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De smadelijke aftocht van de internationale gemeenschap uit Kaboel zal door critici als een passende afsluiting van 
een heilloze onderneming worden beschouwd. Rivaliserende mogendheden zullen deze ontwikkeling zelfs met de 
nodige Schadenfreude hebben gadegeslagen, hoewel het de vraag is hoe lang dat plezier voortduurt. Maar hoe is die 
internationale gemeenschap ook alweer in Afghanistan terechtgekomen en met welke doelstellingen? Kun je voorts 
stellen dat de NAVO er heeft ‘gefaald’? En wat doet deze afloop met de positie van de VS, de NAVO en de trans-Atlanti-
sche betrekkingen in het algemeen? Zeker nu het recente AUKUS-pact (een trilateraal veiligheidsarrangement tussen 
de VS, het VK en the folks from Down Under) bij een aantal Europese bondgenoten zo rauw op het dak gevallen is?

De toon was twintig jaar geleden meteen gezet. You’re with 
us, or you’re against us luidde de binaire boodschap van de 
Bush-administratie na de terroristische aanslagen op 11 
september 2001. Dat deze stelling geen ruimte bood voor 
nuance moest ook de Nederlandse premier Kok ondervin-
den, die in een eerste reactie de hoop had uitgesproken 
op een ‘waardige reactie’ door de VS. Deze clausulering 
viel niet goed in Washington, en Kok zag zich gedwongen 
vervolgens te verklaren dat de daders ook Nederland de 
oorlog hadden verklaard. Een uitspraak die hem hier juist op 
kritiek kwam te staan, waarmee een binnenlands dilemma 
zich aandiende.

ENDURING FREEDOM
De initiële reactie van de VS kreeg gestalte in Operation 
Enduring Freedom (OEF) tegen Al Qaida- en Taliban-doelen 
in Afghanistan, respectievelijk de architecten van 9/11 en 
het bewind dat deze groep had gehuisvest. OEF werd uit-
gevoerd in een ‘AUKUS avant la lettre’-verband met Britse 
en Australische troepen, maar nadien droegen meerdere 
landen, zowel binnen als buiten de NAVO, hieraan bij. Ook 
Nederland zou een aandeel leveren, eerst in ondersteunen-
de zin (luchttransport, maritieme patrouilles), later ook met 
directe betrokkenheid (close air support, special forces).1 
OEF zou formeel worden beëindigd in december 2014 om 

over te gaan in Freedom’s Sentinel; een operatie die, naast 
resterende gevechtshandelingen, hoofdzakelijk bestond uit 
het trainen van Afghaanse strijdkrachten.

OEF betrof een reactie in het kader van artikel 51 van het 
VN Handvest (‘recht op individuele of collectieve zelfverdedi-
ging’) hoewel dit artikel in beginsel niet voorziet in zo’n lang-
durige inspanning (“…until the Security Council has taken 
measures necessary to maintain international peace and se-
curity”).2 In deze operatie zouden gaandeweg het onmiddel-
lijke doel van counter-terrorism en het langere-termijndoel 
van counterinsurgency met elkaar vermengd raken, naarma-
te bleek dat de omverwerping van het centrale Talibangezag 
niet leidde tot de pacificatie van Afghanistan waar diverse 
groeperingen zich verzetten tegen westerse inmenging én 
de nieuwe regering. Hoewel er internationaal veel begrip 
was voor het optreden van de VS wierp de samenwerking 
met de Noordelijke Alliantie, krijgsheren die het gezag van 
de Taliban nooit hadden erkend maar zelf evenmin van on-
besproken gedrag waren, al snel vragen op. De reputatie 
van de VS leed verder onder de wijze waarop verdachten 
als unlawful combatants via dark sites werden overgebracht 
naar Guantánamo en daar in een juridisch niemandsland 
terechtkwamen, verstoken van de bescherming van de Ge-
neefse Conventies.
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NAVO, ARTIKEL 5 EN ISAF
Indachtig de gemoedstoestand van de belangrijkste bond-
genoot haalde de NAVO, op initiatief van Canada, daags na 
9/11 voor het eerst in haar geschiedenis artikel 5 van stal; 
de collectieve bijstandsbepaling uit het oprichtingsverdrag. 
In deze eerste fase gingen de gedachten in Washington 
bepaald niet uit naar een geallieerde respons en dit voor-
waardelijke gebaar ("…if it is determined that this attack is 
directed from abroad against the United States, it shall be 
regarded as an action covered by Article 5" 3) werd hoofdza-
kelijk opgevat als een politieke solidariteitsbetuiging. Nadat 
op basis van aanvullend Amerikaans bewijsmateriaal op 2 
oktober werd vastgesteld dat artikel 5 inderdaad van kracht 
was bleef de operationele betrokkenheid van de NAVO aan-
vankelijk dan ook beperkt tot perifere acties als Eagle Assist 
(de inzet van AWACS-radarvliegtuigen boven het grondge-
bied van de VS, tot mei 2002) en Active Endeavour (een 
maritieme anti-terrorismeoperatie in de Middellandse Zee 
die uiteindelijk zou duren tot 2016, en waaraan vanaf 2004 
ook niet-NAVO-landen deelnamen). 

Na de verdrijving van het Taliban-regime mandateerde de 
VN-Veiligheidsraad in december 2001 een International Se-
curity Assistance Force om de interim-regering van Afghani-
stan te helpen bij het tot stand brengen van een veilige 
omgeving in Kaboel en omstreken.4 Deze beperkte missie 
werd achtereenvolgens geleid door Britten, Turken en het 
Duits-Nederlandse legerkorps. Om niet steeds opnieuw te 
hoeven zoeken naar nieuwe lead nations besloot de NAVO 

in augustus 2003 het commando van ISAF over te nemen. 
In oktober van dat jaar breidde de Veiligheidsraad het man-
daatgebied uit tot geheel Afghanistan.5 

Om met een betrekkelijk gering troepenaantal toch ‘tegen de 
klok in’ te kunnen uitbreiden maakte de NAVO gebruik van 
het eerder door het Pentagon geïntroduceerde concept van 
Provincial Reconstruction Teams (PRT). Deze geïntegreerde 
civiel-militaire vehikels (security through reconstruction and 
development)6 moesten ook fungeren als steunpunten voor 
VN-agentschappen en non-gouvernementele organisaties, 
hoewel sommige van hen niet gediend waren van een der-
gelijke ‘inbedding’.

Eind 2003 nam het door de NAVO geleide ISAF een inmid-
dels door Duitsland als ‘pilot’ opgezette PRT in het noorde-
lijke Kunduz over. In 2004 werden meer van dergelijke PRT’s 
opgezet en waaierde ISAF uit over het westen van Afgha-
nistan. Vanaf 2006 waagde ISAF zich ook in de onrustige 
zuidelijke provincies (zoals Helmand, Kandahar en Uruzgan) 
waar de nadruk naast peace support tevens kwam te lig-
gen op counterinsurgency. Aan het eind van dat jaar nam 
ISAF het commandostokje van OEF over in het oosten, waar-
mee de landelijke dekking rond was. Nederland leidde twee 
PRT’s: eerst in het noordelijke Baghlan en daarna in het 
zuidelijke Uruzgan. Uiteindelijk zou ISAF in 2014 worden op-
gedoekt en kreeg de NAVO de leiding over Resolute Support, 
een non-combat missie die zich beperkte tot advies, training 
en begeleiding van het Afghaanse veiligheidsapparaat.7 
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Tijdens Operation Enduring Freedom zouden het oorspronkelijke doel van counter-terrorism en het lange-termijn doel van counterinsurgency steeds meer door elkaar heen 
gaan lopen. Afgebeeld staan patrouillerende Amerikaanse mariniers als onderdeel van deze operatie (foto: GoodAndy45 / Shutterstock.com)



WIE DOET WAT, WAAR EN HOE?
Ontegenzeggelijk leidde het gegeven van twee parallelle 
operaties met verschillende mandaten in één theater (res-
pectievelijk geleid door de VS, en door de door de VS gelei-
de NAVO) tot onduidelijkheden. Ook aan ISAF deelnemende 
landen (waarvan sommige tevens opereerden in OEF) ble-
ven in hoge mate afhankelijk van Amerikaanse enabling ca-
pabilities op het gebied van planning, logistiek en soms ook 
force protection. Het operatieplan van ISAF voor het zuiden, 
een kerngebied voor OEF, voorzag dan ook in een double-hat-
ting van de (Amerikaanse) plaatsvervangend commandant 
ISAF die tevens onder US CENTCOM ressorteerde dat OEF 
aanstuurde. 

De internationale militaire inspanningen in Afghanistan be-
wogen zich ergens tussen het uitvoeren van een strafexpedi-
tie, groeiende betrokkenheid bij een oplaaiende burgeroorlog 
en het faciliteren van humanitaire hulp en capaciteitsop-
bouw op terreinen als openbaar bestuur, drugsbestrijding 
en onderwijs. Dat is een breed pakket. Los daarvan was 
ISAF een hoogstens door de NAVO geleide operatie waar-
aan op het hoogtepunt zo’n 130.000 troepen uit 50 landen 
deelnamen met hun eigen rules of engagement, nationale 
‘caveats’ en red card holders, wat de unity of purpose niet 
altijd ten goede kwam. Daarbij kreeg ISAF voor een assistan-
ce force een wel erg zelfstandig karakter. Voor de Afghanen, 
wier hearts and minds door deze troepen gewonnen moes-
ten worden, was het op z’n minst verwarrend dat eenheden 

soms hielpen met het bouwen van scholen en soms bom-
bardementen uitvoerden waarbij burgerslachtoffers vielen. 
De appreciatie werd bovendien beïnvloed door het feit dat 
het optreden plaatsvond namens een onmachtige en cor-
rupte eigen overheid.

BRIDGES TOO FAR
Voor de VS gold Afghanistan van meet af aan als een slag 
in de ongebreidelde War on Terror. Toen president Bush de 
Amerikanen op 7 oktober 2001 informeerde over het lance-
ren van Enduring Freedom benadrukte hij dat dit het start-
schot was van een bredere campagne ("Today we focus on 
Afghanistan, but the battle is broader"8). Deze ambitie was al 
verdisconteerd in het open-einde mandaat dat het Congres 
op 18 september verschafte met de Authorization for Use 
of Military Force; een mandaat dat nog altijd van kracht is.9 
Na de aanvankelijke successen van OEF werd het vizier al 
snel gericht op Irak vanwege de beweerde banden tussen 
Saddam Hoessein en Al-Qaida en het veronderstelde pro-
gramma voor de productie van vernietigingswapens. 

Deze rampzalige interventie onttrok aandacht, mensen en 
middelen aan de operatie in Afghanistan, die in mei 2003 
door defensieminister Rumsfeld prematuur accomplished 
werd verklaard – dezelfde maand dat president Bush al even 
prematuur de overwinning in Irak uitriep. Met het vastleggen 
van verschillende end dates (ook Obama, Trump en uiteinde-
lijk Biden zouden verschillende data noemen) in plaats van 
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De interventie in Irak in 2003 resulteerde in een verschuiving van aandacht, mensen en middelen van Afghanistan naar Irak. Afgebeeld staat een groep Amerikaanse soldaten 
voor een triomfboog, ooit ter ere van Saddam Hoessein gebouwd in Baghdad (foto: Flickr / Master Sgt. Timothy Gilmore / CC BY-NC 2.0)
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de lang gepropageerde end state werd het de Taliban, die 
vanaf 2003 aan een gestage opmars begonnen was, steeds 
duidelijker dat het een kwestie betrof van geduld oefenen.

Op haar beurt zou de NAVO ook met enige graagte Afgha-
nistan dienstbaar maken aan de behoefte zich niet alleen 
als een solidair, maar ook als een dynamisch en relevant 
bondgenootschap te presenteren. Nadat in de jaren negen-
tig de aandacht was verschoven van collectieve verdediging 
naar het uitvoeren van vredesoperaties op de Balkan viel 
de mogelijkheid om stabiliteit te projecteren tot voorbij het 
Hindu Kush-gebergte in vruchtbare aarde, ook al moesten 
bondgenoten zich piepend en krakend in beweging zetten. 
Maar weinigen leken zich te realiseren dat de aanleiding 
voor deze operatie een wel heel specifieke was en dat 
ISAF-achtige operaties niet noodzakelijkerwijs het template 
voor een ‘nieuw normaal’ inhielden. Ook al zouden in de 
jaren na 2003 diverse NAVO-landen investeren in expedi-
tionaire capaciteiten, Afghanistan legde ook bloot in welke 
mate bondgenoten afhankelijk bleven van Amerikaanse on-
dersteuning, tot aan het bittere eind toe. Inmiddels gaat, 
met de hernieuwde aandacht voor collectieve verdediging 
en afschrikking, het discours weer in belangrijke mate over 
deze kerntaak.

TUSSENSTAND
Wie de onthutsende statistieken bestudeert van het Costs 
of War-project van Brown University10 zal nog minder geneigd 
zijn om ‘Afghanistan’ als een succes te bestempelen (om 
nog maar te zwijgen van de post-9/11 War on Terror als 
geheel, and still counting…). ‘Operatie stofwolk’ heeft een 
nieuwe deuk geslagen in het imago van de VS en het ‘Ame-
rica is back’-credo van de huidige administratie is er holler 
door gaan klinken.11  Anderzijds, een langer verblijf in Af-
ghanistan had vermoedelijk geen wezenlijk andere uitkomst 
opgeleverd en net als de aftocht uit Vietnam maakt deze 
ontknoping geen einde aan de machtspositie van de VS. 
Het effect, net als dat van 9/11 zelf, is in hoge mate van 
psychologische aard: niet onbelangrijk, maar niet meteen 
existentieel.12

Hangende de uitkomsten van de diverse lessons learned-on-
derzoeken levert Afghanistan alvast een zoveelste les in be-
scheidenheid op. Ook al beweert president Biden van niet, 
de VS heeft wel degelijk ingezet op state-building.13 Op zich 
was hier veel voor te zeggen, helemaal met de dure ervaring 
in het achterhoofd van de veronachtzaming van Afghanistan 

na de terugtrekking van Sovjettroepen in 1989, wat uitein-
delijk het pad effende voor de Taliban. Maar dit proces was 
nooit eenduidig en werd als gezegd al snel in de wielen gere-
den door dat andere Greater Middle East project in Irak: een 
‘foute oorlog’ die een ‘goede oorlog’ ondermijnde.

De NAVO was bij deze onderneming altijd een junior partner 
van de VS en kwam via 9/11 en de Veiligheidsraad terecht 
in Afghanistan. Daar zijn wel degelijk grote stappen gemaakt 
op het gebied van interoperabiliteit, gevechtservaring en 
civiel-militaire samenwerking, zij het dat de omarming van 
ISAF als de toekomst voor het bondgenootschap overtrok-
ken was. De optie om na de verstrekking van een VN-man-
daat niet naar Afghanistan uit te rukken was natuurlijk po-
litiek uitgesloten, maar de inzet bleef een functie van het 
uiteindelijk schipperende Amerikaanse beleid. De Alliantie 
heeft nooit de regie gevoerd en er naar omstandigheden 
het beste van gemaakt. Toch vormt het verre van optimaal 
gecoördineerde sluitstuk een nieuw element dat bijdraagt 
aan de interne spanningen binnen de NAVO, die nog aan het 
bijkomen is van de trans-Atlantische wervelstorm die woed-
de gedurende de Trump-jaren. Ook de bewering van Biden 
(zie hierboven) dat het altijd enkel om Osama Bin Laden 
en Al-Qaida te doen was zal verwondering hebben gewekt 
bij bondgenoten als Nederland, die de eigen bijdrage juist 
nadrukkelijk als een ‘opbouwmissie’ afficheerden.

STRATEGISCHE AUTONOMIE (PARDON: EUROPESE DEFENSIE UNIE)
De geopolitieke machtsbalans is al geruime tijd aan het 
schuiven en laat de verhoudingen binnen de NAVO uiteraard 
niet onberoerd. In een Amerikaanse foreign policy for the 
middle class zal Europa niet aan strategisch belang winnen. 
In het verlengde daarvan is het de vraag of China als nieu-
we prioriteit de lidstaten zal samenbrengen of juist uiteen-
drijven. De plompverloren aankondiging van het op China 
gerichte ad hoc arrangement AUKUS heeft in ieder geval 
bij een aantal Europese bondgenoten de trans-Atlantische 
twijfels versterkt. In meer algemene zin wijzen recente opi-
niepeilingen uit dat zo’n twee derde van de Europese res-
pondenten van mening is dat er weliswaar een Koude Oorlog 
tussen de VS en China gaande is, maar dat die groep in 
meerderheid oordeelt dat het eigen land daar niet bij be-
trokken is (in iets mindere mate doet een dergelijk beeld 
zich voor ten aanzien van Rusland).14 Mocht de NAVO, mede 
om de Afghanistan-kater te verdringen, nu vol willen inzetten 
op het opwerpen van een dam tegen de autoritaire as Chi-
na-Rusland, dan kan dit beleid dus niet automatisch reke-
nen op een breed Europees draagvlak.

Deze trends versterken de al langer klinkende roep om een 
grotere EU-ambitie op het gebied van veiligheid en defensie 
(hoewel commissievoorzitter Von der Leyen in haar State of 
the Union het gewraakte ‘strategische autonomie’ niet meer 
in de mond nam15), maar dan zullen de voorvechters daar-

‘Operatie stofwolk’ heeft een nieuwe deuk 
geslagen in het imago van de VS 
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van put their money where their mouth is. Zelfs als er mid-
delen beschikbaar komen om uit te groeien tot een serieuze 
veiligheidsactor zal de EU nog altijd, juist met Afghanistan in 
het achterhoofd, een realistische agenda moeten formule-
ren. ‘Surtout, pas trop de zèle’ (vooral niet te ijverig worden) 
zoals de Franse diplomaat Talleyrand in een ver verleden al 

wist. De reactie van EU Hoge Vertegenwoordiger Borrell op 
de evacuatieperikelen in Kaboel, die hierin enigszins curieus 
zowel een aanleiding ziet voor “[A] more strategically auto-
nomous and military capable E.U.’ als een reden ‘to deepen 
… the alliance with America”16, lijkt daarentegen weinig re-
kening te houden met de wijze waarop Europese landen in 
Afghanistan verzeild zijn geraakt. Het zou natuurlijk heel wat 
zijn als die vaker aangekondigde EU snelle-interventiemacht 
er daadwerkelijk komt, maar grootscheepse evacuatieope-
raties in Centraal-Azië vormen in dat geval niet de meest 
voor de hand liggende scenario’s . Misschien dan toch eerst 
maar eens dichter bij huis aan de slag.
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De geopolitieke machtsbalans is al geruime 
tijd aan het schuiven

Amerikaanse soldaten van de 82nd Airborne Division bereiden zich op 30 augustus 
2021 voor om aan boord te gaan van een C-17 op de internationale luchthaven 
Hamid Karzai in Kaboel (foto: US Department of Defense)


