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Deze maand is de evaluatie van de Nederlandse inzet in de Afghaanse provincie Uruzgan 
onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. De evaluatie richt zich op de vraag in 
hoeverre de doelstellingen van de Nederlandse bijdrage aan ISAF zijn gehaald. Opvallend 
hierbij is dat de commissie verantwoordelijk voor de evaluatie in haar begeleidend 
schrijven bij de evaluatie het volgende stelt: “De doelstellingen zoals die zijn geformuleerd 
in de artikel 100-brieven waren eerder impressionistisch en ambitieus dan concreet en 
realistisch.”1 

Hoe kan er onduidelijkheid bestaan over de te behalen doelen bij een missie die zo veel 
mensenlevens en geld kostte? Dit heeft te maken met de lokale context en het 
(inter)nationale politieke kader waarbinnen de besluitvorming plaatsvindt. Deze context is 
zeer complex en vertroebelt het eigenlijk voor de hand liggende (politieke) hoofddoel, 
namelijk burgerbescherming. Dit achterliggende hoofddoel is altijd impliciet gebleven. Wel 
valt het te deduceren uit de binnenlandse politieke discussie voorafgaand aan en tijdens de 
missie. Ook de gekozen militaire strategie, die ontstond uit een analyse van de politieke 
opdracht en het vijandbeeld, sluit deels aan bij het impliciete hoofddoel van 
burgerbescherming.  

Burgerbescherming was het eigenlijke beoogde politieke effect. Maar dit is nooit 
geëxpliciteerd. Hierdoor is de gekozen militaire strategie altijd uit blijven gaan van 
burgerbescherming als middel om te komen tot tussengelegen militaire doelen, in plaats 
van als doel op zich. Dit heeft er voor gezorgd dat kansen zijn blijven liggen om het 
duurzame effect van de missie te vergroten.  

In dit artikel laten we via een analyse van het gestelde probleem zien dat 
burgerbescherming het eigenlijke onderliggende doel is. Daarbij blijkt dat de soms 
semantische en verwarrende politieke discussie eveneens het gevolg is van een onjuiste 
duiding van het hoofdprobleem. Eén en ander zal worden geïllustreerd aan de hand van een 
historische vergelijking. Tot slot een aanzet hoe dit beoogde politieke effect sterker is te 
verankeren in toekomstige militaire operaties.  

Vecht- of opbouwmissie? 

De noodzaak deel te nemen aan de ISAF-missie in Afghanistan werd in de Tweede Kamer 
breed gevoeld. De Rijksoverheid informatiesite zegt over de aanleiding voor de Nederlandse 
betrokkenheid in Afghanistan het volgende: 

“Na de aanslagen van 11 september 2001 wilde de internationale gemeenschap, 
waaronder Nederland, terrorisme en radicalisering verwijderen uit Afghanistan. De 
Taliban die de macht in handen had, weigerde Osama bin Laden uit te leveren.”2 



De Verenigde Staten begonnen de Operation Enduring Freedom (kortweg OEF) in 
Afghanistan, als onderdeel van de op vele fronten geopende war on terror. De reactie in 
Nederland op de aanslagen van 9/11 was er een van medeleven en afkeuring. Dit verklaart 
de noodzaak die breed werd gevoeld de aangevallen bondgenoot te helpen. De manier 
waarop de Verenigde Staten vervolgens het algemeen aanvaarde recht op zelfverdediging 
invulden en radicalisering in de wereld te lijf gingen, de war on terror, kon in Nederland niet 
op onverdeelde steun rekenen en leidde tot discussie. Dieptepunten zoals het openen van 
geheime gevangenissen en het vormen van buitenrechtelijke constructen als Guantanamo 
Bay, inperking van burgerlijke vrijheden (middels bijvoorbeeld de Patriot Act) en 
martelingen in Iraakse gevangenissen vormden de achtergrond waartegen het debat in 
Nederland plaatsvond rond deelname aan de missie in Afghanistan.3 

In het politieke debat bestond een zekere mate van overeenstemming over de gevaren van 
(gewapende exponenten van) de politieke islam. Hoe dit probleem te benaderen, daar 
bestond allesbehalve overeenstemming over. Het meest zichtbare gevolg van deze 
verschillende visies op een effectieve aanpak van radicalisering, was de semantische 
politieke discussie over of de missie in Uruzgan een vecht- of opbouwmissie was en zou 
moeten zijn. Ongehinderd door het feit dat deze termen in geen enkele militaire doctrine 
terug zijn te vinden, wilden verschillende Nederlandse actoren op deze manier de garantie 
dat Nederland niet de Amerikaanse war on terror-benadering zou volgen. Nederland moest 
zich hier verre van houden en zou dus ook niet grootschalig deel moeten nemen aan de, op 
terroristen jagende, OEF-missie.  

ISAF daarentegen had als mandaat het ondersteunen van de Afghaanse overheid. Hier kon 
de Nederlandse regering wel de handen voor op elkaar krijgen. De Afghaanse overheid 
heeft, net als iedere andere overheid, als taak en verplichting haar burgers te beschermen. 
ISAF moest deze verplichting ondersteunen. Dit duidt op een visie dat men radicalisering het 
beste bestrijdt door het bieden van een menswaardig bestaan. Om dit te bereiken moest de 
Afghaanse staat opgebouwd en ondersteund worden. De doelen die door Nederland 
expliciet werden geformuleerd waren: ondersteuning op het gebied van veiligheid, goed 
bestuur en sociaal-economische ontwikkeling.4 

Bij een nadere beschouwing van deze drie doelen komt naar voren dat deze instrumenteel 
zijn aan een hoger doel: burgerbescherming. De gedachte is dat marginalisatie en deprivatie 
zowel op individueel niveau als op statelijk niveau tot radicalisering leiden. Oftewel: 
onthoud mensen basisbehoeften als veiligheid, sociaal economische ontwikkeling en goed 
bestuur, en zij zullen radicaliseren tot een punt dat ze zullen bevechten waar ze recht op 
(menen te) hebben.  

Lessen uit het verleden 

In de geschiedenis zijn vergelijkbare processen waar te nemen. Na het Duitse verlies van de 
Eerste Wereldoorlog werden aan Duitsland onder meer herstelbetalingen van 1.000 miljard 
goudmark opgelegd. Deze waren voor Duitsland onmogelijk op te brengen. De Britse 
politiek econoom Keynes, die zitting had in het onderhandelingsteam, legde uit protest zijn 
functie neer. Hij meende dat het verdrag van Versailles geen vredesverdrag was maar een 
voortzetting van de oorlog, zij het met economische middelen. Het niet opnieuw opbouwen 
van Duitsland, maar het met militaire en economische macht trachten te beperken van 



Duitse (militaire) invloed, wordt vandaag de dag gezien als één van de onderliggende 
oorzaken van WO II.  

De Duitse natie radicaliseerde en ontwikkelde zich richting een extreme ideologie, het 
nationaal-socialisme (nazisme). Uiteindelijk slaagden aanhangers van deze ideologie erin de 
Duitse staat te kapen, met WO II als gevolg. Na de oorlog lieten de Verenigde Staten zien 
hieruit lessen getrokken te hebben door een omvangrijk wederopbouwprogramma te 
starten: het Marshallplan. Vreedzame betrekkingen zouden pas mogelijk zijn als er een 
zekere mate van ontwikkeling en (economische) veiligheid bestond voor de burgers van het 
naoorlogse Europa. 

Het nazisme kan in dit kader bezien worden als reactie op de moderniteit. De identiteit die 
mensen voorheen ontleenden aan onder meer verwantschapsrelaties kwam in de moderne 
tijd, door processen als industrialisatie, urbanisatie en staatsvorming, onder druk te staan. 
Bovendien bleef Duitsland door het verdrag verstoken van basisbehoeften. De combinatie 
van modernisering en het verdrag van Versailles leidde tot radicalisering en uiteindelijk de 
ontwikkeling van een uitsluitende ideologie.  

De politieke islam, met in het geval van Afghanistan de Taliban als agent, ontwikkelde zich 
langs vergelijkbare lijnen. Ook de uitsluitende ideologie van politieke islam is een reactie op 
de moderniteit. Ondanks verwijzingen naar een verondersteld premodern kalifaat, waarnaar 
terugkeer verlangd wordt, zijn de wortels te traceren tot dezelfde periode als die van het 
fascisme, namelijk begin twintigste eeuw. Het denken rond politieke islam heeft zijn wortels 
in Egypte en was in eerste instantie gericht tegen de binnenlandse onderdrukking. Hieraan 
werd later de Grote Satan toegevoegd: de Verenigde Staten. Deze staat hield volgens dit 
denken de binnenlandse despoten voor eigen gewin in het zadel. De Taliban slaagden erin 
tijdens een periode van marginalisatie van Afghanistan de staat te kapen. Met de aanslagen 
in de VS en uiteindelijk de wereldwijde war on terror als gevolg.5 

Langs deze lijn denkend valt te verwachten dat het militair verslaan van de Taliban niet tot 
duurzame vrede zal leiden. Wil men de radicalisering in Afghanistan echt uitbannen, zoals te 
lezen valt in het eerder genoemde citaat op de Rijksoverheid-site, dan zal de Afghaanse 
burger voorzien moeten worden van bescherming om zo the hearts and minds te winnen.6  

De ‘Dutch approach’ 

Nederland sloot zich zoals aangegeven niet zonder meer aan bij de reeds bestaande OEF-
structuren in Uruzgan, maar ontwikkelde een eigen Dutch approach. Deze benadering leek 
genuanceerder te denken over zowel het vijandbeeld als mogelijke benaderingen van het 
probleem van radicalisering. De Nederlandse missie ontplooide zich in de Afghaanse 
provincie Uruzgan terwijl de OEF-missie daar reeds actief was. Het vijandbeeld dat de OEF-
missie erop nahield, was echter niet gebaseerd op de lokale context. Het Amerikaanse 
vijandbeeld was met name ingegeven door de verbondenheid met de zittende Afghaanse 
regering van Hamid Karzai, een Popolzai. In Uruzgan betekende dit OEF-steun en 
samenwerking met gouverneur Jan Mohammad Khan, eveneens een Popolzai en 
vertrouweling van de familie Karzai. 



Een weinig genuanceerd vijandbeeld voor degenen die begrijpen dat ‘de Taliban’ een 
complex construct is en bovendien lokaal gedifferentieerd. Een entiteit met een veelvoud 
aan actoren, opgedeeld langs verschillende en wisselende strata. Talibs van het oude 
regime, Taliban afkomstig uit Pakistan, westerse en Arabische landen, Taliban afkomstig uit 
andere Afghaanse provincies en lokale Taliban behorende bij verschillende (sub)stammen. 
Bovendien is het construct Taliban geen vaste entiteit maar een wisselend geheel van 
coalities die soms ook onderling strijd leveren en in meer of mindere mate bereid zijn tot 
samenwerking met de Afghaanse overheid.7 

De strategie die Nederland gaandeweg ontwikkelde was de zogenaamde comprehensive 
approach. Dit hield kortweg in dat een uitsluitend militaire benadering van de problemen op 
de gebieden van goed bestuur, sociaal-economische ontwikkeling en veiligheid in de 
Nederlandse visie tekortschoot. De problemen konden het best te lijf worden gegaan 
middels een synchronisatie van drie beleidsterreinen. Te weten: Development, Diplomacy 
en Defense, de 3D benadering. Nederland zou zich concentreren op de drie dichtstbevolkte 
gebieden in Uruzgan en vanuit daar als een inktvlek de invloed van de Afghaanse overheid 
helpen uit te breiden.  

De Dutch approach uitte zich onder meer in een bijzondere voorwaarde die Nederland 
stelde. De zittende gouverneur van Uruzgan, Jan Mohammed Khan moest vertrekken ten 
gunste van de voormalig Talib, Abdil Hakim Munib. In 2007 werd Munib overigens weer 
vervangen door Asadullah Hamdan. Naast beschuldigingen van corruptie en 
mensenrechtenschendingen aan het adres van Jan Mohammed was de Nederlandse 
politieke strategie erop geënt de gemarginaliseerde stammen toegang te verschaffen tot de 
lokale machtsstructuren in Uruzgan. Dit ten einde te voorkomen dat zij gewapenderhand de 
macht zouden bevechten en ze zodoende los te weken van ‘de Taliban.’ 

De aan het begin van de missie sceptische reacties op Nederlandse strategie zijn gedurende 
de missie verstomd. De strategie bleek resultaat te hebben. Op de drie beleidsterreinen is 
vooruitgang geboekt, zoals ook in de evaluatie te lezen valt. Om dit resultaat ook een 
blijvend karakter te geven, oftewel effect te laten hebben, is Nederland er veel te kort 
gebleven en is het dus afhankelijk van onder meer zijn opvolgers.8  

Wij betogen dat het impliciet blijven van het eigenlijke hoofddoel van de missie, 
burgerbescherming, tevens heeft bijgedragen aan de beperking van de opbrengsten van de 
missie. De concentratie op bevolkingscentra, de zogenaamde ‘onder de radar’-projecten en 
het besef burgerdoden te moeten minimaliseren, herbergen het besef in zich dat het 
eigenlijke doel burgerbescherming was. Maar doordat burgerbescherming altijd 
instrumenteel is gebleven, zijn helaas ook de effecten van de missie beperkt gebleven. 
Indien burgerbescherming geëxpliciteerd zou zijn geweest als het beoogde politieke effect, 
dan hadden alle op dit effect gebaseerde operaties dit voorop kunnen stellen. 
Burgerslachtoffers worden dan geen collateral damage of bijkomende schade, maar een 
falende operatie. Het vermoedelijke gevolg zou een blijvend effect zijn in de vorm van een 
bevolking die zich afkeert van een extreme en uitsluitende ideologie. De ideologie die de 
basis vormt van elke vorm van invloed van de Taliban in Uruzgan.  



De laatste stap naar politiek effect: burgerbescherming 

Niet alleen Nederland worstelt met het zien van dit in complexe politiek verstopte hogere 
doel van burgerbescherming. Voor ieder democratisch land zou het logisch moeten zijn dat 
zijn beleidsinstrumenten in dienst staan van de burger. In het geval van beleidsinstrumenten 
specifiek gericht op veiligheid, zoals de krijgsmacht, zou dit dus burgerbescherming moeten 
zijn. Deze verplichting geldt niet alleen voor eigen burgers maar ook voor burgers onder de 
verantwoordelijkheid van een ‘bezettende macht.’ In moderne termen: iedereen die zich in 
de Nederlandse Area of Responsibility (AOR) bevindt.  

Deze zoektocht komt onder meer tot uitdrukking in de Dutch approach in Uruzgan en de 
navolging die deze aanpak kreeg binnen de rest van ISAF. Op diverse niveaus zoeken 
democratische landen naar manieren om burgerbescherming tot uitdrukking te laten komen 
in hun militaire operaties. Onderstaand volgen twee voorbeelden waarop in de bestaande 
politieke en militaire praktijk reeds invulling wordt gegeven aan deze ontwikkeling.  

Clustermunitie 

Wapens als clustermunitie worden in toenemende mate gezien als een middel dat op korte 
termijn wellicht helpt een militair doel te bereiken, maar op de lange termijn zeer schadelijk 
is. Zo heeft clustermunitie de NAVO geholpen dominantie over het Servië van Milosovic te 
verkrijgen, om zo de Kosovaarse bevolking te beschermen. Diezelfde Kosovaarse bevolking 
heeft - ruim tien jaar na het conflict - nog steeds te maken met onontplofte restanten van 
clustermunitie. Het korte termijndoel is gehaald, maar het beoogde effect van bescherming 
van de Kosovaarse burger op de lange termijn niet. Het heeft zelfs een negatief effect op de 
lange termijn, kunnen we achteraf vaststellen. 

Effectiviteit van wapensystemen 

Een tweede voorbeeld is de ontwikkeling van een Civilian Battle Damage Assessment 
(CBDA) door elementen uit de Britse krijgsmacht. Hoewel de fundamentele omdraaiing van 
burgerbescherming als middel naar doel ook in deze exercitie nog niet heeft 
plaatsgevonden, heeft deze exercitie wel het besef in zich dat systematische registratie en 
analyse van de effecten op burgers essentieel is om de gestelde (politieke) doelen te halen.  

In deze aangepaste en comprehensive CBDA wordt een begin gemaakt op een systematische 
manier burgerslachtoffers gevallen ten gevolge van geweldsgebruik door eigen troepen in 
kaart te brengen. Dit sluit aan bij aanbevelingen van de evaluatiecommissie. De commissie 
constateert dat er een gebrek is aan systematische informatieverzameling rond 
burgerslachtoffers.9 In de Britse CBDA wordt onder meer een indexcijfer ontwikkeld voor 
het gebruik van wapensystemen in bepaalde gebieden. Dit indexcijfer geeft de effectiviteit 
van het betreffende wapensysteem aan. Hierin zit het aantal burgerdoden verdisconteerd. 
Burgerdoden hebben een negatief effect op de effectiviteit van het wapensysteem. De 
CBDA stelt de commandant, in theorie, beter in staat het beste wapensysteem te kiezen om 
niet alleen zijn directe militaire doel van bijvoorbeeld gebiedscontrole, maar ook het 
achterliggende politieke effect van burgerbescherming mee te nemen in zijn besluitvorming. 
Wellicht komt hij tot de conclusie dat hij zich beter tijdelijk kan terugtrekken en de vijand 



het gebied laten innemen dan burgerslachtoffers te riskeren en zo zijn hogere doel voorbij 
te schieten.10 

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de zoektocht binnen democratische krijgsmachten 
naar manieren om het hoogste democratische doel van burgerbescherming in te brengen 
op alle niveaus van militaire besluitvorming. Zeker in vergelijking met de OEF-missie die in 
Uruzgan reeds actief was toen Nederland daar begon, is de evaluatie voorzichtig positief 
over de Nederlandse 3D-aanpak. Men stelt vast dat er een genuanceerd vijandbeeld 
bestond. Hierdoor is de missie in staat gebleken haar strategie niet slechts te richten op de 
zogenaamde kinetische optie. Deze optie kan op korte termijn en plaatselijk wellicht voor 
militair succes zorgen, maar verdrijft even zo vaak het beoogde politieke langetermijneffect 
van burgerbescherming naar de achtergrond. Binnen alle bestaande beperkingen, waarvan 
tijd wellicht de belangrijkste, heeft Nederland heeft in Uruzgan stappen in de goede richting 
gezet, dit is deels ook gezien door de wereld. Nu bestaat de kans om te laten zien hoe men 
blijvend effect kan bereiken in crisissituaties waarbij helaas de krijgsmacht ingezet moet 
worden: door burgerbescherming voorop te stellen.  
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