat het hier om een taak en verantwoordelijkheid van defensie gaat. Relatief 
weinig wordt verwezen naar het bestrijden van terrorisme.4 Dat komt overeen met de 
antwoorden in het kwantitatieve deel van het onderzoek. Vier jaar lang waren maar heel 
weinig respondenten (doorgaans rond 5%) het eens met de stelling dat de missie in Uruzgan 
Nederland beschermde tegen de kans op terroristische aanslagen. Terwijl het daar toch 
allemaal om was begonnen? 

Europees patroon 

Zoveel is zeker, het gaat bij dit alles niet om een Nederlandse eigenaardigheid. De publieke 
opinie in andere Europese landen die deelnamen aan ISAF was eveneens overwegend 
afwijzend. Daarbij is vast en zeker verschil in gradatie te onderkennen zo goed als nationaal 



 

 

getinte twistpunten en toonzettingen ertoe doen. Bovendien, tenzij het om echte 
internationale peilingen gaat is het vergelijken van onderzoek vaak nog lastiger dan bij 
binnenlandse enquêtes. Maar per saldo kan toch voor waar worden aangenomen dat de 
Europese publieke opinies het meer oneens dan eens waren met de inzet van militairen in 
Afghanistan. Sarah Kreps, verbonden aan Cornell University, heeft zich afgevraagd hoe 
politieke leiders in Europese landen vast konden houden aan meedoen met ISAF, terwijl hun 
kiezers daar kennelijk in meerderheid niets van moesten hebben. Sterker nog, zegt ze, in 
veel landen werd het aantal militairen zelfs nog verhoogd en werden meer en meer ‘caveats’ 
bij de inzet van de troepen losgelaten (de nationale voorbehouden bij waar en hoe militairen 
worden ingezet). Kortom: de ‘elite’ roeide onverschrokken tegen de stroom van de publieke 
opinie op – rara, hoe kan dat?5 

Kreps eigen antwoord op die vraag luidt, kort samengevat, dat de elites wel mee moesten 
gaan met de NAVO, letterlijk en figuurlijk, omdat bondgenootschappelijke verplichtingen 
slechts tegen een (te) hoge politieke prijs kunnen worden genegeerd. En ze konden het 
doen, zegt ze, omdat er in de desbetreffende landen over de missie in kwestie grofweg 
consensus bestond tussen de zittende regeringen en de hoofdstroom van de oppositie. Dat 
maakt het voor de kiezers, als ze dat al zouden willen, lastig om electoraal te reageren en 
partijen te straffen of te belonen voor hun standpunten. Al met al komt het erop neer, aldus, 
Kreps, dat de publieke opinie in de deelnemende Europese landen er in feite nauwelijks toe 
deed bij de NAVO-operaties in Afghanistan. In haar artikel toetst ze die stelling nog eens 
specifieker voor een viertal landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, en Canada – het enige niet-
Europese land.  

Interessant is het verschil, Kreps wijst daar zelf ook op, met de aanval op Irak in 2003. Toen 
zagen (sommige) regeringen en (sommige) oppositiepartijen hun kans schoon, zich van de 
retoriek en/of de realiteit van de oorlog te distantiëren. De selectieve ‘coalition of the 
willing’ destijds gaf veel meer gelegenheid tot één-tweetjes met de kiezers dan het keurslijf 
van de NAVO bij Afghanistan toeliet. Wat Kreps betreft spreekt dat verschil in het voordeel 
van de NAVO, die een langdurige operatie mogelijk heeft gemaakt ‘despite high casualties, 
unsympathetic publics and a dubious prognosis for success.’ Critici zouden misschien dat 
laatste vooruitzicht eerder aangrijpen om de bondgenootschappelijke dwang aan de kaak te 
stellen en als een voorname oorzaak te zien van het zoveelste militaire avontuur dat in een 
fuik belandde. Maar ons gaat het hier uiteraard om de ‘unsympathetic publics’. Hadden die 
nu echt zo weinig invloed?  

Vooropgesteld: Kreps heeft een artikel geschreven dat even informatief als prikkelend is. Het 
onderzoek dat er aan ten grondslag ligt is zo goed mogelijk gedaan op basis van de 
beschikbare data. Als er zoveel landen worden meegenomen is het haast onvermijdelijk dat 
lokale kenners met nuances en kritiekpunten komen. Politieke cultuur en publiek debat 
hebben vaak hun eigen finesses en stekeligheden die van buitenaf moeilijk te doorgronden 
zijn. Vaak zijn ze misschien ook helemaal niet zo relevant voor het grotere geheel, maar 
binnenslands wordt het verschil beleefd en beleden. Hoe dan ook, enkele kritiekpunten op 
de analyse van Kreps zijn op hun plaats. We geven geen uitputtende recensie, maar stippen 
een paar van de meest in het oog lopende kwesties aan.  



 

 

Onze stellige indruk is dat de ‘caveats’ lang niet overal zo drastisch opzij zijn geschoven als 
Kreps suggereert.6 Duitsland lijkt bij uitstek een voorbeeld van hoe juist de publieke opinie 
grenzen stelt aan de inzet en operationele opties beperkt. Het in stand houden van politieke 
consensus vergt manoeuvreerkunst om niet op de klippen van het publieke debat te lopen. 
Daarnaast staat de duur van de inzet van ISAF in de meeste landen wel degelijk onder 
publieke druk. Dat geldt zelfs voor de Verenigde Staten. De keuze voor een exit in 2014 kan, 
naast allerlei andere overwegingen, niet los worden gezien van electorale strategie in 2012. 
Frankrijk is dan weer een voorbeeld van hoe het vertrek nog vervroegd wordt – nadat 
gedurende de hele missie de politiek-publieke rem erop stond. Het eerdere vertrek werd al 
een issue in 2011 toen Nicolas Sarkozy zich gedwongen zag te reageren op incidenten 
waarbij Franse militairen door Afghaanse politieagenten werden gedood. François Hollande 
heeft die eerdere terugtrekking, in 2013, definitief gemaakt. Ook dat kan allemaal niet los 
worden gezien van de stemming onder het Franse publiek. 

De eerlijkheid gebied te zeggen dat het onderzoek van Kreps de periode van 2006 tot 2009 
beslaat. Een deel van onze kritiek is dus ex post-facto maar dat maakt hem niet minder 
terzake. Nederland doet ook mee in Kreps’ onderzoek, maar de uitkomst van de Haagse 
deliberaties kon zij net niet meer helemaal meenemen. Ze rubriceert de Nederlandse positie 
als ‘flexible 2010 withdrawal’, net zoals zij bij Canada spreekt over ‘flexible 2011 withdrawal’. 
Maar de verschillen zijn hier belangrijker dan de overeenkomsten. Canada liet zijn robuuste 
operaties in Kandahar naadloos en volgens plan overgaan in een trainingsmissie elders in 
Afghanistan – weliswaar waarschijnlijk mede vanwege het sentiment in de samenleving dat 
men genoeg had gedaan. Een dergelijk sentiment speelde ook in Nederland een rol, maar 
ons vertrek was bruusk en ging gepaard met een politieke crisis. En dat brengt ons bij de 
vraag of juist Nederland op zijn beurt een voorbeeld werd van regelrechte invloed van de 
publieke opinie op de politieke besluitvorming.  

Het vertrek van Nederland 

Voor de goede historische orde: als we teruggaan naar het allereerste begin, was er in 
Nederland, net als in veel andere landen, een breed draagvlak voor de interventie in 
Afghanistan. In de herfst van 2001 vonden verreweg de meesten een aanval op Al-Qaida en 
de Taliban gerechtvaardigd. Deelname van Nederlandse militairen hoorde daarbij en vond 
op verschillende manieren plaats. De daaropvolgende poging om Afghanistan als natie op 
poten zetten, kon ook nog wel een tijd lang de (stilzwijgende) goedkeuring van het publiek 
wegdragen. Maar ergens halverwege het decennium – meningsverschillen en 
ontwikkelingen rond Irak werden daaraan niet vreemd - begon het geloof in de noodzaak en 
de haalbaarheid van deze hachelijke onderneming te tanen. Het besluit om een nieuwe 
missie in Uruzgan te ontplooien, was van meet af omstreden en ontmoette veel scepsis in de 
samenleving.7  

In de politieke arena kwam, zij het niet zonder slag of stoot, nog wel een brede 
Kamermeerderheid tot stand die de inzet van Task Force Uruzgan steunde: 126 stemmen 
voor, 24 stemmen tegen. Grosso modo bleef die meerderheid intact, ook bij het latere 
besluit tot verlenging onder inmiddels gewijzigde politieke verhoudingen in parlement en 
regering. Nogmaals overeenstemming bereiken over een of ander verlengd verblijf bleek 
echter niet haalbaar. Politieke meningsverschillen daarover leidden tot een breuk in de 



 

 

regeringscoalitie en tot een definitief vertrek uit Urzugan. De vraag kwam op in hoeverre de 
publieke anti-stemming een rol speelde in de aanvaringen tussen de politieke 
hoofdrolspelers. Met verkiezingen op komst, weliswaar voor de gemeenteraad, was dat 
(com)plot in ieder geval niet van de lucht, voor en na de kabinetscrisis in de winter van 2010. 
Harde verwijten vlogen over en weer tussen de hoofdrolspelers. 

Ons gaat het hier niet om de precieze reconstructie van de crisis – al was die fascinerend 
genoeg. Nog minder staat hier het gelijk van de ene of de andere partij ter discussie dan wel 
de vraag of juist deze ene uitkomst - een volledig vertrek uit Uruzgan – politiek 
onvermijdelijk was. Duidelijk was dat bij de ‘val van Balkenende’ veel meer speelde en dat de 
dynamiek van het Haagse schimmenspel niet louter met Afghanistan te maken had. Het 
rapport van de commissie-Davids over Irak had de verhoudingen in het kabinet kort tevoren 
op scherp gezet, maar daaraan vooraf gingen rivaliteiten en ruzies op heel andere terreinen.8 
Dat alles maakt het al lastig genoeg om de vinger heel precies te leggen op de rol die het 
meningsverschil over Uruzgan sec speelde, laat staan de mate waarin bij die kwestie politici 
over hun schouder keken naar wat de eigen achterban wel en niet wilde. Voor zover ons 
bekend hebben de verschillende hoofdrolspelers (Bos, Verhagen, Balkenende) daarover tot 
dusver nog geen echte opening van zaken gegeven.  

Het is dus moeilijk om in de politieke inner circle hard bewijs te vinden voor besluitvorming 
onder invloed – van het publiek, wel te verstaan. Maar als we de kwestie vanuit de 
(potentiële) kiezers zelf benaderen, dan is de circumstantial evidence behoorlijk stevig. We 
vatten de data uit de monitor heel kort samen. Politieke voorkeur blijkt een significante 
voorspeller van steun voor de missie in Uruzgan. Daarbij is vier jaar lang een helder patroon 
te zien dat over het algemeen ook bij andere vragen terugkomt. Tot dat patroon behoort dat 
onder CDA-stemmers de meeste voorstanders zijn te vinden (met VVD-stemmers op de 
tweede plaats), en onder de PvdA-stemmers relatief veel tegenstanders (maar niet zoveel als 
bij SP en PVV). Grafiek 2 illustreert dat patroon met de antwoorden die werden gegeven op 
de vraag: ‘De missie in Uruzgan is verlengd tot december 2010. Bent u voor of tegenstander 
van een verlenging van deze missie?’9 

Als gezegd, deze grafiek is illustratief voor het hele publieke opinie-patroon gedurende deze 
vier jaar, wat natuurlijk niet betekent dat alle vragen een exacte afspiegeling van elkaar zijn. 
Maar we hebben juist deze vraag als voorbeeld gekozen omdat hij, behalve op het 
inhoudelijke patroon, de aandacht vestigt op een mechanisme dat de invloed van de 
publieke opinie versterkte. Immers, tot twee keer toe werd tijdens het politieke 
besluitvormingstraject bepaald dat de missie tot een precies genoemd moment zou duren – 
eerst tot 1 augustus 2008 en vervolgens tot 31 december 2010. Hoewel de precieze exegese 
van beide beloften op zich weer voorwerp werd van politiek meningsverschil, kon toch in 
beide gevallen bij de burger de stellige indruk postvatten dat we inderdaad zouden 
vertrekken uit Uruzgan. De tweede keer werd die indruk alleen maar versterkt door een 
motie van de Tweede Kamer die het komende vertrek nadrukkelijk bevestigde. Alleen de 
CDA-fractie stemde toen tegen.10 

Nogmaals, het gaat ons hier niet om lof en blaam en evenmin om de onontkoombaarheid 
van de ‘Dutch retreat’.11 Maar dat de uitkomst van de deliberaties op het Binnenhof, de vele 
andere factoren in aanmerking genomen, óók onder druk van de publieke opinie tot stand 



 

 

kwam, is hoogst aannemelijk. Tijdens die hectische dagen verscheen een peiling van 
Synovate waaruit bleek dat ‘tweederde van de Nederlandse bevolking (66 procent) het 
terecht vindt dat PvdA-leider Bos vasthoudt aan de beëindiging van de Nederlandse missie in 
Uruzgan.’ Wouter Bos vertolkte op dat moment dus de mening van veel meer Nederlanders 
dan alleen zijn eigen aanhang. Voor de volledigheid: bijna 40% van de bevolking vond 
‘doorgaan met een afgeslankte missie bespreekbaar’. Bij de CDA-aanhang lag dat percentage 
op 78% terwijl van de PvdA-stemmers 66% onmiddellijk wilde vertrekken.12 Hadden we 
alleen de peiling van Synovate dan was dit misschien wel voor de waan van de dag 
doorgegaan. Nu weten we, na vier jaar onderzoek: dit is inderdaad de manier waarop, 
verbluffend scherp, de publieke opinie over Uruzgan zich ontwikkelde en deed gelden.  

Slotopmerkingen 

Maatschappelijk draagvlak voor een militaire missie is niet noodzakelijk, wel wenselijk, en op 
termijn mogelijk beslissend. Die communis opinio, waarmee we dit artikel begonnen, wordt 
oppervlakkig gezien door Uruzgan bevestigd. Maar misschien is het verstandiger om er een 
strengere conclusie aan te verbinden: publieke steun voor een riskante militaire missie is wel 
noodzakelijk. Daarmee pleiten we er niet voor om een dergelijk besluit puur afhankelijk te 
maken van wat de kiezers willen. Dat kan nu eenmaal niet, met geen enkel soort beleid 
trouwens, maar het heeft er soms de schijn van dat de formule wel-wenselijk-niet 
noodzakelijk een excuus is geworden voor gebrek aan politieke overtuigingskracht en slecht 
begrepen rechtvaardiging. In dat licht is het logisch dat critici het belang benadrukken van 
een sterk strategisch verhaal (narratief in het jargon).13 Daarbij past de kanttekening dat wie 
de mensen in het land alleen maar de wijsheid van het gekozen pad wil uitleggen, 
averechtse resultaten boekt. Het oplossen van communicatie problemen is, in allerlei 
soorten relaties, niet alleen gebaat bij praten, maar meer nog bij luisteren. In dit geval: wat 
verwacht de bevolking tegenwoordig eigenlijk van defensie, van de krijgsmacht, van missies? 
En worden die verwachtingen vaak genoeg waar gemaakt?  

Dergelijke vragen zijn des te belangrijker nu de prioriteit van militaire uitgaven het aflegt 
tegen zorg, onderwijs en binnenlandse veiligheid. Op zich is dat niet nieuw, maar middenin 
een ingrijpende economische crisis en met de herinnering aan Uruzgan als een moeizaam en 
kostbaar project, hakt het er wellicht dieper in. De onderzoeksbevinding dat ook in het 
algemeen de steun voor dit type verre, gevaarlijke missie is geslonken, maakt onbevangen 
en goed gefundeerde aandacht voor dit alles alleen maar dringender.14 Er zijn heel wat 
studies verschenen de laatste tijd die de blijvende noodzaak voor Nederland beklemtonen 
van een internationale oriëntatie, een veelzijdig veiligheidsbeleid en navenante 
investeringen in een robuuste krijgsmacht. De argumenten daarvoor zijn deskundig 
gefundeerd en krachtig verwoord, maar neigen er soms ook toe de burger zijn 
kortzichtigheid in te peperen. Die heeft daar, volkomen terecht, geen boodschap aan. Zo 
werkt het gewoon niet, al helemaal niet in onze razendsnelle sociale-media-democratie. 

Nieuwsgierig stemt het plan van de Commandant der Strijdkrachten om te bouwen aan een 
‘publieke tribune’. Zijn voorganger boekte een mooi succes met zijn optreden op TEDx.15 Dat 
sloot ook aan bij het goede nieuws dat Uruzgan opleverde voor de krijgsmacht: 
maatschappelijk respect voor onze militairen. Dat moet gekoesterd worden, maar 
tegelijkertijd is er de les: draagvlak voor een missie vergt een ander verhaal. 
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