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hetzelfde reservoir aan tegenargumenten, 
maar dan met het doel de regering een ne-
derlaag te bezorgen. Dergelijke partijen zijn 
evenmin te overtuigen
Een derde groep bestaat uit partijen die 
gewoon tegen zijn en het zelfs niet nodig 
vinden om dat uit te leggen.
Verweer tegen de gebruikte argumenten is 
even zinvol als het gevecht tegen de bier-
kaai. Het is bovendien contraproductief 
om de zaak mooier voor te stellen dan die 
is om zo partijen die toch niet willen, over 
de streep te halen. Dat hebben we kunnen 
leren van discussies over opbouw of vecht-
missie.

Relevante overwegingen
Het antwoord op de eerste vraag is in dit 
korte bestek moeilijker te geven. Wel zijn 
hiervoor enkele deelvragen te stellen.
Welk Nederlands belang is gediend met 
meedoen in Afghanistan dan wel welk 
belang loopt schade op door niet mee te 
doen?
Een tweede vraag is hoe de gedachte missie 
bijdraagt aan de gemeenschappelijke 
strategie voor Afghanistan.
Een derde vraag is of de potentiële 
opbrengst voldoende groot is om de 
menselijke en financiële offers te kunnen 
rechtvaardigen. In dit kader is van belang 
te beseffen dat die opbrengst niet alleen 
valt uit te drukken in bijvoorbeeld het 
aantal opgeleide agenten of rechters. 
De gemeenschappelijke strategie 
voor Afghanistan beoogt slechts een 
ontwikkeling in de goede richting en de 
vraag moet dus zijn of de Nederlandse 
missie hieraan voldoende kan bijdragen. 
Hierin valt een parallel te herkennen met 
ontwikkelingshulp: ook een traject van 
decennia. 

Conclusie
Goede waar verkoopt zich uiteindelijk zelf. 
Dat geldt ook voor een besluit over een 
voorgenomen missie. Verkoopargumenten 
om tegenstanders over de streep te halen, 
doen alleen maar af aan die kwaliteit.<
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Afbeelding voorzijde: Konvooi Bushmasters. Bron ministerie van Defensie

Parlementaire steun 
voor missies

De regering heeft onlangs in een ‘artikel 
100 brief’ de kamer op de hoogte gebracht 
van haar besluit om een geïntegreerde 
politietrainingsmissie in Afghanistan uit te 
voeren in de periode
2011-2014. Hiermee wil zij een bijdrage le-
veren aan de opleiding en training van de 
civiele politie en aan de versterking van de 
justitiële keten inclusief de justitiële instel-
lingen in Afghanistan.1 
Het is een typisch ‘polderbesluit’ waarin 
menigeen iets van zijn gading kan vinden. 
Zo zorgen wij niet meer voor de veiligheid, 
maar gaan we de Afghanen leren om 
zelf voor hun veiligheid te zorgen. Naast 
gewone politieagenten krijgen ook 
de instituties hoger in de politieketen 
aandacht zodat goede basis gelegd kan 
worden voor een toekomst na ISAF, VN en 
EU. De opleiding van vrouwelijke agenten 
is niet aan de aandacht ontsnapt en de 
bijdrage aan de justitiële keten maken het 
tot een min of meer compleet pakket.
Internationaal is het ook een ‘compleet 
pakket’. De NAVO wordt bediend door 
deelname aan de NATO Training Mission 
– Afghanistan (NTM-A). De EU krijgt ver-
sterking van Nederland voor zijn EUPOL-
missie.
De vraag is echter of voor deze opzet ook 
gekozen zou zijn als de regering geen 
poging had willen doen om zoveel mo-
gelijk partijen binnen boord te halen. En 
de vraag die hier direct uit volgt is of een 
dergelijke missie is gediend met concessies 
aan potentiële tegenstanders ter verkrijging 
van brede parlementaire steun.

Niet zinvol
Het antwoord op de laatste vraag is nee. Er 
zijn partijen die menen dat dreigen met of 
gebruik maken van geweld om een veilige 
situatie te bereiken, nooit geoorloofd of 
zinvol is. Die zullen alles uit de kast halen 
om aan te tonen dat de voorgestelde missie 
niets oplost, maar proberen eigenlijk hun 
algemene gelijk aan te tonen.
Er zijn ook partijen die gewoon tegen zijn 
omdat de regering voor is. Die putten uit 

Voor missies om ergens in de wereld bij te dragen aan de 
internationale rechtsorde, lijkt een brede parlementaire steun 
onontbeerlijk. Concessies voor dat doel dragen zelden bij aan de 
effectiviteit.

Liever smal en stevig dan breed en slap

1 Gezamenlijke brief van de ministers van Buitenlandse 
 Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie aan de 
 Tweede Kamer, dd. 7 januari 2011 
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4. Turkije richt blik naar het oosten
Turkije, Libanon, Syrië en Jordanië zijn van plan in 2011 een vrijhandelszone in te stellen als 

een eerste stap op de weg naar een Midden-Oosten versie van de Europese Unie. Dat Turkije 

zich meer naar het oosten wendt, baart het Westen zorgen.

5. Afghanistan. Heeft de counterinsurgencystrategie kans 
 van slagen? 
Is er een goede methode, passen we die dan ook goed toe en is er zo een kans op succes? 

Eenvoudige vragen die een veelvoud aan antwoorden oplevert. Christa Meindersma kreeg de 

gelegenheid om zich in Afghanistan zelf te laten informeren en was bereid haar visie aan het 

papier toe te vertrouwen. Ze is niet onverdeeld optimistisch.

9. Lessen uit Afghanistan. Voor strategie en krijgsmacht
De operatie in Afghanistan kan en moet ons belangrijke lessen leren voor de toekomst. 

Dat geldt niet alleen voor de strategie in het inzetgebied maar ook voor de eisen die aan 

een relevante krijgsmacht gesteld worden. Generaal-majoor De Kruif gunt ons vanuit zijn 

ervaring als commandant van alle ISAF-troepen in het zuiden, zijn persoonlijke observaties.

12. Nederland in Afghanistan. Drie strategische overwegingen
Waarom wilde Nederland naar Afghanistan? De publiek gemaakte overwegingen van de 

regering zijn in beginsel gericht op het verkrijgen van politieke steun. Dat noopt tot nadere, 

eigen analyse en waardering voor het ‘uitzendbesluit’. Duco Hellema geeft zijn visie op de 

strategische overwegingen die hebben geleid tot de missie in Afghanistan.

16. De rechtsstaat volgens Poetin
Een land waarin politieke tegenstanders onder het justitiële tapijt worden geveegd, 

bruuskeert niet alleen de mensenrechten. Het opereert volgens het recht van de sterkste, een 

houding die ook in het internationale verkeer grote veiligheidsrisico’s met zich mee kan 

brengen.

17. Insurgency en counterinsurgency. Enkele kanttekeningen
Historische kennis en inzichten leidden nooit tot een op maat geschreven receptenboek voor 

het hedendaagse optreden. Zij zijn echter absoluut onmisbaar voor een zinvolle reflectie op 

de betekenis, inhoud en vorm daarvan.

20. Operationele Gezondheidszorg in Afghanistan (vervolg)
In het vorige nummer van Armex is de planningsfase van het ‘gezondheidszorgdeel’ 

van de missie in Afghanistan besproken. Dit tweede deel beoogt inzicht te bieden in de 

geneeskundige keten zoals die voor deze ISAF-missie was ingericht en hoe die functioneerde. 

Ook passeren samenstelling en werkwijze van de afzonderlijke schakels de revue. 

24. ‘Horror from hell’. De contraterreuropleiding van het KCT
In de serie over het Korps Commandotroepen (KCT) mocht ik een groep Special Forces (SF) 

operators volgen die de contraterreur (CT) systeemopleiding ondergingen, een opleiding die 

in totaal vijf maanden in beslag neemt. Deze bijdrage richt zich op het sluitstuk van deze 

fysiek en mentaal veeleisende opleiding tot ‘CT-assaulter’.

28. Defensienieuws

30. Verenigingsnieuws



Mr. drs. C. Homan

Turkije, Libanon, Syrië en Jordanië zijn van plan in 2011 een vrijhandelszone in te stellen 
als een eerste stap op de weg naar een Midden-Oosten versie van de Europese Unie. Dat 
Turkije zich meer naar het oosten wendt, baart het Westen zorgen.

Turkije richt blik naar het oosten

De versterking van de blik naar het oosten 
begon toen de Gerechtigheid- en Ontwik-
kelingspartij (AKP) in 2002 aan de macht 
kwam. Met een voortdurend groeiende 
bevolking, waarvan de meerderheid 
moslim is (98%) en 50-60% conservatief, 
is de steun voor deze brede, islamgeoriën-
teerde partij een politieke realiteit.
Sinds Ahmet Davutoglu in mei 2009 
Minister van Buitenlandse Zaken werd, 
versnelde de heroriëntatie in het Turkse 
buitenlandbeleid. In 1994 schreef 
Davutoglu, nog als academicus, in zijn 
Engelstalig boekje Civilizational Transfor-
mation and the Muslim World dat de wereld 
was verdeeld volgens religieuze waardesy-
stemen en dat de Moslims superieur zijn 
aan niet-moslims.
Davutoglu publiceerde in 2001 zijn tweede 
boek, dit keer in het Turks, onder de titel 
Stratejik Derinlik (Strategische Diepte). 
Hierin constateert hij dat de moderne 
Turkse Republiek in zijn streven nauwere 
banden aan te knopen met het Westen, het 
Midden-Oosten grotendeels heeft veron-
achtzaamd. Die onevenwichtigheid moest 
volgens hem worden hersteld. De Turkse 
‘historische erfenis’, vereist dat Turkije 
zich als een regionale mogendheid moet 
vestigen in het centrum van zijn eigen in-
vloedssfeer.
Davutoglu verkondigt desondanks in 
Brussel nog steeds dat Turkije toetreding 
tot de EU als een van zijn topprioriteiten 
beschouwt en het heeft ook nooit zijn Eu-
ropese ‘roeping’ ter discussie gesteld

Regionale obstakels
De belangrijkste obstakels voor deze APK-
ambitie bevinden zich waarschijnlijk in de 
regio zelf. Zo wenst Iran niet dat Turkije 
zich opwerpt als het leidend moslimland 
in het Midden-Oosten, ook al profiteert 
het momenteel wel van de steun van de 
AKP voor zijn nucleaire programma. Tehe-
ran begeerde deze rol namelijk lang voor 
zichzelf en gebruikte hiervoor dezelfde 
instrumenten als Turkije, te weten antago-
nisme tegenover het Westen en Israël en 
steun voor de Palestijnen.
Tegelijkertijd willen weinig Arabieren 
getuige te zijn van een neo-Ottomaanse 
invloedssfeer in het Midden-Oosten. Ook 
al willen ze nauwere banden, vooral eco-
nomische, met Turkije en delen ze een 

gemeenschappelijke geschiedenis met de 
Turken.

Europese barrières
In 2005 besloot de Europese Raad om toe-
tredingsonderhandelingen met Turkije te 
beginnen. Echter kort daarna besloten de 
staatshoofden en regeringsleiders van de 
EU-lidstaten unaniem dat alternatieve over-
eenkomsten daarvoor in de plaats moesten 
komen. De obstakels die ze toen opwier-
pen, hebben het onderhandelingsproces 
doen ontsporen.
In Turkije leidde dit tot een dramatische 
daling van de publieke steun voor de EU 
terwijl de regering nog minder moeite deed 
om het transformatieproces voort te zetten. 
Voor de sceptici in de EU landen bewees 
het gebrek aan hervormingen dat Turkije 
het lidmaatschap van de EU onwaardig 
was. Kortom: een vicieuze cirkel die door-
broken moet worden. 
Nieuwe EU-leden moeten onder meer het 
acquis communautaire (het recht van de EU) 
en de Kopenhagencriteria accepteren. Een 
land als Turkije waar de vrijheid van me-
ningsuiting, de mensenrechten, het respect 
voor minderheden (in dit geval Koerden, 
christenen, homoseksuelen en anderen) en 
de civiele controle over de krijgsmacht niet 
gegarandeerd zijn, voldoen hieraan niet. Bij 
Turkije zijn er bovendien nog twee bijzon-
der gevoelige onderwerpen. Het betreft de 
patstelling over Cyprus en de onenigheid 
tussen de EU en Turkije over de meer dan 
een miljoen Armeniërs die in 1915 zijn 
gedood. 

Discussie in de EU
Ook al zou Turkije aan alle formele crite-
ria voldoet, toch zijn er veel Europeanen 
die tegen toetreding van Turkije zijn. Een 
veel gehoord argument is dat de Turkse 
geschiedenis ‘islamitisch’ en ‘oosters’ is, in 
plaats van ‘joods-christelijk’ en ‘westers’. 
Het economisch argument luidt dat Turkije 
nog steeds een opkomende markteconomie 
is en dat het Turkse lidmaatschap de Euro-
peanen miljarden zou kosten. Bovendien 
zouden dan veel arme Turken naar de an-
dere lidstaten trekken. De beelden en erva-
ringen die men heeft met de binnenlandse 
immigratie- en integratieproblematiek zijn 
dus voor veel Europeanen in het Westen 

vaak belangrijker dan de vraag of Turkije 
aan de criteria van Kopenhagen voldoet. 
Voor tegenstanders is geopolitiek gezien 
de Turkse toetreding ook een slechte zaak 
omdat de EU dan grenzen zou delen met 
Syrië en Iran. 
Voorstanders maken ook gebruik van 
culturele, economische en geopolitieke 
argumenten, maar voor hen leiden die tot 
een positief oordeel. Zo stellen zij dat de 
Europese Conventie van Mensenrechten, 
het Handvest van Fundamentele Rechten 
van de EU en de waarden die in de VN 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens zijn vastgelegd, niet Europees, 
westers of christelijk zijn, maar universeel. 
Ook maakt volgens hen, historisch gezien, 
Turkije sinds lange tijd deel uit van de 
Europese cultuur. Zo werd het Ottomaanse 
Rijk in 1856 lid van het ‘Concert van 
Europa’ en zocht Turkije in de jaren ’20 
van de vorige eeuw onder het bewind van 
Kemal Atatürk aansluiting bij het Westen. 
Bovendien werd ‘verwestersing’ officieel 
Turks beleid.
Voorstanders vinden verder dat op 
economisch gebied de relaties tussen 
Turkije en de EU zeer goed zijn, dat 
Turkije een indrukwekkende economische 
groei heeft en bovendien zeer goed is 
omgegaan met de mondiale crisis.
Ten slotte zien zij de belangrijke rol 
die Turkije vervult voor de Europese 
energievoorziening als middelpunt voor 
vitale energie voorraden vanuit de aanvoer 
van de Kaspische Zee, Centraal Azië en het 
Midden-Oosten. 

Nederland
De Adviesraad Internationale Vraagstuk-
ken (AIV) heeft recent een advies uitge-
bracht over uitbreiding van de EU. De raad 
stelt daarin terecht de vraag welke situatie 
zou ontstaan wanneer Turkije het lidmaat-
schap zou worden geweigerd of wanneer 
Turkije zelf van het lidmaatschap zou af-
zien. Een streven van Turkije naar regiona-
le suprematie dan wel aansluiting bij het 
Arabische Midden-Oosten acht de AIV niet 
in het belang van de EU. De consequenties 
voor de Europese veiligheid en voor de 
NAVO acht de raad evenmin aantrekkelijk. 
En dat is noch in het Europese noch in het 
Nederlandse belang!<
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Afghanistan
Heeft de counterinsurgencystrategie kans van slagen?

Is er een goede methode, passen we die dan ook goed toe en is er zo een kans 
op succes? Eenvoudige vragen die een veelvoud aan antwoorden oplevert. Christa 
Meindersma kreeg de gelegenheid om zich in Afghanistan zelf te laten informeren 
en was bereid haar visie aan het papier toe te vertrouwen. Ze is niet onverdeeld 
optimistisch.Christa Meindersma

In oktober bezocht ik Afghanistan. Ik was 
uitgenodigd door de NAVO, als lid van een 
groep trans-Atlantische opinieleiders. 
Een jaar geleden kondigde president Oba-
ma zijn nieuwe strategie voor Afghanistan 
aan. Het doel van het sturen van nog eens 
30.000 troepen was om Al-Quaida te ont-
wrichten en te verslaan, het momentum 
van de Taliban in Afghanistan te keren en 
de capaciteit van het Afghaanse leger en 
politie om de opstand het hoofd te bie-
den, te versterken. (target, train and trans-
fer). Een jaar na de aankondiging van zijn 
nieuwe strategie zegt Obama dat we “op 
de juiste weg” zitten om de doelen die de 
Verenigde Staten zich gesteld heeft te berei-
ken, ook al is het een heel moeilijke missie. 
Toch zijn er een jaar na Obama’s toespraak 
in Westpoint weinig concrete resultaten.
Een aantal factoren staan het succes van de 
huidige strategie in de weg. De Taliban in-
surgency blijkt zeer sterk en er is gebrek aan 
goed bestuur. Verder vormen externe spoi-
lers zoals vooral Pakistan, de internationale 
agenda en het gebrek aan een strategie die 
leidt tot een politieke oplossing, de voor-
naamste obstakels naar succes. 

Strategie Petraeus 
Direct na aankomst worden we ontvangen 
op het hoogste niveau. Generaal Petraeus, 
de hoogste commandant van de 150.000 
buitenlandse troepen in Afghanistan en 
tevens baas van de 250.000 Afghaanse vei-
ligheidstroepen in opleiding. 
Vol zelfvertrouwen legt hij ons zijn 
counterinsurgencystrategie uit. “Eindelijk 
voeren we de perfecte strategie uit en staan 
alle neuzen dezelfde kant op.” Die strategie 
is volgens generaal Petraeus voor 80% niet-
militair en voor 20% militair.
Eerst moet de Taliban worden verdreven uit 
belangrijke districten (security operations). 
Door met ‘kill or capture’ operaties het mid-
denkader van de Taliban uit te schakelen, 
moet de druk op de Taliban zo worden 
opgevoerd dat de voetsoldaten de strijd 
staken en terug gaan naar hun dorpen (re-
integratie) en de leiders bereid zijn te pra-
ten met de Vredesraad van president Karzai 
(verzoening). Door de militaire operaties 
moeten de veilige gebieden in het zuiden 

en het oosten van Afghanistan met elkaar 
worden verbonden. Waar de internationale 
troepenmacht (ISAF) niet de mankracht 
heeft om op te treden, wordt extra zgn. 
‘lokale politie’ opgeleid en bewapend door 
Amerikaanse commando’s om zo de veilig-
heid ook in die gebieden te bewerkstel-
ligen.
De gebieden die schoongeveegd zijn, 
worden vervolgens gestabiliseerd door er 
‘acceptabel’ Afghaans bestuur te vestigen 
(governance campaign) dat het vertrouwen 
van de bevolking kan winnen door middel 

van ontwikkelingsprojecten (development 
campaign). Het uiteindelijke doel: de Ta-
liban zo te verzwakken dat de Afghaanse 
regering de opstand zelf aan kan en de in-
ternationale troepenmacht naar huis kan.

Effect
“We voeren de perfecte strategie uit. We 
trekken het momentum naar ons toe. De 
resultaten zullen snel zichtbaar worden,” 
benadrukt generaal Petraeus herhaalde-
lijk. Maar als de strategie perfect is (we 
finally got the inputs right), waaruit moet 
dat blijken? De resultaten van de operaties 
van de afgelopen 3 maanden die generaal 
Petraeus ons geeft, zijn de statistieken van 
gedode en opgepakte strijders: 1.365 ope-
raties, 293 opstandelingenleiders gedood, 
2.169 opstandelingen gearresteerd, 858 
opstandelingen gedood. (oktober 2010) 
Maar geven deze statistieken werkelijk het 
succes van de militaire operaties weer? En 
leidt tactisch succes in de strijd tegen de 
Taliban automatisch tot het behalen van de 
strategische doelen die de internationale 
gemeenschap voor ogen staan.

President Obama presenteert zijn nieuwe Afghanistanstrategie in Westpoint. Bron: USDoD. 

Gen. Petraeus ontvangt minister Van Middelkoop



Generaal Petraeus kan slechts één dorp, 
Nawa, noemen als bewijs dat de strategie 
echt werkt (proof of COIN-concept). Nawa 
is een dorp van ongeveer 20.000 inwoners 
in de provincie Helmand. Maar zelfs de 
situatie in Nawa wordt niet door iedereen 
als een succes beschouwd. De voormalige 
adviseur voor goed bestuur van ISAF die ik 
tegenkom op een conferentie in Zweden, 
reageert verbaasd als ik Nawa als succes-
verhaal opvoer. Hij is zeer kritisch over de 
situatie in Nawa als gevolg van de militaire 
operaties die zich vooral naar de buiten-
wijken van de stad hebben verplaatst. Een 
aantal weken later stel ik dezelfde vraag 
aan ambassadeur Daalder, wanneer hij 
het Den Haag Centrum voor Strategische 
Studies bezoekt. Hij zegt dat er veel aanwij-
zingen zijn dat de strategie werkt. Echter, 
ook hij kan mij geen andere, concrete voor-
beelden noemen. 
Het optimisme van generaal Petraeus is 
aanstekelijk, maar overtuigt niet. 

Wisselend oordeel
De meeste ISAF-commandanten die wij 
ontmoeten, stralen hetzelfde optimisme 
uit. En ook in gesprekken met vertegen-
woordigers van de EU en de VN krijg je het 
gevoel dat we eindelijk op de goede weg 
zijn. Iedereen is het er nu wel over eens dat 
er een politieke oplossing moet komen en 
dat de huidige militaire operaties de Tali-
ban naar de onderhandelingstafel zullen 
dwingen.
Er is net een Hoge Vredesraad opgericht en 
de verwachting is dat onderhandelingen 
met de Taliban snel van start zullen gaan. 
Sommige mensen met wie wij spreken, ver-
wachten dat gesprekken al in januari zullen 
beginnen. The Raad zal als een soort klank-
bord fungeren. De brede vertegenwoordi-
ging in de Raad wordt vooral van belang 
geacht voor de legitimiteit van het proces. 
De echte onderhandelingen worden ver-
moedelijk achter gesloten deuren met een 
kleine delegatie gevoerd. ‘Inclusiviteit’, ver-

zoening en re-integratie zijn de buzzwords 
op straat in Kabul.
Toch is niet iedereen overtuigd van de 
noodzaak en wenselijkheid van harde mi-
litaire acties om de Taliban naar de onder-
handelingstafel te dwingen. Een Afghaanse 
intellectueel die wij spreken, waarschuwt 
dat als te veel leden van het middenkader 
van de Taliban gedood worden, jongere, 
radicalere Taliban met minder binding aan 
de samenleving en minder geneigd tot pra-
ten, hun plaats zullen innemen.
De militaire operaties veroorzaken ook 
veel burgerslachtoffers en leiden tot nach-
telijke wraakacties van de Taliban tegen 
stamhoofden. Dat vervreemdt de bevolking 
en verzwakt de ruggengraat van de Pasht-
ungemeenschap.

Weerbare insurgency
De Taliban laten keer op keer zien dat ze 
ongelofelijk taai zijn en steeds in staat om 
hun verliezen te compenseren. Ondanks 
die verliezen gaan aanvallen gewoon door 
zijn er geen concrete succesverhalen van 
gebieden waar operaties hebben geleid tot 
stabiele gebieden onder Afghaans bestuur. 
Volgens NGOs en de VN is de situatie in 
grote delen van Afghanistan nu een stuk 
onveiliger dan het afgelopen jaar.
De Taliban verleggen gewoon hun aan-
voerroutes als zij uit bepaalde gebieden 
zijn verdreven. Verder blijken zij steeds 
weer in staat om nieuwe rekruten te 
vinden, en niet alleen over de grens met 
Pakistan. In Kandahar en Kabul worden 
straatkinderen door de Taliban en andere 
criminele netwerken gerekruteerd. 
Ook de voorheen rustige districten in het 
noorden van Afghanistan krijgen meer 
met de Taliban te maken. De gouverneur 
van de strategische Kunduz-provincie 
werd in oktober 2010 vermoord. En bij 
een aanval op een rekrutering- en trai-
ningscentrum nabij Kunduz-stad werden 
13 legerrekruten gedood.
Volgens de VN is het aantal burgerslacht-
offers in 2010 20% gestegen ten opzichte 
van dezelfde periode een jaar eerder. 25% 
van de burgerslachtoffers vallen door 
aanvallen van opstandelingen. Agence 
France-Presse (AFP) schat dat er in 2010 
in Afghanistan 10.081 mensen, burgers 
en leden van internationale en Afghaanse 
veiligheidstroepen zijn gedood.
Sommige Afghanen met wie wij spraken 
in Mazer-e-Sharif, wijten verhoogde 
Talibanactiviteit in Noord-Pakistan aan 
een masterplan van Pakistan. Anderen leg-
gen uit dat als je de druk op de Taliban op 
de ene plaats opvoert, hun activiteiten op 
een andere plek weer de kop op steken. 

Bestuur 
De steun van de burgerbevolking is essen-
tieel om de strijd te kunnen winnen. Die 
zit echter klem tussen de Taliban die wordt 
gehaat en de centrale overheid in Kabul, 
berucht om haar afwezigheid of corruptie. 
Wrede krijgsheren drijven de bevolking 

Opbouwwerkzaamheden in Nawa, provincie Helmand. Bron: ISAF.

VS-Ambassadeur bij de NAVO (hier met minister Gates). Bron: NAVO.
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ook in de armen van de Taliban.
Om de harten van de Afghaanse bevolking 
te winnen, vooral in Zuid-Afghanistan, zal 
de overheid, gesteund door westerse en 
Afghaanse veiligheidstroepen, een zekere 
mate van veiligheid en recht moeten bren-
gen en in de basale levensbehoeften moe-
ten voorzien, nadat een gebied van Taliban 
is ontdaan. Lukt dat niet, dan zullen de Ta-
liban dit vacuüm uitbuiten. Goed bestuur 
is dus de echte uitdaging voor generaal 
Petraeus. Een counterinsurgency campagne 
heeft geen kans van slagen zonder een 
vorm van goed of ‘acceptabel bestuur’ zoals 
de missie van ISAF het nu definieert. “You 
are only as good as the government you are 
supporting,” zegt counterinsurgencyexpert 
David Kilcullen in een recent artikel in Fo-
reign Affairs.
Wat de lokale bevolking ziet is dat de inter-
nationale gemeenschap een regering steunt 
die legitimiteit mist, die corrupt is en ban-
den heeft met criminele netwerken. In de 
ogen van de bevolking houdt de enorme 
hoeveelheid geld die wij in Afghanistan 
besteden deze netwerken in stand, bijvoor-
beeld door te contracteren voor logistieke 
ondersteuning, beveiliging, bevoorrading 
en het opbouwen van kampementen.
Zonder de Afghaanse overheid te hervor-
men, is succes van de huidige strategie dus 
moeilijk denkbaar. Volgens Transparency In-
ternational is Afghanistan een van de meest 
corrupte landen ter wereld. Afghanistan 
staat nummer 176 op een lijst van 178 lan-
den, net voor Somalië en Myanmar. Het be-
stuur moet het vertrouwen en de loyaliteit 
van de bevolking zien te winnen. 
De internationale gemeenschap heeft een 
strategie om het gezag van de centrale rege-
ring in Kaboel in de provincies te vestigen. 
Het vertrouwen van de bevolking win je 
echter niet zomaar door vanuit Kabul een 
gouverneur en politiechef aan te stellen. 
Het vestigen van goed bestuur zal meer 
gedecentraliseerd moeten plaatsvinden, uit-
gaande van wat er is en wat werkt.
Wat Afghanen zelf benadrukken is dat zij 
behoefte hebben aan een instantie die recht 

doet. Recht komt steeds weer naar voren 
als datgene waar Afghanen goed bestuur op 
aanspreken. Na 30 jaar oorlog, conflicten 
over water, land, intertribale conflicten, 
een cultuur van eerwraak, is ‘rechtsple-
ging’ nodig om conflicten op te lossen. De 
huidige strategie lijkt het belang van een 
functionerend rechtssysteem echter niet te 
onderkennen.

Pakistan
De belangrijkste externe speler is Pakistan, 
een zeer instabiel land van 180 miljoen 
inwoners. De achterdeur naar Pakistan staat 
wagenwijd open. De lange, bergachtige 
grens is poreus en Talibanstrijders zoeken 
hun toevlucht in de afgelegen grensgebie-
den aan de Pakistaanse kant. Nieuwe strij-
ders worden hier gerekruteerd of getraind. 
Zolang Pakistan de Taliban vrijplaatsen 
biedt en ziet als een instrument om invloed 
in Afghanistan (en India) uit te oefenen, is 
de strijd militair niet te winnen.

Pakistan pakt vooral die Talibangroepen 
aan die een bedreiging vormen voor Pa-
kistan en niet die Talibangroepen die de 
NAVO-troepen in Afghanistan aanvallen. 
De internationale gemeenschap heeft echter 
geen mandaat om in Pakistan op te treden 
en de Amerikaanse aanvallen met onbe-
mande vliegtuigen wekken veel weerstand 
onder de bevolking. Een aantal belangrijke 
Talibanleiders bevindt zich eveneens in 
Pakistan.
Pakistan eist daarom een plek aan de on-
derhandelingstafel maar Afghaanse leiders 
zijn daar huiverig voor. Veel Afghanen 
beschuldigen Pakistan ervan achter de op-
komst van de Taliban in Noord-Afghanistan 
te zitten.
De relatie met Pakistan is dus van groot 
belang voor een oplossing in Afghanistan.

Internationaal tijdpad 
De NAVO-top in Lissabon bevestigde de 
overdracht van bevoegdheden voor vei-
ligheid aan de Afghaanse autoriteiten. 
President Obama blijft bij zijn besluit om 
te beginnen met de terugtrekking van Ame-
rikaanse troepen in de zomer van 2011. In 
2014 wil President Karzai het commando 
voeren over zijn Afghaanse troepen. Volgens 
de Washington Post wil President Karzai 
troepen van de Verenigde Staten “off the 
roads and out of Afghan homes” en heeft 
hij gezegd dat de langdurige aanwezig-
heid van buitenlandse troepen de oorlog 
alleen maar verergert. “The time has come 
to reduce military operations,” zei Karzai. 
“The time has come to reduce the presence 
of, you know, boots in Afghanistan (…) 
to reduce the intrusiveness into the daily 
Afghan life.” Zulke uitspraken verhouden 
zich niet met de doelstellingen van de 
counterinsurgencystrategie om de harten 
van de Afghaanse bevolking te winnen als 
een middel om het land te stabiliseren. 

Een bijeenkomst van de Vredesraad in Herat. Bron: ISAF.

Gen Petraeus, gen Ashfaq Parvez Kayani (Chef Landmachtstaf Pakistan) en pres. Karzai
(Van li naar re). Bron: ISAF.



De boodschap aan de Taliban is dat de 
internationale agenda vastgesteld wordt 
op basis van de nationale belangen van de 
Verenigde Staten en van andere landen die 
troepen leveren, en niet door de situatie op 
de grond. Sommige Afghanen met wie ik 
sprak, vinden dit een zwakte. Het versterkt 
de Taliban die gewoon afwachten totdat de 
buitenlandse troepen vertrekken. “You’ve 
got the watch, we’ve got the time,” is een 
veelgehoord gezegde in Afghanistan. 

Politiek proces
Iedereen is het erover eens dat er een 
politieke oplossing moet komen voor de 
situatie in Afghanistan. De strijd tegen de 
Taliban kan niet militair gewonnen wor-
den. Dat betekent dat er met de Taliban 
gepraat moet worden. De Taliban vormen 
immers een deel van Afghanistan. Maar 
wat hebben de Taliban momenteel te win-
nen bij onderhandelingen met president 
Karzai?
De wens om de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid aan de Afghaanse auto-
riteiten over te dragen, bepaalt de interna-
tionale strategie in Afghanistan. Afghanen 
begrijpen heel goed dat we in Afghanistan 

zijn om onze nationale belangen te die-
nen. Ze weten dat we zullen vertrekken. 
Het geduld van bevolkingen van de troe-
penleverende landen begint namelijk op 
te raken. 
Een politieke oplossing vereist ook de 
betrokkenheid van Afghanistans buren: 
Iran, Pakistan, China, Rusland, India, de 
Centraal-Aziatische Republieken. Zelfs 
de meest perfecte counterinsurgencycam-
pagne zal geen effect sorteren als zij zich 
niet committeren aan een stabiel Afgha-
nistan. 
Amerika is ook essentieel voor een on-
derhandelde oplossing tussen de regering 
Karzai en de Taliban. Tot voorkort wilden 
de Verenigde Staten niets weten van pra-
ten met de Taliban. Maar nu is dit een 
wezenlijk onderdeel van de exitstrategie 
van de internationale gemeenschap. Toen 
ik in Kaboel was, vertrouwde een hoge di-
plomaat mij toe dat “the real negotiations 
will be between the US and the Taliban.” 

Scenario’s
Volgens ISAF is er een aantal toekomstsce-
nario’s denkbaar voor Afghanistan. 
• Duidelijk succes: er is een politiek 

 akkoord (stabiliteit, vrede en gerechtig-
 heid).
• Zichtbare vooruitgang: de Afghaanse 
 veiligheidstroepen zijn verantwoordelijk 
 voor algemene veiligheid en de opstand 
 is beheersbaar.
• Patstelling: tussen opstand en lokaal 
 bestuur.
• Missie gefaald: negatieve geweldsspiraal, 
 meer slachtoffers bij ISAF, de Taliban en  
 onder burgers.
Militaire commandanten in Afghanistan 
spraken hun verwachting uit dat wij ergens 
tussen scenario 2 en 3 terecht zullen ko-
men. Diplomaten in Kaboel zijn minder 
optimistisch. Toen ik hen vroeg welke kans 
van slagen zij de huidige strategie geven, 
lag het gemiddelde rond de 20%. 
Mijns inziens moeten we ons meer richten 
op het bereiken van een politieke oplos-
sing dan op offensieve militaire operaties 
tegen de Taliban. Een oplossing die de di-
verse Afghaanse facties deelgenoot maakt 
van de Afghanistans toekomst.
Zonder vooruitzicht op een alomvattend 
vredesakkoord is onze bemoeienis ter 
ondersteuning van de Afghaanse overheid 
tevergeefs.<

Mevrouw mr. Christa Meindersma is 
plaatsvervangend directeur van het 
Den Haag Centrum voor Strategische Studies 
(HCSS). 
Deze bijdrage is gebaseerd op de lezing die 
zij op 16 november 2010 hield op de thema-
avond georganiseerd door de Stichting 
Themadagen Vrede en Veiligheid van de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons 
Leger’ samen met de Stichting Schouwenburg 
Fonds en de Studentenvereniging Inter-
nationale Betrekkingen (SIB) afdeling Utrecht.

Een blik vanuit post Spera in Oost-Afghanistan richting Pakistan (800 meter afstand). Bron: ISAF.

Regionale belangen



onafhankelijk defensiemagazine

9

Van 1 november 2008 tot en met 1 novem-
ber 2009 leverde Nederland voor de tweede 
maal de commandant voor alle ISAF-troe-
pen in het zuiden van Afghanistan (ISAF, 
Regional Command South, of RC-S). Na 
generaal-majoor Van Loon was het nu de 
beurt aan de schrijver. Een uitgebreide om-
schrijving van de belevenissen daar kunt u 
elders in de vakliteratuur vinden. Op ver-
zoek van de redactie van Armex gaat dit ar-
tikel beknopt in op de ontwikkelingen in 
Zuid-Afghanistan en formuleert observaties 
die van belang zijn voor de verdere ontwik-
keling van de Nederlandse krijgsmacht. 

Zuid-Afghanistan
Het is voor iedereen duidelijk dat de situa-
tie in het zuiden van Afghanistan bepalend 
is voor de operatie als geheel. Het is im-
mers in dit gebied dat alles samenkomt: de 
insurgency die gedragen wordt door verschil-
lende (sub)stammen van de overkoepelen-
de Pastun-stam, de ligging nabij Pakistan, 
de voormalige sterke concentratie van terro-
ristische opleidingskampen en de kern van 
de wereldopiumproductie, inclusief de ver-
werking hiervan in heroïne.
De complexiteit van dit gebied was dan ook 
de reden dat ISAF daar pas als laatste re-
gio in Afghanistan, vanaf 2006 zijn troepen 
ontplooide. De drie kernlanden waaruit 
RC-S toen bestond, waren het Verenigd Ko-
ninkrijk (VK), Canada en Nederland, ge-
steund door contingenten uit onder andere 
Roemenië, Estland, Denemarken en Au-
stralië. ISAF had geen zeggenschap over de 
militaire capaciteit die optrad in het kader 
van Operation Enduring Freedom (OEF) en 
een capabel Afghaans bestuurlijk- en vei-
ligheidsapparaat was nog nauwelijks voor-
handen. 

Eerst veiligheid
Hierdoor lag de nadruk bij de ontplooiing 
in de eerste plaats op het creëren van veilig-
heid, om zo de voorwaarden te kunnen 
scheppen voor (een begin van) bestuur en 
ontwikkeling.
Dit gebeurde op de min of meer 'klassieke' 
wijze van optreden bij een counterinsur-
gency: troepen werden zo veel mogelijk 
ontplooid in zo klein mogelijke eenheden 

Lessen uit Afghanistan
Voor strategie en krijgsmacht

Generaal-majoor M. de Kruif

De operatie in Afghanistan kan en moet ons belangrijke lessen leren voor de 
toekomst. Dat geldt niet alleen voor de strategie in het inzetgebied maar ook voor de 
eisen die aan een relevante krijgsmacht gesteld worden. Generaal-majoor De Kruif 
gunt ons vanuit zijn ervaring als commandant van alle ISAF-troepen in het zuiden, 
zijn persoonlijke observaties.

met als doel midden tussen de bevolking 
veiligheid te verspreiden. Na enkele maan-
den bleek dit concept niet succesvol. Ten 
eerste traden de insurgents op min of meer 
conventionele wijze op tegen de bases en 
eenheden van ISAF. Dat leidde diverse ma-
len tot een situatie waarbij een positie van 
ISAF alleen met de grootst mogelijke moei-
te kon worden behouden. Het laat zich 
raden wat het effect zou zijn geweest indien 
een ISAF-post zou zijn overlopen, wetende 
dat de insurgency zich niets gelegen laat lig-
gen aan welke conventie dan ook noch aan 

enige vorm van mensenrechten.
Ten tweede was deze wijze van optreden 
logistiek nauwelijks te ondersteunen. Het 
gebrek aan infrastructuur (onder andere 
wegen) en de tijd/ruimte factoren maakten 
ISAF sterk afhankelijk van luchttransport, 
vooral uitgevoerd door helikopters. Hieraan 
was echter een groot tekort. Bevoorrading 
over land duurde lang en vereiste veel 
beschermingsmaatregelen. Dit alles bracht 
ISAF tot de keuze de eenheden meer te 
concentreren in grotere Operating Bases. 

Terreur
Maar ook de insurgency werd gedwongen 
anders op te gaan treden. De conventio-
nele wijze van optreden waarbij militair 
vermogen tegenover het militair vermogen 
van ISAF werd gezet, was niet succesvol en 
leidde tot grote verliezen. De keuze om de 
kracht van ISAF te ontwijken en de zwakte 
van ISAF te gaan uitbuiten, was hiervan het 
gevolg. Die zwakte was vooral het gebrek 
aan mankracht. ISAF was slechts zeer be-
perkt in staat in enkele gebieden onafgebro-
ken veiligheid te garanderen. Het grootste 
deel van Zuid-Afghanistan was echter niet 
permanent bezet door ISAF of Afghaanse 

Genm De Kruif ontvangt Richard Holbrooke in feb 2009 (Richard Holbrooke overleed in dec 2010) 
Bron: ISAF.

Genm De Kruif en vicepresident Jo Biden. 
Bron: ISAF.



veiligheidstroepen.
Dit bood de insurgency de mogelijkheid 
over te gaan tot een, naar westerse maat-
staven, ongekende intimidatiecampagne 
tegenover de Afghaanse bevolking. Deze 
terreur uitte zich vooral in het dreigen met 
geweld indien er contact was met ISAF, het 
daadwerkelijk gebruik van geweld zoals 
verminking, verwonding en moord, en 
het leggen van Improvised Explosive Devices 
(IED's), in Nederland beter bekend onder 
de naam 'bermbommen'. 

Meer troepen
Bovenstaande leidde tot een spiraal van 
geweld, die in militair opzicht maar op 
één wijze kan worden opgelost. Dat is de 
ontplooiing van voldoende troepen om 
het gros van de bevolking zich 24 uur 
per dag en zeven dagen per week veilig 
te laten voelen. Met 'troepen' worden in 
eerste instantie troepen van de coalitie 
bedoeld, uiteindelijk zullen echter het 
Afghaanse leger en de Afghaanse politie 

zelf borg moeten staan voor de veiligheid. 
Het afgelopen jaar, dit jaar en volgend jaar 
zal deze strategie, zoals onder andere ver-
woord door president Obama, leiden tot 
een hoge mate van geweld in Afghanistan. 
NATO heeft immers meer troepen op de 
grond, er komen steeds meer Afghaanse 
veiligheidstroepen en er wordt opgetreden 
in gebieden die tot nu toe werden beheerst 
door de insurgency. 

Nieuwe strategie
De komende jaren zal de nadruk dus lig-
gen op veiligheid, waarbij de Afghanen 
steeds meer de leidende rol op zich zullen 
moeten nemen. Daarna zal nog gedurende 
vele decennia het land moeten worden op-
gebouwd door een capabele bestuurslaag. 
Dit kost tijd, niet alleen om projecten uit 
te voeren, maar vooral om die bestuurslaag 
op te bouwen. Meer dan 90 procent van 
de bevolking is immers ongeschoold en 
analfabeet. 
Daarnaast spelen natuurlijk de buurlanden 
een zeer belangrijke rol. Pakistan is min 
of meer direct betrokken bij het conflict, 
maar ook Iran, Rusland, China en India 
laten zich gelden. Op politiekstrategisch 
niveau is dus een regionale benadering 

noodzakelijk en daarom ook gedefinieerd 
als een tweede hoeksteen voor de nieuwe 
Afghanistanstrategie.
De derde hoeksteen is een veel betere af-
stemming tussen ISAF en overige militaire 
entiteiten in het gebied (waaronder OEF).
En de vierde hoeksteen is een significante 
uitbreiding van de civiele capaciteit ten-
einde veiligheid, bestuur en ontwikkeling 
in samenhang ('comprehensive approach') te 
implementeren.
Zal dit alles leiden tot succes? Voor mij 
persoonlijk is dat geen vraag van concept, 
maar van tijd. De huidige benadering is 
juist, maar kost tijd en veel inspanning. De 
vraag is of de vrije wereld het geduld kan 
opbrengen de noodzakelijke inspanningen 
te leveren. De toekomst zal het leren.

En de krijgsmacht.
De Nederlandse krijgsmacht is in Afgha-
nistan ingezet in het zuiden, dus in het 
zwaartepunt van ISAF. Alvorens de relatie 
te leggen tussen de operatie daar en de 
toekomst van onze eigen krijgsmacht, is 
van belang te constateren dat Afghanistan 
niet 'the mother of all wars' is of zal zijn. 
Niet alleen leert de geschiedenis ons dat 
ervaringen altijd in hun context moeten 
worden geplaatst, maar we moeten ons 
ook realiseren dat de inzet in Uruzgan 
toch andere dimensies heeft dan bijvoor-
beeld het optreden van de coalitie rond 
Kandahar en in Centraal-Helmand, gebie-
den die het 'heartland' van de insurgency 
vormen en waar de relatie met de opium-
handel onmiskenbaar aanwezig is. Met dat 
in het achterhoofd volgen hieronder mijn 
belangrijkste persoonlijke observaties.

Boots on the ground
In politiekmilitair strategisch opzicht 
toont de realiteit dat een land alleen als 
volwaardig partner wordt beschouwd 
als de risico's worden gedeeld. Voor 
Afghanistan houdt dit in dat men van een 
geloofwaardig en belangrijk NAVO-lid ver-
wacht troepen op de grond te hebben, als 
manoeuvre-element en als trainer/mentor.
In operationeel en conceptueel opzicht 
verkeren we in de ambivalente situatie dat 
ons conventionele en technologische over-
wicht een tegenstander steeds meer tot de 
conclusie doet komen dat asymmetrisch 
optreden de te prefereren optie is. Als we 
ons in de toekomst alleen op technologie 
richten, dwingen we de opponent(en) 
feitelijk ons technologisch overwicht te 
ontwijken en een insurgency tegen ons te 
voeren. Met alle consequenties van dien.
In tactisch opzicht betekent het dat het 
belang van infanterie in al zijn vormen 
niet over het hoofd te zien is. Infanterie is 
immers het enige middel dat grond kan ne-
men en houden. Daarnaast is de infanterie 
flexibel in te zetten (te voet, per helikopter 
en gemotoriseerd) en beschikt ze met 
gemechaniseerde infanterie over de nodige 
vuurkracht, mobiliteit en bescherming.

Escalatiedominantie nodig
Escalatiedominantie betekent dat men alle 
middelen onafgebroken en gegarandeerd ter 
beschikking heeft om iedere conventionele 
dreiging op korte termijn het hoofd te 
kunnen bieden. Dat houdt onder andere 
in: gegarandeerde vuurkracht met directe 
richting, gegarandeerde vuursteun met indi-
recte richting en snel afroepbare luchtsteun 
(indien weer en terrein dat toelaten). 
De tank speelt hierin een belangrijke rol. 
Door de combinatie van mobiliteit, vuur-
kracht, bescherming en bemanning is de 
tank in staat om onder alle omstandigheden 
de benodigde, directe vuurkracht te garan-
deren. Daarnaast is de tank ook doelmatig: 
een granaat van een tank is een relatief 
goedkoop middel om een qualamuur te for-
ceren en heeft bovendien een beperkte kans 
op ongewilde nevenschade. Het betekent 
ook dat de rol van de tank fundamenteel 
is veranderd. In plaats van ‘vuist van de 
manoeuvre’ door concentratie van tanks in 
een overweldigende stootkracht, is de rol 
van de tank geëvolueerd naar ondersteuning 
van de infanterie. Een ander verschil tussen 
de tank en het luchtwapen is dat de tank 
daadwerkelijk grond in bezit kan houden 
en nemen. 
De kracht van helikopters ligt in hun grote 
flexibiliteit, waardoor in een groot gebied 
grondeenheden snel kunnen worden ge-
steund. Dit is in versterkte vorm van toepas-
sing voor fixed-wing capaciteit. Opmerkelijk 

Voertuigpatrouille. Bron: Defensie. 

Boots on the ground. Bron: Defensie.

Gemechaniseerde Infanterie. Bron: Defensie.
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was overigens dat er nooit een tekort was 
aan dit laatste middel. Helikoptercapaciteit 
was echter schaars en tanks waren helemaal 
moeilijk te krijgen. De in het zuiden aanwe-
zige Canadese en Deense tanks waren dan 
ook zeer geliefd in de coalitie. 

Vakkennis is bepalend
Uiteindelijk wordt een Nederlandse bij-
drage aan internationale operaties niet ge-
wogen naar de kwantitatieve inbreng, maar 
naar de kwaliteit van het product. Voor-
waarde voor het succesvol kunnen opereren 
in een coalitie is kennis van de organisatie, 
ervaring op tactisch en operationeel niveau, 
een gedegen kennis van de doctrine en de 
toepassing ervan, inzicht in de cultuur van 
de partners en de benodigde talenkennis 
om dit alles te communiceren. Vakkennis is 
hierbij de sleutel. Zonder de brigadestaven 
en de initiële kennis en ervaring die hier is 
opgedaan de laatste decennia, had Neder-
land een TFU niet succesvol kunnen leiden.

Opleiding en training
Met het Opleidings- en TrainingsComman-
do (OTCO) van de Koninklijke Landmacht 
beschikt de krijgsmacht over een institutie 
die zowel de kern vormt van opleidingen 
binnen de krijgsmacht als beschikt over de 
noodzakelijke kennis en trainingsonder-
steuningscapaciteit om op pelotonsniveau 
en hoger effectief te oefenen. Door deze 
robuuste combinatie zijn de contingen-

ten voor de diverse uitzendingen goed 
voorbereid op missie gegaan. Door externe 
instanties is aangetoond dat deze wijze van 
organisatie van opleiding en training ook 
zeer doelmatig is.
Daarnaast is het oefenen van de 'onder-
stroom' de basis van het dagelijks werk. 
De dagelijkse training tot en met het 
pelotonsniveau moet echter wel door de 
krijgsmacht op de juiste wijze worden 
geaccommodeerd. Er moet geld zijn, de 
middelen moeten aanwezig zijn en er moet 
voldoende tijd beschikbaar zijn. Tekorten 
in één van deze aspecten leidt onvermij-
delijk tot een verminderde kwaliteit bij de 
inzet in operaties.

Leiderschap
De principes van opdrachtgerichte com-
mandovoering zijn in Afghanistan opnieuw 
onmisbaar gebleken in militaire operaties. 
Daar tegenover staat dat de bedrijfsvoe-
ring in Nederland steeds centraler wordt 
aangestuurd. Doelmatigheid is hierbij vaak 
de drijfveer, maar de neiging tot centrali-
satie wordt soms ook gevoed door angst 
voor fouten, machtsdenken en het idee 
van de planbaarheid van de realiteit. De 
discrepantie tussen leiderschap in de missie 
en aansturing in de vredessituatie is groot 
en heeft de neiging groter te worden. Het 
overbruggen van deze tegenstelling is een 
belangrijke uitdaging voor de krijgsmacht.

Licht is niet sneller
Vaak leest men dat expeditionaire operaties 
lichte en snel inzetbare eenheden vereisen. 
Dat is onjuist. De snelheid van ontplooiing 
wordt niet bepaald door het tijdstip waarop 
de eerste militair voet op vreemde bodem 
zet, maar door het tijdstip waarop de een-
heid operationeel inzetbaar is in het missie-
gebied. Voor een licht bataljon (zoals een 
mariniersbataljon in Eritrea) lijkt de initiële 
uitrusting weliswaar licht, maar honderden 
containers met de noodzakelijke gevechts-
steun en logistiek maken het begrip 'licht' 
zeer relatief. Feitelijk is dus niet de aard 
van de eenheid (licht of zwaar) bepalend 
voor het volume van het transport en de 
snelheid, maar de 'staart' die er achter 
hangt. Daar komt bij dat zware eenheden 
beschikken over tactische mobiliteit op de 
grond en de krijgsmacht ook beschikt over 
amfibische middelen om zware eenheden 
snel te ontplooiien in operatiegebieden die 
dicht bij de kust liggen.
In de tweede plaats is de logistiek tijdens 
de operatie vrijwel altijd zeer omvangrijk. 
Licht of zwaar, gemiddeld heeft iedere mi-
litair 120 liter water per dag nodig en 150 
liter brandstof (cijfers Afghanistan). Ook 
hier valt het verschil tussen licht en zwaar 
dus vrijwel weg.
Ten slotte bestaat er na de initiële inzet een 
aantoonbare tendens over steeds zwaardere 
middelen te willen beschikken. Dit is 
vooral gedreven door de wens voor meer 
bescherming en tactische mobiliteit. De 
Bushmaster is hier een goed voorbeeld van. 

onze krijgsmacht. Afghanistan heeft ons 
veel geleerd en ons als beroepskrijgsmacht 
geconfronteerd met alle dimensies van het 
vak. Daar mogen we trots op zijn, maar niet 
tevreden. Het kan en moet immers altijd 
beter omdat falen in de lijn leidt tot verlie-
zen aan mensenlevens. En hoewel dat laat-
ste soms onvermijdelijk is, moeten wij er 
als professioneel militair wel alles aan doen 
om onze mensen succesvol te laten zijn in 
operaties met een zo groot mogelijke veilig-
heid. Dat zijn we verplicht aan onszelf, aan 
het thuisfront en aan Nederland.<

Generaal-majoor M. de Kruif was 1 november 
2008 t/m 1 november 2009 commandant 
van de ISAF-troepen in Zuid-Afghanistan 
(C-Regional Command South). Hij is 
momenteel Plaatsvervangend Commandant 
van het Commando Landstrijdkrachten. Deze 
bijdrage is gebaseerd op de lezing die hij op 16 
november 2010 hield op de thema-avond geor-
ganiseerd door de Stichting Themadagen Vrede 
en Veiligheid van de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging ‘Ons Leger’ samen met de Stichting 
Schouwenburg Fonds en de Studentenver-
eniging Internationale Betrekkingen (SIB) 
afdeling Utrecht 

Door de aanschaf van dit middel nam de 
noodzaak af de MB-softtop veel te gebrui-
ken. De verwerving van additioneel pantser 
voor de YPR bevestigt deze tendens ook.

De mens is beslissend
In samenhang met mijn eerste observatie 
is dit mijn laatste punt. Succes in operaties 
wordt bepaald door de kwaliteit van de 
militair, niet door het materieel dat hij 
heeft. Leiderschap, vakkennis, flexibiliteit, 
incasseringsvermogen, vasthoudendheid, 
oprechtheid, het zijn allemaal menselijke ei-
genschappen die de uitkomst van operaties 
bepalen. Bij ieder herstructurering moet de 
militair dan ook centraal staan en uitgangs-
punt vormen voor de nieuw grondslagen 
waarop de krijgsmacht zich gaat aanpassen 
aan nieuwe tijden en nieuwe uitdagingen.

Ten slotte
Met dit artikel heb ik u deel gemaakt van 
mijn persoonlijke analyse van de situatie in 
Afghanistan en de belangrijkste observaties 
die naar mijn mening van belang zijn voor 

De tank speelt hierin een belangrijke rol. 
Bron: Defensie.



Nederland heeft een opvallend actieve rol 
gespeeld bij de invasie en bezetting van 
Afghanistan. Het heeft naar vermogen 
trachten bij te dragen aan de door de Ver-
enigde Staten geleide poging tot stabilisatie 
en wederopbouw van de Afghaanse samen-
leving. Nederland behoorde in dit opzicht 
tot één van de lead nations. Van begin 2002 
tot de zomer van 2010 werden daartoe vele 
duizenden Nederlandse militairen naar 
Afghanistan overgebracht. Deze inspannin-
gen toonden, net als de inzet in voormalig 
Joegoslavië, nog eens aan dat Nederland in 
de afgelopen twintig jaar in militair opzicht 
heel wat actiever is geworden dan in de de-
cennia van de Koude Oorlog.

Loyale steun
Na een kort moment van aarzeling lever-
den de Nederlandse regeringen van de 
afgelopen tien jaar loyale steun aan de 
Amerikaanse Afghanistanpolitiek. Neder-
land was na de aanslagen van elf september 
2001 akkoord met de inwerkingtreding van 
artikel 5 van het NAVO-verdrag. Toen de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië Af-
ghanistan aanvielen en bezetten, oordeelde 
Den Haag dat sprake was van een legitieme 
vorm van zelfverdediging. De wankele in-
ternationaalrechtelijke basis van de invasie 
vormde geen beletsel voor actieve politieke, 
diplomatieke en materiële steun. Hoewel 
Nederland niet deelnam aan de aanval zelf, 
leverde het de Amerikanen elders in de 

Nederland in Afghanistan
Drie strategische overwegingen
Waarom wilde Nederland naar Afghanistan? De publiek gemaakte overwegingen 
van de regering zijn in beginsel gericht op het verkrijgen van politieke steun. Dat 
noopt tot nadere, eigen analyse en waardering voor het ‘uitzendbesluit’. Duco 
Hellema geeft zijn visie op de strategische overwegingen die hebben geleid tot de 
missie in Afghanistan.Duco Hellema

wereld hand- en spandiensten. Er werden 
daartoe schepen, vliegtuigen en in totaal 
ongeveer 1400 militairen ingezet, en wel 
rond het Arabisch schiereiland, in de Mid-
dellandse Zee en in het Caribische gebied.1
In dit licht was het niet verwonderlijk dat 
Nederland snel bereid bleek een actieve rol 
te spelen bij de bezetting en wederopbouw 
van Afghanistan. Het droeg vanaf februari 
2002 met een aanzienlijke hoeveelheid mi-
litairen bij aan International Security 
Assistance Force (de ISAF). In december 
2005 nam de regering Balkenende-II het 
besluit meer dan duizend militairen te 
zenden naar het instabiele zuiden van 
Afghanistan. De Nederlandse missie in de 

provincie Uruzgan, die in eerste instantie 
tot eind 2007 zou duren, werd in novem-
ber 2007 door het derde kabinet-Balkenen-
de nog eens verlengd tot augustus 2010. 
Dat leidde al met al tot een langdurige en 
substantiële militaire inspanning.
Nederland speelde dus een uitgesproken 
rol inzake Afghanistan, zoals het in de 
jaren van de kabinetten-Balkenende in het 
algemeen een loyale deelnemer was aan de 
door de regeringen-Bush gevoerde War on 
Terror.

Drie argumenten
In deze bijdrage wordt ingegaan op poli-
tieke argumenten die in deze jaren werden 
aangevoerd om de actieve Nederlandse bij-
drage aan de War on Terror, en in het bij-
zonder aan de bezetting van Afghanistan, 
te rechtvaardigen. Daarbij speelden drie 
strategische overwegingen een rol. 
Dat was in de eerste plaats de overweging 
dat bij de War on Terror en bij de bezetting 
van Afghanistan de Nederlandse veiligheid 
en andere Nederlandse belangen in het 
geding waren.
In de tweede plaats werd de Nederlandse 
inzet gerechtvaardigd met humanitaire en 
idealistische overwegingen, namelijk het 
streven bij te dragen aan de wederopbouw 

1NRC Handelsblad, 13 december 2001.

De Combined Task Force 150 (CTF-150), onderdeel van de war on terrror. Bron: NAVO.

Amerikaanse infanteristen tijdens operatie Anaconda (2005) in Oost-Afghanistan. Bron: US Army.
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van de Afghaanse samenleving.
In de derde plaats zouden het belang van 
de Atlantische betrekkingen en de NAVO, 
dat van het Amerikaanse leiderschap en 
van de Nederlands-Amerikaanse betrekkin-
gen, Nederlandse deelname noodzakelijk 
maken.
In een brief aan de Volkskrant noemde mi-
nister van Buitenlandse Zaken Verhagen in 
mei 2008 vier redenen waarom Nederland 
zijn missie in Afghanistan zou moeten 
voortzetten. Dat waren, in Verhagens eigen 
volgorde: veiligheid, solidariteit en men-
senrechten, en de geloofwaardigheid van 
het Nederlandse NAVO-lidmaatschap. In 
deze bijdrage zijn de argumenten ‘solida-
riteit’ en ‘mensenrechten’ voor het gemak 
samengevoegd.2

Veiligheid (1)
“Wij zijn in oorlog”, verklaarde minister-
president Kok enkele dagen na de aanslagen 
in de Verenigde Staten. Nederland zou zich 
op grond van deze vaststelling scharen in de 
gemeenschappelijke, door de Verenigde Sta-
ten geleide strijd tegen het terrorisme. Uit-
gangspunt hierbij was dat de terroristische 
dreiging aan de wortel, dus in Afghanistan 
zelf, moest worden uitgeschakeld. De stabi-
lisering van Afghanistan diende een westers 
en ook Nederlands veiligheidsbelang, zoals 
de ministers van Defensie, Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in 
december 2005 in een brief aan de Tweede 
Kamer uiteenzetten.3 

Het optreden in Afghanistan sloot aan 
bij de complete reorganisatie van de 
Nederlandse strijdkrachten tot een expe-
ditionaire krijgsmacht. Het belangrijkste 
uitgangspunt van deze reorganisatie was 
de veronderstelling dat de Nederlandse 
veiligheid aan het begin van de een en 
twintigste eeuw niet meer werd bedreigd 
door de communistische staten, maar door 
nieuwe tegenstanders zoals terroristische 
netwerken, wat militair optreden buiten 
het NAVO-verdragsgebied noodzakelijk 
maakte.
Een aan deze veiligheidsbenadering gere-
lateerde overweging was dat deelname aan 
de bezetting van Afghanistan de Neder-
landse belangen eveneens diende doordat 
het de Nederlandse status in de NAVO, 
en wellicht ook in de VN, versterkte. Zo 
meende zowel minister Bot als minister 
Verhagen dat de Nederlandse status in de 
wereld als een soort middelgrote mogend-
heid mede gebaseerd was op de actieve 
Nederlandse rol bij humanitaire interven-
ties en vredesmissies.4 Ter illustratie van 
deze redenering werd in de jaren 2008 en 
2009 wel gesuggereerd dat Balkenendes 
aanwezigheid bij de G-20-conferenties van 
november 2008 en april 2009 in Washing-
ton en Londen een soort beloning vormde 
voor de Nederlandse actieve militaire rol.5 

Betwijfeld
Er is steeds meer twijfel ontstaan over de 
juistheid van deze overwegingen. Dat be-

treft vooral de veronderstelling dat deelna-
me aan de bezetting van Afghanistan zou 
bijdragen aan de Nederlandse veiligheid.
In de loop van de jaren 2006-2010 hebben 
steeds meer deskundigen geconcludeerd 
dat het buitengewoon moeilijk en wel-
licht onmogelijk is de radicaal-islamitische 
strijdgroepen in Afghanistan militair uit 
te schakelen.6 “In 2008 beleefde de veilig-
heidssituatie in Afghanistan haar slechtste 
jaar sinds 2001”, oordeelden Jaïr van der 
Lijn en Edwin Bakker in mei 2009. In een 
‘tussenbalans’ na twee jaar Uruzgan-missie 
kwam een andere commentator tot de-
zelfde conclusie: de situatie in Afghanistan 
was alleen maar verslechterd. Er was dus 
geen sprake van het uitroeien van terroris-
tische dreiging aan de Afghaanse wortel. 
De actieve Nederlandse rol in Afghanistan 
had Nederland mogelijkerwijs zelfs tot een 
doelwit van terroristische acties gemaakt. 
De National Coördinator Terrorismebe-
strijding (NCTB) oordeelde begin 2008 dat 
de dreiging van terroristische aanslagen in 
verband hiermee als “substantieel” moest 
worden beschouwd.7 De Nederlandse be-
volking kwam inmiddels in meerderheid 
tot eenzelfde conclusie. In 2009 zou nog 
maar tien procent geloven dat de Uruz-
gan-missie bijdroeg aan de Nederlandse 
veiligheid.8 Gezien de overwegingen van 
de NCTB leek de Nederlandse rol in Afgha-
nistan eerder te hebben geleid tot grotere 
risico’s.
Ook was het de vraag of de Nederlandse 
deelname aan militaire missies de Ne-
derlandse invloed, status en reputatie 
ten goede kwam. Mogelijkerwijs had 
de benoeming van Jaap de Hoop Schef-
fer tot secretaris-generaal van de NAVO 
iets te maken met de Nederlandse rol in 
Afghanistan en Irak. Maar tegelijkertijd 
moest worden vastgesteld dat Nederland 
een uiterst bescheiden rol speelde bij de 
internationale, politieke besluitvorming 
betreffende Afghanistan en Irak. Ook Clin-
gendael-medewerkers Jan Rood en Marieke 
Doolaard vragen zich af, of de Nederlandse 

2 Artikel Verhagen in: de Volkskrant, 10 mei 2008.

3 Zie: Beatrice de Graaf, “The Dutch mission in Uruzgan. 
 Political and military lessons”, in: Atlantisch Perspectief, 
 Vol. 34, no. 7, 2010, p. 19.

4 Zie: Bernard Bot, ‘Drie mythen’, in: Internationale 
 Spectator, LXIV, nr. 1, januari 2010, blz. 1-2; oordeel 
 Verhagen in interview met NRC Handelsblad: NRC 
 Handelsblad, 15 september 2007.

5 Zie: Thomas von der Dunk, “De Afghaanse spagaat van 
 Nederland en Amerika”, in: Internationale Spectator, 
 LXIV, nr. 4, april 2010, blz. 193.

6 Jaïr van der Lijn en Edwin Bakker, �Diplomatiek succes 
 in Den Haag ook succes voor Afghanen? Kanttekening 
 bij de Afghanistan-conferentie”, in: 
 Internationale Spectator, LXIII, nr 5, mei 2009, blz. 235.

7 Zie: Raymond Knops, “Twee jaar Uruzgan. Een 
 tussenbalans”, in: Atlantisch Perspectief, Vol. 32, no. 5, 
 2008, blz. 4.

8 De Graaf, “The Dutch mission in Uruzgan”, blz. 20.

“We zijn in oorlog”, Kok hier tijdens de toespraak ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van de NAVO.

Minister-president Balkenende bij de G20-Top.



De tweede overweging om de uitzending 
van Nederlandse militairen naar Afghani-
stan te rechtvaardigen, was de veronderstel-
ling dat Nederland een humanitaire plicht 
vervulde. De Nederlandse missie in Uruz-
gan diende bij te dragen aan de wederop-
bouw en democratisering van een door 
oorlog en repressie geteisterd land. Deze 
redenering lag ten grondslag aan de brede 
steun die de Nederlandse missie in Afgha-
nistan aanvankelijk in de Tweede Kamer 
kreeg. Deze steun was in zekere zin nog 
een product van het voor de jaren negentig 
van de twintigste eeuw kenmerkende libe-
raalinternationalistische optimisme dat in 
vele westerse hoofdsteden heerste. 
De westerse landen, en ook Nederland, 
hadden, zo werd verondersteld, de taak 
en de plicht bij te dragen aan de versprei-
ding van mensenrechten en democratie. 
De verspreiding van mensenrechten en 
democratie, evenals van een vrijemarkt-
economie, zou de basis moeten vormen 
van de wederopbouw van failed states zoals 
Afghanistan. 11 Door deel te nemen aan de 
wederopbouwmissie in Uruzgan vervulde 
Nederland dus, zoals ook Verhagen stelde, 
een humanitaire plicht die was ingegeven 
door gevoelens van medeleven en solidari-
teit met het Afghaanse volk. Mede daarom 
werd in Den Haag in eerste instantie ook 
vaak gesproken over een wederopbouw-
missie, een term die al snel tot misverstan-
den en meningsverschillen aanleiding zou 
geven.

Minder sterk
Ook deze overwegingen zijn in de afgelo-
pen jaren aan slijtage onderhevig geweest. 
De wederopbouwmissie bleek al snel een 
stuk grimmiger dan verwacht. In de afge-
lopen jaren werd duidelijk dat de strijd 
tegen de Taliban, en andere antiwesterse 
strijdgroepen, nog lang niet gewonnen was. 
Dat betekende dat de stabilisatie en weder-
opbouw van Afghanistan, op zijn zachtst 
gezegd, een zaak van lange adem leken te 
worden. Meer en meer werd de term ‘vecht-
missie’ in de mond genomen als publieke 
erkenning van het feit dat de Nederlandse 

actieve rol bij door de Verenigde Staten 
geleide militaire interventies wel invloed en 
status heeft opgeleverd. “Los van de vraag 
of deze interventies – in het bijzonder die 
in Afghanistan – het beoogde doel, te weten 
stabiliteit, dichterbij hebben gebracht, mag 
sterk betwijfeld worden of Nederland zich 
met zijn actieve inzet enige invloed of posi-
tie heeft verworven.” 9

Visie AIV
De Adviesraad Internationale Vraagstuk-
ken (AIV) concludeerde dan ook in januari 
2010 dat er “scherpere eisen” moesten 
worden geformuleerd met betrekking tot 
Nederlandse deelname aan gemeenschap-
pelijke crisisbeheersingsoperaties. Zo moest 
er sprake zijn van een “aantoonbare relatie 
met de veiligheid en belangen van de 
NAVO-lidstaten”, van “volkenrechtelijke 
legitimiteit” en van een “samenhangende 
civiel-militaire aanpak”. De AIV bepleitte 
“behoedzaamheid bij het aanvaarden van 
taken buiten het verdragsgebied”, onder 
meer omdat het gevaar dreigde van “over-
stretch” en omdat het “NAVO-label” niet 
in alle gevallen door andere betrokkenen 
als “constructief” werd beoordeeld.10 Dat 
klonk als kritiek op de besluiten die in de 
voorafgaande jaren waren genomen. Im-
mers, volgens de zakelijke AIV- criteria was 
de ambitieuze Nederlandse rol in Afghani-
stan niet in alle opzichten te verdedigen.
Solidariteit en mensenrechten (2) 

militairen in Uruzgan niet echt toekwamen 
aan het bouwen van scholen, het bevorde-
ren van de rechten van de vrouw, en andere 
fraaie humanitaire doelstellingen.12 Neder-
land leek veeleer betrokken te zijn geraakt 
in een uitzichtloze burgeroorlog, waarbij 
het de positie verdedigde van een in ver-
schillende opzichten aanvechtbaar regime.
In de afgelopen jaren groeide bovendien 
ook in Nederland het besef dat de status 
van het Westen, en de politieke macht van 
de westerse landen, onder druk stonden. 
De opkomst van een aantal niet-westerse 
mogendheden, zoals de zogeheten BRIC-
landen (Brazilië, Rusland, India, China) 
leidden tot allerhande bespiegelingen dat 
de internationaal-politieke en –economi-
sche verhoudingen competitiever aan het 
worden waren. De vanzelfsprekendheid 
van het westerse gelijk, vooral als het ging 
om mensenrechten en democratie, leek 
geringer te worden. 
Dergelijke bespiegelingen beïnvloeden ook 
de meningsvorming over de wederopbouw 
van Afghanistan, die gezien de uiterst ge-
mengde resultaten toch al tot groeiend pes-
simisme aanleiding geven.

Reputatie bij de Verenigde Staten (3)
Een derde belangrijk strategisch argument 
om de Nederlandse actieve deelname aan 
de door de Verenigde Staten geleide War on 
Terror te rechtvaardigen was de Atlantische 
samenwerking en de “geloofwaardigheid” 
van de NAVO en dus van het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschap. De redenering luidde 
dat de Amerikaans-Europese alliantie 
ook na het einde van de Koude Oorlog 
nog steeds van grote betekenis was. Alleen 
met steun van de Verenigde Staten was het 
Westen, dan wel Europa, in staat om mili-
tair gewicht in de schaal te leggen. Om de 
Verenigde Staten te blijven overtuigen van 
hun politieke en militaire steun, moesten 
de West-Europese landen bereid zijn hun 
bijdrage te leveren aan militaire operaties 
die onder Amerikaanse of NAVO-leiding 
werden uitgevoerd.
Nederland had als traditionele steunpilaar 
van het Atlantisch bondgenootschap, als 
relatief belangrijke economische partner, 
een specifiek belang bij handhaving van de 
Atlantische samenwerking. Actieve Neder-

9  Jan Rood en Marieke Doolaard, “Activisme als risico: 
 buitenlands beleid onder Balkenende”, in:   
 Internationale Spectator, LXIV, nr. 11, november   
 2010, 
 blz. 570.

10 Adviesraad Internationale Vraagstukken, ‘Het nieuwe 
 Strategisch Concept van de NAVO’, rapport no. 67, 
 januari 2010, blz.  33-34.

11 Zie voor een interessante behandeling van deze 
 opvattingen: Roland Paris, At War´s End. Building 
 Peace After Civil Conflict, Cambridge: Cambridge 
 University Press,  2004, blz. 13/55.

12 De Graaf, “The Dutch mission in Afghanistan”, 
 blz. 20.

Voormalig minister Ben Bot

President Obama en minister-president Balkenende. Bron: Witte Huis.
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landse deelname aan vredesmissies deed 
de Nederlandse reputatie in de Verenigde 
Staten goed, wat om zowel politieke als eco-
nomische redenen bijzonder wenselijk was. 

Meer succes
Negen jaar na het begin van de War on Ter-
ror lijkt deze argumentatie op het eerste 
gezicht beter overeind gebleven dan die 
hierboven aangeduide redenering over het 
Nederlandse veiligheidsbelang.
Nog steeds kunnen relevante argumenten 
worden genoemd waarom Amerikaans-
Europese politieke en militaire samenwer-
king gewenst is. Daar staat tegenover dat 
ook in Nederland de afgelopen jaren kritiek 
is uitgeoefend op de Amerikaanse War on 
Terror en op de wijze waarop de Verenigde 
Staten de Europese bondgenoten tegemoet 
traden. Deze kritiek, die onder meer door 
oud-minister Bot werd verwoord, had 
vooral betrekking op de Amerikaans-Britse 
invasie van Irak, maar raakte ook die in Af-
ghanistan.13

Daar komt bij dat de Nederlandse twijfels 
over de voortzetting van de Uruzgan-missie, 
zowel die in het najaar van 2007 als die 
aan het begin van 2010, ook de nodige 
Amerikaanse ergernis hebben opgewekt. Er 
was Amerikaanse druk nodig om de Ne-
derlandse regering in november 2007 over 
de streept te trekken. Dat neemt natuurlijk 
niet weg dat het verstandig is goede betrek-
kingen te onderhouden met Washington. 
De actieve Nederlandse rol in Afghanistan 
heeft daartoe waarschijnlijkheid ook bijge-
dragen. Het is echter de vraag of het poli-
tiek, en wellicht ook moreel, aanvaardbaar 
is om die reden een groot aantal Neder-
landse militairen uit te zenden. De inzet 
van de Nederlandse krijgsmacht kan toch 
geen ‘Holland promotion’ tot doel hebben.

WRR-rapport
Afgezien daarvan komt bovendien een 
meer algemeen politiek probleem om de 
hoek kijken. Het is de vraag of de tijdens 
de Koude Oorlog ontstane buitenlandspo-
litieke oriëntatie op de Verenigde Staten 
aan het begin van de een en twintigste 
eeuw nog steeds effectief is. Er zijn in de 
afgelopen jaren verscheidene pleidooien 
gehouden voor een meer Europees georiën-
teerd beleid. Het laatste voorbeeld daarvan 

overtuigingskracht hadden verloren. Er be-
staat inmiddels grote scepsis over de vraag 
of de Nederlandse militaire aanwezigheid 
in Afghanistan heeft bijgedragen aan een 
vermindering van terroristische dreiging. 
Ook is niet duidelijk welke andere Neder-
landse belangen in het geding zijn.
Maar wat wellicht nog belangrijker is, de 
veronderstelling dat het westerse ingrijpen 
in Afghanistan, en ook dat in Irak, een 
daadwerkelijk humanitair doel dienen, 
wordt steeds meer in twijfel getrokken. Het 
lijkt uiterst onwaarschijnlijk dat de situatie 
in Afghanistan zich op afzienbare termijn 
ontwikkelt in de richting die velen aan het 
begin van de Nederlandse aanwezigheid 
voor ogen hadden. 
Daarom is de uitkomst van alle menings-
verschillen over Afghanistan, die mede 
leidden tot de val van het vierde kabinet-
Balkenende, niet alleen een gevolg van 
partijpolitieke verwikkelingen. Een moge-
lijk ‘pappen-en-nathouden-besluit’ om de 
Nederlandse aanwezigheid te continueren 
door middel van een opleidingsmissie 
weerspiegelt ook, en vooral, de gegroeide 
onzekerheid over de strategische doelstel-
lingen die met die aanwezigheid gediend 
zijn.<

Duco Hellema is als hoogleraar in de Geschie-
denis der Internationale Betrekkingen verbon-
den aan het Departement Geschiedenis van de 
Universiteit Utrecht. Deze bijdrage is gebaseerd 
op de lezing die hij op 16 november 2010 hield 
op de thema-avond georganiseerd door de 
Stichting Themadagen Vrede en Veiligheid van 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons 
Leger’ samen met de Stichting Schouwenburg 
Fonds en de Studentenvereniging Internatio-
nale Betrekkingen (SIB) afdeling Utrecht. 

was het rapport Aan het buitenland gehecht 
van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) dat in december 
2010 werd gepubliceerd. Een dergelijke her-
oriëntatie zou ook de beleidsvorming ten 
aanzien van Afghanistan raken. Daar moet 
wel aan worden toegevoegd dat in politiek 
Den Haag de nodige scepsis heerst ten aan-
zien van Europa, zeker ook binnen de door 
de PVV ‘gedoogde’ regering-Rutte.14

Conclusie
Er zijn in de afgelopen jaren dan ook de 
nodige conflicten ontstaan over voortzet-
ting van de Nederlandse aanwezigheid 
in Afghanistan. Dergelijke conflicten en 
verschillen van mening hadden weinig van 
doen met de wijze waarop de Nederlandse 
militairen hun taken in Afghanistan uit-
voerden. Daarover bestond in binnen- en 
buitenland waardering. Het ging om an-
dere zaken. Er was sprake van een zekere 
vermoeidheid en van uitputting van de 
toch al beperkte, Nederlandse materiële en 
financiële middelen. Er werd immers gedu-
rende de achter liggende jaren nog steeds 
op de defensiebegroting bezuinigd.
Van groter belang was de vermindering 
van het politieke engagement en van de 
politieke steun. Dat had te maken met het 
feit dat de drie belangrijkste strategische 
overwegingen die aan het besluit tot deel-
name aan de bezetting van Afghanistan ten 
grondslag hadden gelegen, veel van hun 

13  Interview met Bot, NRC Handelsblad, 8 december 
 2007.

14 Aan het buitenland gehecht. Over verankering 
 en strategie van het Nederlands buitenlandbeleid, 
 rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
 Regeringsbeleid, Amsterdam: Amsterdam 
 University Press, 2010.

President Karzai, VN-sg Ban Ki-moon en NATO-sg Rasmussen. Bron: NAVO.

Eenheid mariniers in colonne. Bron: Defensie.



het proces tegen Chodorkovski werd de 
oud-premier van Oekraïne, Julia 
Timosenko, door de Oekraïense officier 
van justitie aangeklaagd op verdenking van 
het verduisteren van de gelden die Oekra-
ine voor de verkoop van zijn CO2-quota 
zou hebben ontvangen. Timosenko zou 
deze volgens de officier van justitie illegaal 
verkocht hebben. Het speelt verder geen 
rol dat zij de opbrengsten van de CO2-
verkoop in het Oekraïense staatspensioen-
fonds heeft gestort. 
Maar in Oekraïne is het politieke roer 
inmiddels volledig om. Daar hebben de 
nieuwe president Viktor Janukovitsj en 
zijn achterban de kant van Poetin gekozen. 
Timosenko, het belangrijkste gezicht van 
de prowesterse politieke beweging in Oe-
kraïne, kan voor deze ‘aanklacht’ voor 7-10 
jaar worden opgesloten.
In Wit-Rusland gaat president Aleksander 
Loekasjenko die zichzelf met 80 procent 
van de stemmen op 19 december liet 
herkiezen voor een vierde termijn, nog 
minder subtiel om met politieke tegen-
standers. Die werden op de verkiezingsdag 
in elkaar geslagen en zitten sindsdien zon-
der vorm van proces in de staatsgevangenis 
van Minsk. 

Herijking
Voor degene die geloven dat Rusland 
te hervormen is tot een democratische 
rechtsstaat, zou het politieke proces tegen 
Chodorkovski een klap in het gezicht 
moeten zijn. Voor degene die pleiten dat 
het Westen op zijn hoede moet zijn voor 
de ambities van het Kremlin en dat het een 
krachtiger houding moet aannemen, is de 
uitkomst van het politieke showproces een 
bevestiging dat zij het bij het rechte eind 
hebben. De gewetenloze wijze waarop er 
met prowesterse politieke tegenstanders 
in de ‘Russische invloedssfeer’ afgerekend 
wordt, heeft de mythe dat Rusland op weg 
is naar een rechtsstaat doorgeprikt. Dit 
dwingt om een herijking van de huidige 
westerse politiek richting die Russische 
invloedssfeer.<

volgens hem tijdens het bewind van Jeltsin 
hun vermogen op wederrechtelijke wijze 
hadden verkregen en een verkeerde eco-
nomische filosofie aanhingen: die van de 
westerse vrije markteconomie. 
De meeste oligarchen bonden in en 
steunden Poetin. Hieronder bevond zich 
ook het suikeroompje van de Londense 
voetbalclub Chelsea, Roman Abramovitsj. 
Andere oligarchen zoals Boris Berezo-
vski, namen de wijk naar het Westen. 
Chodorkovski bleef echter in Rusland en 
steunde tijdens de parlementsverkiezingen 
van 2002 de liberale oppositie.
Dit was in de ogen van Poetin een doods-
zonde. Hij had inmiddels de teugels in 
het Kremlin stevig in handen en liet Cho-
dorkovski in 2003 arresteren op verden-
king van belastingontduiking en fraude. 
De oligarch werd veroordeeld en acht jaar 
opgesloten in een strafkamp in Siberië. 
Het Kremlin plukte vervolgens Yukos leeg 
en politieke vrienden van Poetin kregen 
het bestuur ervan toegeschoven.

Poetin for president
In 2011 zou de opsluiting van Cho-
dorkovski afgelopen zijn maar in decem-
ber heeft de Russische rechter er nog maar 
eens zes jaar aan toegevoegd. Vlak voor 
die uitspraak kwam de premier hoogst-
persoonlijk in een praatprogramma voor 
de Russische staatstelevisie uitleggen dat 
Chodorkovski een ‘dief is die berecht dient 
te worden’. Aldus geschiedde de volgende 
dag.
Het lijdt geen twijfel dat de werkelijke 
bedoeling van Poetin en zijn entourage is 
om voor westers georiënteerde kandidaten, 
deelname aan de presidentsverkiezingen 
van 2012 onmogelijk te maken. Poetin 
wil graag zelf weer president worden en 
stoomt de bevolking klaar om zijn her-
verkiezing mogelijk te maken. Met de 
verlenging van de straf van Chodorkovski 
is een irritante opposant van het toneel 
verwijderd.

Verspreiding Poetin-model
Het autoritaire model waarin genadeloos 
afgerekend wordt met politieke tegenstan-
ders, staat in de door Rusland gedomi-
neerde regio niet op zichzelf. Het is in trek 
bij Poetin-adapten. Haast tegelijkertijd met 

Dr. László Marácz 

De Russische president Medvedev heeft bij 
zijn aantreden in 2008 verklaard dat hij 
zich zou inzetten voor de opbouw van een 
Russische rechtsstaat. Men veronderstelde 
(of hoopte?) dat hij Rusland in de richting 
van een liberale democratie zou duwen, 
ook al was premier Poetin een hardliner. 
Zij zouden als een bad cop and good cop 
Rusland op een tandem naar de moderne 
wereld leiden.
De jongste veroordeling, eind december 
2010, van Mikhail Chodorkovski de voor-
malige ‘baas’ van de oliemaatschappij Yu-
kos, was het resultaat van een zeer dubieus 
proces. Door dit politieke showproces kan 
dat beeld van het Russische leiderschap 
niet meer in stand blijven. Rusland is 
onder het bewind van ‘president-premier’ 
Poetin, oud-chef van de Russische vei-
ligheidsdienst KGB, vervallen tot een 
autoritair land waarin het onmiskenbaar 
Poetin zelf is die de politieke lijnen uitzet 
en waarin informele en ongeschreven 
‘oekazes’ de kern van zijn regime vormen. 
Eigenlijk is er in Rusland niet veel nieuws 
onder de zon. Zo ging het er in de Sovjet-
Unie ook al aan toe. 
Dit alles vereist een herijking van de wes-
terse houding tegenover Rusland. 

Chodorkovski 
Mikhail Chodorkovski was de rijkste man 
van het nieuwe Rusland toen hij in 2003 
werd gearresteerd. Hij had in de jaren ne-
gentig een sterke positie in de Russische 
zakenwereld opgebouwd en was CEO van 
de machtige Russische oliemaatschappij 
Yukos. Chodorkovski behoorde tot een 
kleine kring van zogeheten oligarchen die 
tijdens het bewind van Boris Jeltsin steeds 
meer greep op het economische leven had-
den gekregen.
De kans is groot dat Chodorkovski en 
andere oligarchen ondeugdelijk hebben 
gehandeld om hun rijkdom te kunnen 
vergaren. Wel was toen de van toepassing 
zijnde Russische wetgeving niet waterdicht. 
Van dat vacuüm hebben de oligarchen 
handig gebruik gemaakt.
In 2000 veranderde het politieke speelveld. 
President Poetin die de westers georiën-
teerde Jeltsin afloste, wilde de sterke staat 
van de Sovjet-Unie herstellen en verklaarde 
daarom de oorlog aan de oligarchen die 

De rechtsstaat volgens Poetin
Een land waarin politieke tegenstanders onder het justitiële tapijt worden geveegd, 
bruuskeert niet alleen de mensenrechten. Het opereert volgens het recht van de 
sterkste, een houding die ook in het internationale verkeer grote veiligheidsrisico’s 
met zich mee kan brengen.
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Insurgency en 
counterinsurgency

Enkele kanttekeningen

Jan Hoffenaar

Historische kennis en inzichten leidden nooit tot een op maat geschreven recepten-
boek voor het hedendaagse optreden. Zij zijn echter absoluut onmisbaar voor een 
zinvolle reflectie op de betekenis, inhoud en vorm van het hedendaagse optreden 
daarvan.

Vanuit deze gedachte organiseerde het Ne-
derlands Instituut voor Militaire Historie 
in de nazomer van 2010 een internatio-
naal militairhistorisch congres rond het 
thema “Insurgency and Counterinsurgency: 
Irregular Warfare from 1800 to the Present”. 
Het leverde veel interessante gezichtspun-
ten op.1
We spreken, kort gezegd, van counterinsur-
gency (COIN) als een regering, al dan niet 
met steun van buiten, haar macht en mid-
delen inzet om een opstand, gericht op haar 
omverwerping, tegen te gaan. De opstand 
is meestal het gewelddadige symptoom van 
een dieperliggende politieke, sociale, eco-
nomische, religieuze en/of etnische proble-
matiek. Tegenwoordig is COIN in de kern 
nation building.
De ruim tachtig bijdragen aan het congres 
toonden een kleurrijk palet van opstanden 
en COIN-operaties in heden en verleden. 
Ze gingen over de partizanen in voormalig 
Joegoslavië, de Darul Islam in Indonesië in 
de jaren vijftig, de Somalische afscheiding 
van Kenia in de jaren zestig, de SWAPO in 
Namibië, de FARC in Colombia, de recente 
operaties in Irak en Afghanistan, en de 
Naga-opstand in Noordoost-India, om er 
slechts enkele te noemen.
Laatstgenoemde, nog steeds aan de gang 
zijnde opstand, is overigens interessant 
omdat hij enkele parallellen vertoont met 

het optreden van de Taliban in Afghani-
stan (hoewel ‘de’ Taliban niet bestaat). Het 
noordoosten van India is van oudsher een 
excluded area vergelijkbaar met de noord-
westelijke provincies in Pakistan, grenzend 
aan Afghanistan. Ze zijn geannexeerd als 
bufferstaten, maar nooit goed bestuurd.
De strategie van de Naga-opstandelingen is 
de kosten van een oorlog tegen hen zo hoog 
mogelijk maken, opdat de Indiase regering 
uiteindelijk zal toegeven. Hun tactiek is 
het ondersteunen van opstanden elders in 
India, zodat de regering op vele fronten 
tegelijk moet optreden. Verder hanteren zij 
een systeem van zelfvoorziening door mid-
del van criminele activiteiten, dat veel lijkt 
op dat van de Taliban.

Zes principes
Het congres maakte nog eens duidelijk dat 
elke opstand, elke operatie, unieke ken-
merken heeft wat betreft voorgeschiedenis, 
context en deelnemende partijen. Er kan 
dus niet één COIN-recept bestaan. Altijd 
moet opnieuw een balans worden gezocht 
tussen verschillende elementen van mili-
taire inzet, ondersteuning van bestuur en 
wederopbouw.
De zes vaak aangehaalde, algemene COIN-
principes bieden daarbij slechts enig hou-
vast. Het zijn de volgende.
•	 Formuleer	een	haalbaar	politiek	doel	

1 Dit jaarlijkse congres wordt, onder auspiciën van de 
 Commission Internationale d’Histoire Militaire, telkens in 
 een ander land georganiseerd. Ditmaal vond het plaats 
 op het Marine Etablissement Amsterdam.

 dat de grieven van de opstandelingen 
 (voor een aanzienlijk deel) wegneemt.
•	 Zorg	voor	een	goed	geïntegreerde,	civiel-
 militaire aanpak.
•	 Gebruik	zo	min	mogelijk	geweld.
•	 Probeer	opstandelingen	van	de	
 bevolking te scheiden.
•	 Focus	op	het	verkrijgen	van	een	
 uitstekende informatiepositie.
•	 Heb	vooral	een	lange	adem	en	veel	
 geduld.
Er bestaat dus niet één COIN-doctrine. 
Bovendien is COIN door de geschiedenis 
heen voor militairen als afwijkend optreden 
beschouwd, optreden waarover om die re-
den weinig is vastgelegd. Bij internationale 
samenwerking op dit gebied is het daarom 
van extra groot belang te beseffen dat iedere 
bondgenoot verschillende ervaringen op dit 
terrein heeft opgedaan.
Nederland is het ‘nieuwe optreden’ vanaf 
de jaren negentig begonnen op basis van 
een, bescheiden, ervaring met peacekeeping 
operaties, terwijl de Verenigde Staten bijvoor-
beeld, mede op basis van hun ervaringen tij-
dens	de	eerste	Golfoorlog,	de	problematiek	
in Irak en Afghanistan, zeker aanvankelijk, 
toch veel meer vanuit een conventioneel 
oorlogsbegrip hebben benaderd.

Schilderij van Francis Goya verbeeldend de 
executie van de verdedigers van Madrid op 3 
mei 1808.

Britse strijd tegen de Mau Mau in Kenia.



eindigen van de strijd. Integendeel, hij vaart 
er wel bij!

Scepsis
Opvallend was dat vooral diverse Ameri-
kaanse deelnemers (niet alleen de eerder-
genoemde Porch) sceptisch waren over de 
haalbaarheid van de hoogdravende, op 
westers liberaaldemocratisch model geba-
seerde doelstellingen in landen als Irak en 
Afghanistan die heel andere tradities ken-
nen. Een extra moeilijkheid bij het huidige 
COIN-optreden is dat, in tegenstelling tot 
het optreden in de voormalige koloniën, de 
counterinsurgents tegenwoordig als derde 
partij interveniëren, waarbij van begin af de 
exitstrategie in de politieke afwegingen op 
de voorgrond staat. Wanneer gaan we weer 
weg?
Minister Van Middelkoop wees in zijn 
openingstoespraak op de spanning tussen 
de politiekmaatschappelijke behoefte aan 
snelle oplossingen (quick fixes) en de nood-
zaak van politiek/publiek/strategisch geduld 
om de hoogdravende doelen werkelijk te 
bereiken. Bijna alle opstandelingen heb-
ben de tijd. Overigens hoeft tijd niet altijd 
in het nadeel van de counterinsurgents te 
zijn, zoals de frontier oorlogen in de VS, de 
Atjeh-oorlog in Indië en de recente succes-
sen tegen de FARC in Colombia hebben 
laten zien.
Een zeer kritische Deense bijdrage ging in 
op het novum van COIN-operaties in gealli-
eerd verband en de extra problemen die dat 
met zich meebrengt. Bij counterinsurgency, 
met een comprehensive approach (defense, di-
plomacy en development), zijn al veel partijen 
betrokken, waardoor een eenduidige invul-
ling van het gemeenschappelijke optreden 
in de praktijk moeilijk haalbaar is. Als daar 
ook nog eens veel staten bij betrokken zijn, 
is de kans op een debacle nog groter. De 
betrokken staten vertellen niet hetzelfde 
‘strategische verhaal’ en werken met ver-
schillende nationale agenda’s wat leidt tot 
nationale caveats. Samen met de complexe 
internationale aansturing van dergelijke 
operaties leiden deze factoren ertoe dat de 
vereiste unity of effort vrijwel onmogelijk 
is. Dit bracht de kritische Deen tot de con-
clusie dat Afghanistan wellicht de eerste én 
de laatste COIN-operatie van de NAVO zal 
blijken te zijn.

Legitimiteit
Gaan	we	er	desondanks	vanuit	dat	COIN-
operaties succesvol kunnen zijn dan, zo 
betoogden diverse deelnemers, moet alles 
draaien om legitimiteit. Het optreden moet 
op de bevolking zijn gericht (people centric). 
Van begin af moet de counterinsurgent stre-
ven naar een door de meerderheid van de 
bevolking geaccepteerd, representatief gezag 
met de wil en het vermogen goed bestuur 

Dit neemt niet weg dat kennis van de op-
standelingen voor alle niveaus van COIN-
optreden cruciaal is. Een andere keynote 
speaker, de Zuid-Afrikaanse generaal-majoor 
b.d. Mollo, sprak uit eigen ervaring: wij wa-
ren geen gewone opstandelingen, maar free-
dom fighters! Kortom, probeer te begrijpen 
wat de insurgent beweegt en wat stappen 
van jouw kant kunnen zijn die tot samen-
werking kunnen leiden. Een opstand is in 
de eerste plaats een politiekmaatschappe-
lijk conflict. Daarom moeten de root causes 
van de opstand worden aangepakt en niet 
slechts symptomen bestreden. Dit impli-
ceert dat de counterinsurgent de vijand nooit 
volledig van de onderhandelingen en het 
toekomstige politieke bestel kan buiten-
sluiten.
Op strategisch niveau bestaat voor de coun-
terinsurgent het gevaar te veel aandacht te 
schenken aan de eigen sterke kanten, en te 
weinig oog te hebben voor de sterke pun-
ten van de tegenstander. De Nederlanders 
in de dekolonisatieoorlog in Indonesië 
(1945-1949), bijvoorbeeld, waren te veel 
gericht op het ‘onthoofden’ van de belang-
rijkste nationalistische leiders (enemy cen-
tric), terwijl de opstandelingen ondertussen 
een civiel-militair peoples defense system op-
bouwden waardoor ze de bevolking door 
dwang en overreding konden controleren.
Te velde moet de opstandelingenbestrijder 
zich tot in de haarvaten ‘amongst the people’ 
begeven. Een goed voorbeeld hiervan gaf de 
Israëlische brigadegeneraal Asher. Hij legde 
uit dat een slechte inlichtingenvoorberei-
ding en -samenwerking tijdens de oorlog in 
Libanon in 2006 leidde tot grote verbete-
ringen op dit terrein tijdens de strijd in de 
Gazastrook	tegen	Hamas	rond	de	jaarwisse-
ling van 2008-2009.
De derde keynote speaker, de Britse luite-
nant-generaal Jonathon Riley, relativeerde 
alle betogen gericht op het trekken van ‘les-
sen’ voor toekomstig COIN-optreden. Hij 
wees op het verband tussen het plegen van 
een opstand, het verrichten van criminele 
activiteiten en ideologisch extremisme, een 
verband dat in de huidige tijd op diverse 
plaatsen valt waar te nemen. Vaak heeft een 
tegenstander geen enkel belang bij het be-

Bestrijden van mythes
Een vorsende benadering van de geschiede-
nis behoedt ons overigens voor een welig 
tierende mythevorming. Bekend is die van 
de onoverwinnelijke partizaan, die tijdens 
de Bosnische oorlogen weer opgeld deed. 
Een andere is die van de ‘lange mars’ van 
Mao, die bij nadere beschouwing minder 
succesvol was dan het door de Chinese 
propaganda gekleurd beeld ons wil doen 
geloven. Ook op de succesvolle Britse 
COIN-traditie valt wel het een en ander af 
te dingen. Daar kwam meer coercion aan te 
pas dan we vaak hebben gedacht.
Een zeer kritische keynote speaker, de Ameri-
kaanse professor Douglas Porch, hield een 
betoog met de titel “The dangerous myths 
and dubious promise of COIN”. Hij doelde 
behalve op de vermeende successen van de 
huidige population centric doctrines, ook op 
het eenduidige westers liberale oogmerk 
van de operaties: vrijheid, democratie en 
vrij ondernemerschap als het enige levens-
vatbare model voor nationaal succes.2

Ken uw tegenstander!
Zoals te verwachten viel, was er tijdens het 
congres (helaas) meer aandacht voor het 
perspectief van de bestrijders van opstan-
den dan voor dat van de opstandelingen. 
Begrijpelijk, aangezien veel deelnemers wer-
ken bij het ministerie van Defensie van hun 
land. Verklaarbaar ook omdat het bronnen-
probleem bij bestudering van opstanden 
groot is; het bijhouden van een archief is 
immers niet de eerste prioriteit van opstan-
delingen.

2  Zie: Douglas Porch, “The dangerous myths and 
 dubious promise of COIN”, Atlantisch Perspectief, 34-8 
 (december 2010) 26-29.

Partizanen op de Balkan.

Optreden tijdens politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. Bron: NIMH.
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(good governance) mogelijk te maken. De rol 
van de militairen is bovenal voorwaarden-
scheppend, zoals generaal Patraeus al eens 
eerder zei: “The military play an important 
role in facilitating a secure environment in 
which governance can develop.”
Goed	bestuur	behelst	onder	meer	enige	
vorm van rule of law en opbouw van lokale 
veiligheidsdiensten. Ook bewaking van de 
grenzen kan cruciaal zijn (zie Zuidwest-Af-
ghanistan). Enige voorzichtigheid bij de zo-
genoemde security sector reform is echter wel 
op zijn plaats. Diverse historische studies 
laten zien dat inzet van inheemse troepen 
snel tot op identiteit gebaseerde spanningen 
kan leiden, wat weer tot meer steun aan de 
opstandelingen kan leiden.
Er bestaat ook een spanning tussen het 
streven naar een door de meerderheid van 
de bevolking geaccepteerd, representatief 
gezag en de zogenaamde key leader approach. 
Er bestaat altijd een informeel gezag, dat 
de counterinsurgent moet coöpteren en 
niet tegen zich in het harnas moet jagen. 
Daarbinnen is echter meestal niet iedereen 
vertegenwoordigd, maar de controle over de 
bevolking, en daarmee over de bestrijding 
van de opstandelingen, wordt er wel door 
vereenvoudigd.

Steun van parlement en bevolking
Een gevaar dat altijd op de loer ligt, is dat 
een missie vaak te eng wordt gedefinieerd 
om de steun van parlement en bevolking 
te krijgen. Dat kan leiden tot caveats en 
micromanagement. Tot welke spanningen 
dit kan leiden, heeft de Nederlandse missie 
in Al Muthanna laten zien.3 Uit bijna alle 
papers bleek de behoefte van militairen in 
COIN-operaties de ruimte te krijgen zich 
aan de omstandigheden aan te passen. 
Vooral in de beginperiode, wanneer natio-
nale en internationale civiele organisaties 
nog vaak slecht zijn vertegenwoordigd in 
het inzetgebied, moeten commandanten 
over de nodige armslag kunnen beschikken 
voor onder meer het opstarten van weder-
opbouwprojecten voor de korte en middel-
lange termijn.
Er is nog een ander reden om een missie 
onder de juiste noemer (wederopbouw, sta-
bilisatie, bezetting?) aan de thuisbevolking 
te ‘verkopen’. Zonder het benoemen van 
de ware doelstellingen en benodigde me-
thoden om die te verwezenlijken, ontstaat 
snel irritatie in het parlement en verwarring 
aan het thuisfront. Het laatste is helemaal 
het geval wanneer er doden en gewonden 
vallen bij soorten operaties die van tevoren 
niet zijn benoemd.
Het verkrijgen en behouden van de steun 
van parlement en thuisfront is een (potenti-
ele) zwakte die opstandelingen kunnen ont-
dekken en uitbuiten. Zij kunnen riskante 
operaties met collateral damage uitlokken en 

deze achillespees raken in de battle of ideas, 
waarin het draait om inschattingen, per-
cepties en het aan de man brengen van de 
eigen doeleinden.

COIN en krijgsmacht
Een constatering (overigens geen nieuwe) 
van verschillende deelnemers was dat zowel 
bij COIN-operaties als bij de doctrinevor-
ming daarover, de militairen domineren 
en dat dit niet juist is. In de FM 3-24, het 
COIN-handboek van de Amerikanen, staat 
het zelfs expliciet: “the doctrine is written 
by the wrong people”! Er wordt veel lip-
pendienst bewezen aan civil supremacy in 
COIN, maar de centrale rol van het bestuur 
(en de politie) komt in de praktijk nauwe-
lijks van de grond. Het is niet verwonderlijk 
gezien hun geschiedenis, dat vooral enkele 
Britten op dit euvel wezen. Een van hen 
verwoordde het aldus: “Comprehensive ap-
proaches to COIN-planning are still a mys-
tery to most modern military and political 
leaders.”
COIN is door de jaren heen sterk wisselend 
gewaardeerd. Dat komt niet in de laatste 
plaats door de onduidelijke definities van 
het COIN-concept alsook door de, aan de 
koloniale periode ontleende, negatieve as-
sociaties die de term oproept. Kijk alleen 
maar naar Nederland. In het begin van de 
Uruzganperiode werd de term counterinsur-
gency om politieke redenen vermeden. Ver-
volgens werd de term internationaal bon ton 
en ook in Nederland omarmd. En nu, bij 
het uitblijven van doorslaggevende succes-
sen in Afghanistan, dreigt de COIN-scepsis 
weer toe te nemen.
Deze scepsis, die vooral ook in de Angel-
saksische landen is te horen, heeft twee 
elementen. COIN zou te soft zijn, persua-
sion verheerlijken en aandacht voor coercion 
marginaliseren. Tevens zou concentratie op 
COIN het gevaar in zich bergen de geschikt-
heid van de krijgsmacht voor de combined 
arms taken te ondermijnen. Daarbij wordt 
onder andere verwezen naar het Franse 
‘Afrika-leger’, dat in 1870 niet meer volledig 
gereed was een moderne conventionele 
oorlog in Europa te voeren. Een krijgsmacht 

moet immers, zoals professor Siccama tij-
dens het congres betoogde, elders ‘internal 
stability’ creëren, maar tegelijkertijd nog 
steeds een ‘industrial war’ kunnen uitvechten.
Of de angst voor de ondermijning van de ge-
schiktheid voor het laatste een reële angst is, 
valt, lijkt mij, voorlopig nog te betwijfelen. 
De eisen van COIN en de houding die erbij 
hoort (omgaan met vele, diverse onzekerhe-
den, geduld uitoefenen, samenwerken met 
vele partijen, zich richten op de bevolking in 
plaats van op de vijand, etc.) zijn en blijven 
in strijd met het warrior ethos.

Lessen getrokken?
De neiging om juist snel terug te keren naar 
het ‘normale’ ligt veeleer op de loer. Met 
alle gevolgen van dien, vooral op het punt 
van het trekken van ‘lessen’ voor de langere 
termijn. Zo treden problemen bij missies 
meestal pas naar buiten als het fout gaat. 
Worden de problemen provisorisch opge-
lost, dan worden ze niet opgemerkt, wordt er 
dus geen vervolg aan gegeven en worden er 
geen ‘lessen’ uit getrokken.
Een ander voorbeeld. In verschillende eva-
luaties worden problemen met mandaten 
genoemd, maar als er niets echt misgaat (Ko-
sovo, Irak), dan wordt de spanning die dit in 
de praktijk opleverde, niet geanalyseerd en er 
van de improvisaties te weinig geleerd. Hoe-
veel kennis van Kosovo is meegenomen naar 
Irak, en hoeveel van Irak naar Afghanistan?
Uruzgan	was	een	geïntegreerd	optreden,	met	
vele partijen. Dit vraagt logischerwijs om een 
geïntegreerde	evaluatie.	Ik	ben	benieuwd	of	
die er gaat komen.<

Jan Hoffenaar is hoofd Afdeling 
Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie en, vanwege 
het KNVOL, bijzonder hoogleraar Militaire 
Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Met 
dank aan dr. T.W. Brocades Zaalberg en dr. A. 
ten Cate.

3  Zie: A. ten Cate en T.W. Brocades Zaalberg, “Missie in 
 Al Muthanna. De Nederlandse krijgsmacht in Irak, 
 2003-2005”, Armex, 94-5 (oktober 2010) 17-20.

FARC.

Niet teveel geweld (Vietnam-oorlog).



troepen door het coördineren van de in-
zet en spreiding van de Medical Treatment 
Facilities in het inzetgebied en tussen de 
regionale commando’s van ISAF. Daarnaast 
draagt hij zorg voor de planning van lucht-
transport voor de medische evacuatie van 
gewond geraakt personeel naar Role 2 of 
Role 3 hospitalen, de zogenaamde forward 
aero medical evacuation (aeromedevac). Ook 
monitort hij de uitvoering van de genees-
kundige ondersteuning door het genereren 
van managementinformatie in de vorm van 
Medical Assessment Reports.
Ook de operationele commandanten op 
ieder lager niveau moeten voortdurend over 
gezondheidsrisico’s worden geadviseerd 

ben betrekking op de doelmatige inzet van 
schaarse geneeskundige capaciteit ter onder-
steuning van current operations. Een advies 
kan leiden tot het stellen van prioriteiten in 
de uitvoering van de opdrachten.
Het hoofdkwartier van ISAF, het hoogste 
niveau, herbergt binnen de sectie van de 
Deputy Chief of Staff Support (DCOS Sup-
port) een multinationaal bemenste stafsec-
tie Joint Medical Branch (JMed). De JMed 
wordt geleid door een kolonel-arts en valt 
uiteen in de sectie Medical Operations en 
de sectie Medical Plans. De belangrijkste 
verantwoordelijkheden van de JMed zijn 
de volgende. Hij adviseert betreffende de 
geneeskundige ondersteuning van de eigen 

Operationele Gezondheidszorg 
in Afghanistan (vervolg)

Het eerste deel van het tweeluik over de ope-
rationele gezondheidszorg in Afghanistan 
eindigde met een korte beschrijving van het 
geneeskundig systeem. Om dit tweede deel 
over de inzet ook zelfstandig te kunnen le-
zen, opent het met die beschrijving.
De zorg voor gewonden en zieken verloopt 
geëchelonneerd, dat wil zeggen dat de be-
handeling plaatsvindt in elkaar opvolgende 
behandelniveaus, aangeduid met Role 1 
t/m 4. Bij elk gedefinieerd zorgniveau is 
door de NAVO een minimum kwaliteit 
van te leveren (klinische) zorg vastgesteld. 
De Engelse terminologie hiervoor is medi-
cal capability. De NAVO-definitie hiervoor 
luidt: “The aggregate of medical personnel and 
expertise, facilities, logistic sustainability and 
evacuation support that is available to provide a 
defined level of care to a determined number of 
casualties”1

Het is niet noodzakelijk – soms zelfs onge-
wenst – dat alle behandelniveaus achtereen-
volgens worden doorlopen. Uitgangspunt 
is dat de zorg ononderbroken en doelmatig 
plaatsvindt en zo spoedig mogelijk leidt tot 
een medische eindbehandeling.
Het meest ideale behandeltraject voor een 
gewonde met levensbedreigend letsel is di-
recte afvoer vanaf het punt van verwonding/
eerste behandeling naar een geneeskundige 
inrichting waar definitieve behandeling kan 
plaatsvinden, net zoals civiel in Nederland 
gebruikelijk is. Vertaald naar de situatie in 
het inzetgebied betekent dit: direct na eerste 
hulp (binnen 15 minuten) opgehaald met 
een medevac-helikopter (binnen 30-45 
minuten) en direct voor een definitieve 
chirurgische behandeling afgeleverd worden 
in een Role 3 faciliteit (binnen 1 – 2 uur). 
Van hieruit vindt, zodra dit medisch verant-
woord is, rechtstreeks repatriëring naar een 
ziekenhuis in het thuisland plaats. 

Sturing en controle
Een geneeskundige behandel- en afvoer-
keten functioneert niet zonder sturing en 
controle. Voor een specialistische input voor 
verantwoorde sturing door de (lijn-)com-
mandant en controle op de kwaliteit van 
zorg  zijn geneeskundige adviseurs op ieder 
niveau van de commandovoeringstructuur 
ingedeeld. De uitgebrachte adviezen heb-

Luitenant-kolonel B.J. Vos MSc

In het vorige nummer van Armex is de planningsfase van het ‘gezondheidszorgdeel’ 
van de missie in Afghanistan besproken. Dit tweede deel beoogt inzicht te bieden 
in de geneeskundige keten zoals die voor deze ISAF-missie was ingericht en hoe 
die functioneerde. Ook passeren samenstelling en werkwijze van de afzonderlijke 
schakels de revue. 

1  NATO, 2006.

US Special Forces oefenen met Poolse collega’s scoop and run. Bron: ISAF.
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door experts in hun staf. Voor de com-
mandant van de Nederlandse TFU en het 
Contingentscommando was dit de Senior 
Medical Officer (SMO)2.
Op dat niveau was ook een geneeskun-
dig stafelement ingedeeld, dat zich bezig 
hield met advisering en coördinatie van de 
geneeskundige ondersteuning van de dage-
lijkse operaties van de TFU-eenheden.
Op de nog lagere niveaus traden afhankelijk 
van de indeling daarvan de onderdeelarts, 
de commandant van de geneeskundige ele-
menten of de Algemeen Militair Verpleeg-
kundige (AMV) op als adviseur. 

Care under Fire
De zorg voor slachtoffers tijdens gevechts-
handelingen is gebaseerd op het Tactical 
Combat Casualty Care protocol. Dat kent 
drie fasen. De eerste is de Care under Fire 
fase. Hierin is sprake van geneeskundige 
handelingen tijdens gevechten. Daarop 
volgt de Tactical Field Care fase. Die begint 
op het moment dat er geen sprake meer 
is van direct vijandelijk vuur en duurt tot 
de evacuatie van het slachtoffer naar een 
geneeskundige inrichting. De laatste is de 
Combat Casualty Evacuation Care fase waarin 
een medische professional de verdere zorg 
voor het slachtoffer overneemt.
Snel en juist ingrijpen in de cruciale eerste 
fase heeft een belangrijk positief effect op 
de overlevingskans. Het trainen van iedere 
militair in de benodigde kennis en vaar-
digheden voor Care under Fire leidt tot een 
vermindering van het aantal gesneuvelden 
tussen 15 en 20%.3 Kenmerkend voor dit 
traject is de afweging tussen de uitvoering 
van medische handelingen en de operatio-
nele opdracht waarbij soms moet worden 
gekozen tussen het beste resultaat voor het 
slachtoffer en de opdracht van de eenheid. 
Deze afweging is een verantwoordelijkheid 
van de operationeel commandant en niet 
van de behandelend zorgverlener. 
De behandeling wordt indien mogelijk di-
rect gestart door de militair zelf of ter plaat-
se aanwezige militairen door het toepassen 
van Zelfhulp en Kameradenhulp (ZHKH), 
de militaire variant van eerste hulp bij onge-
vallen waarvoor iedere militair is opgeleid. 
Ook een bij de eenheid ingedeelde gewon-
denhelper (een lid van het team met een 
geneeskundige neventaak), kan worden 
ingezet. Deze heeft een speciale opleiding 
gevolgd tot Combat Life Saver (CLS). Deze 
functionaris is bevoegd en bekwaam om 
als niet medisch gecertificeerd professional 
in extreme situaties een aantal medische 
handelingen uit te voeren binnen daarvoor 
speciaal voor Defensie vastgestelde wette-
lijke kaders. 
Een meer gespecialiseerde variant van de 
gewondenhelper is de Medic Special Forces. 
Deze neventaker is onder meer ingedeeld 
bij de Special Forces en krijgt een uitgebrei-
dere opleiding die is afgestemd op de tacti-
sche context van speciale operaties. 
De behandeling is gebaseerd op de door 

de Britse krijgsmacht ontwikkelde Battlefield 
Advanced Trauma Life Support (BATLS) pro-
tocollen. 

Role 1
De behandeling wordt zo spoedig mogelijk 
overgenomen en voortgezet door medische 
professionals. Het eerste professionele be-
handelniveau wordt aangeduid met Role 1. 
De hier uitgevoerde geneeskundige zorg is 
in beginsel een nationale verantwoordelijk-

heid en de Nederlandse middelen waren 
dan ook ingedeeld bij de eigen operationele 
eenheden. Dit niveau omvat gespecialiseer-
de eerste hulp, triage4, resuscitatie (behoud 
van vitale functies) en stabilisatie van ge-
wonden door gecertificeerde militaire artsen 
of verpleegkundigen. Ook het routinema-
tige huisartsenspreekuur (ziekenrapport) 
behoort tot de taken van Role 1. De zorg 
wordt verleend in of vanuit de gewonden-
transportvoertuigen of (mobiele) hulppos-
ten zodat vooruitgeschoven optreden in het 
inzetgebied mogelijk is.
De militairen in Uruzgan beschikten naast 
hulpposten op de diverse compounds ook 
over een luchtmobiele hulppost. Die be-
stond onder meer uit een snel op te zetten 
tent, een traumaset en een poliset. Het 
geheel was verplaatsbaar (ook met een 
transporthelikopter) in twee voertuigen met 
aanhanger. Deze luchtmobiele hulppost 
werd bemand door een arts, twee verpleeg-
kundigen en twee gewondenverzorgers die 
tevens chauffeur van de twee voertuigen 
zijn. Deze middelen maakten het niet al-
leen mogelijk om grootschalige inzet tijde-
lijk te ondersteunen, maar ook om tijdelijk 
en plaatselijk behandelmogelijkheden voor 
de lokale bevolking in te richten.
In Afghanistan zijn specifieke situaties aan 
de orde met betrekking tot beveiliging en 
het gebruik van geneeskundig personeel en 
materieel. Uit ondervinding bleek dat men 
er niet op kan vertrouwen dat de OMF 5 de 
beschermde status van medische installaties 

2 De Senior Medical Officer wordt internationaal ook 
 aangeduid als Senior Medical Advisor (SMA)

3 Parsons, 2004. 

4 Triage is de systematiek die gebruikt wordt om 
 behandelprioriteit te bepalen bij meerdere, tegelijk 
 aangeboden ernstig gewonden, gericht op de 
 overleving van zo veel mogelijk slachtoffers.
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accepteren. Deze realiteit dwong C-TFU tot 
de opdracht om de beschermende (Rode 
Kruis) symbolen niet te voeren op de ge-
neeskundige pantservoertuigen.6 
Op basis van de vernieuwde behandelpro-
tocollen (BATLS UK 2005) werd gebruik 
gemaakt van nieuwe materialen voor het 
stelpen van grote bloedingen en het toedie-
nen van vloeistoffen. Voorbeelden hiervan 
zijn de Combat Application Tourniquet, bloed-
stelpende middelen (QuickClot TM ) en 

nieuwe typen noodverbanden.
Een specialistisch domein binnen de Role 1 
is de Hygiëne en Preventieve Gezondheids-
zorg (HPG). Die wordt waar nodig uitge-
voerd in het inzetgebied en op de compound. 
De HPGers doen voortdurend onderzoek 
en voeren metingen uit op het gebied van 
voeding, waterkwaliteit, legering, sanitaire 
omstandigheden, ongediertepreventie en –
bestrijding en uitvoering van warmteproto-
collen (heat stress-vlag’) op de base. Indien 
nodig werden onderzoekuitkomsten geverifi-
eerd door specialisten in Nederland.

Role 2
Het behandelniveau Role 2 is gericht op le-
vensreddend, chirurgisch ingrijpen (Dam-
age Control Surgery (DCS)) met de daarbij 
behorende diagnostische ondersteuning en 
kortdurende, intensieve postoperatieve na-
behandeling. Het concept gaat uit van een 
minimum aan chirurgisch handelen gericht 
op de stabiele afvoer van de patiënt. DCS 

ZHKH. Bron: ISAF.



wordt alleen uitgevoerd indien het niet mo-
gelijk is om binnen de tijdslimiet Primary 
Surgery in een Role 3 geneeskundig inrich-
ting uit te voeren.
Deze mobiele component wordt ook inge-
zet in de ontplooiingsfase van een operatie. 
De mobiliteit wordt verkregen door onder-
brenging van kant en klare behandelunits 
in een speciaal voor dit doel ontwikkeld 
systeem van uitschuifbare en koppelbare 
containers. Dit Mobiel Geneeskundig Ope-
ratiekamer Systeem (MOGOS-systeem), be-
staat uit diverse typen containers ingericht 
voor de primaire zorgfuncties (zoals opera-
tiekamers, preoperatieve en postoperatieve 
behandeling en radiodiagnostiek) en wordt 
aangevuld met tentsystemen voor de ont-
vangst- en verpleegfunctie.
Role 2 kent verschillende 
verschijningsvormen die variëren in de 
omvang van de medische voorzieningen. 
De basisconfiguratie wordt binnen 
de NAVO aangeduid met Role 2 Light 
Manoeuvre  (Role 2 LM). De configuratie 
voor meer uitgebreide tweedelijnszorg heet 
Role 2 Enhanced (Role 2 E of Role 2+).
Aan het begin van de ISAF- missie is door 
Nederland een MOGOS-hospitaal (Role-
2* + CSU) ontplooid op vliegveld Kabul, 
toen nog alleen voor de Area of Responsibility 
(AOR) Kaboel. Deze eenheid maakte deel 
uit van een Medical Task Force onder Duitse 
leiding. Na twee rotaties (ISAF-1 + 2) en de 
terugtrekking van de Nederlandse eenheden 
uit Kabul is dit hospitaal gesloten.
Ter ondersteuning van de TFU werd op 
Kamp Holland in een statische setting van 
pantsercontainers in combinatie met pre-
fabs een Nederlands geleid Role 2+ hos-
pitaal ingericht onder de naam Uruzgan 
Medical Centre. De primaire taak voor de 
ongeveer 55 medewerkers was de verzor-

ging van de coalitietroepen. Het ziekenhuis 
bestond uit de spoedeisende hulp (SEH) 
met twee operatiekamers, een intensive care 
unit (ICU), een recovery afdeling en een ver-
pleegafdeling met 14 bedden. Daarnaast 
waren een polikliniek, een huisartsenprak-
tijk en een tandheelkundige behandelu-
nit aanwezig. Voor de eerstelijnszorg waren 
twee algemeen (huis)artsen, een tandarts, 
een apotheker en een fysiotherapeut inge-
deeld, bijgestaan door assisterend perso-
neel. De specialistische zorg en chirurgische 
ingrepen werden uitgevoerd door een speci-
alistenteam. Gedurende de missie zijn naast 
Nederlandse teams ook teams uit Singa-
pore, Australië en Canada ingezet in het ka-
der van de multinationale samenwerking.
De patiëntenaantallen gedurende de zes-
weekse inzetduur van één specialistenteam 
geven een indruk van de werklast in de Ne-
derlandse Role 2E. Van 3 juni tot 1 au-
gustus 2007 hebben zich 1646 patiënten 
gemeld op het spreekuur. Er zijn 107 trau-
mapatiënten aangeboden op de SEH, voor-
namelijk Afghaanse burgers (17 kinderen 
onder de 16 jaar) en 18 Nederlandse mi-
litairen. Er werden 160 patiënten opgeno-
men op de verpleegafdeling en 15 op de 
ICU. Het grootste deel van deze patiënten 
was slachtoffer van oorlogsgeweld. Van deze 
groep zijn uiteindelijk 12 mensen overle-
den. In totaal werden bij 76 patiënten hon-
derd operaties en 138 andere verrichtingen 
uitgevoerd.7 Vijftien patiënten zijn na pri-
maire behandeling afgevoerd naar een Role 
3 inrichting. Er zijn achthonderd behande-
lingen door de fysiotherapeut uitgevoerd en 
ruim vijfhonderd door de tandarts. 

Role 3
Role 3 is in feite een (veld)hospitaal met 
een regionale functie en een geringe tacti-

sche mobiliteit. Het beschikt over meer spe-
cialismen dan een Role 2 faciliteit. Deze 
behandelfaciliteit levert tweedelijns specia-
listische zorg in het operatiegebied binnen 
de grenzen van het opnamebeleid geldend 
voor het missiegebied. De kern van de be-
handeling is gericht op Primary Surgery (wat 
in de NAVO Doctrine AJP 4-10 wordt om-
schreven als: “the surgery directed at repair of 
the local damage caused by wounding, rather 
than correcting the generalised effects”).
Role 3 hospitalen hebben een regionale 
taak en zijn dus verspreid over de provincies 
Helmand, Zabul en Uruzgan. Deze hospita-
len zijn nationale middelen van de in deze 
provincies gebiedsverantwoordelijke lan-
den (lead nations). De TFU maakte gebruik 
van een door Canada geleid multinationaal 
Role 3 hospitaal (KAF Role 3 MMU) op 
Kandahar Airfield. Het Role 3-MMU is een 
klein algemeen ziekenhuis met twee ope-
ratiekamers, vier IC stations en twaalf bed-
den. Er is een beperkt aantal specialismen, 
waaronder chirurgie, anesthesie, orthope-
die, kaakchirurgie, neurochirurgie en inter-
ne geneeskunde. Er zijn ook een psychiater 
en een radioloog aanwezig. Daarnaast is er 
fysiotherapie, een apotheek, een mobiele 
bloedbank, een medisch laboratorium en 
zijn er röntgenfaciliteiten (waaronder echo-
grafie en een CT-scan). 

Specialisten
Om tijdens uitzendingen te beschikken 
over voldoende medisch specialistische zorg 
contracteert defensie civiele medische spe-
cialistenteams. Defensie is voor dat doel 
een samenwerkingsverband aangegaan met 
twaalf ‘partner’-ziekenhuizen die garant 
staan voor de beschikbaarstelling van spe-
cialistisch personeel. Het Instituut samen-
werking Defensie en Relatieziekenhuizen 
(IDR) coördineert deze samenwerking en is 
verantwoordelijk voor contractering en be-
heer, opleiding, planning, voorbereiding, 
begeleiding, afwikkeling en nazorg van het 
medisch specialistisch personeel dat op uit-
zending gaat. Een team kan bestaan uit een 
chirurg, een anesthesioloog, operatieassi-
stenten, een anesthesieassistent, intensive 
care verpleegkundigen, een radiodiagnos-
tisch laborant en een klinisch-chemisch 
analist. 

Role 4
De laatste schakel van het geneeskundig 
systeem wordt gevormd door de Role 4, 
de fase van de medische eindbehandeling. 
Door de uitvoering van geweldsmissies 
zoals ISAF, ontstaat een groeiende behoefte 
aan gegarandeerde en gespecialiseerde 
opvang in Nederland. Een Role 4 behandel-
inrichting voorziet in het volledige aanbod 
van definitieve medische zorg, nazorg en 
revalidatie die niet in het missiegebied 
ontplooid kan worden en in beginsel in 

7 Tan & Bussink, 2008. 

Hospitaal Kamp Holland. Bron: Defensie.

Medivac na IED-aanslag op een NL voertuig. Bron: Defensie.
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het thuisland van de militair plaatsvindt. 
In Nederland fungeert het Centraal Militair 
Hospitaal (CMH) in Utrecht als Role 4 een-
heid. Het CMH is het enige militaire zieken-
huis in Nederland en werkt samen met het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het 
CMH beschikt met het Calamiteitenhospi-
taal over en bijzondere voorziening voor de 
opvang van gerepatrieerde, ernstig gewonde 
militairen.

Aero Medevac
Een onmisbaar element in een operatie zo-
als ISAF is militair geneeskundig luchttrans-
port. Dat luchttransport heeft inmiddels 
grote vormen aangenomen zoals cijfers uit 
de recente Golfoorlogen illustreren. Gedu-
rende de Operatie Iraqi Freedom zijn ruim 
55.000 (!) patiënten door de lucht vervoerd.
Het systeem van geneeskundig luchttrans-
port is te verdelen in tactisch en strategisch 
luchttransport. Tactisch transport vindt 
plaats in het inzetgebied met medevac-he-
likopters. Daarvoor is er een internationale 
helikopterpool die door gespreide statione-
ring het inzetgebied afdekt.
Het zoeken en vervolgens weghalen van 
(gewonde) mensen uit een vijandelijke 
omgeving, eventueel onder begeleiding van 
een gewapend escorte, noemt men Forward 
Medevac. Dat kent twee scenario’s: het zo 
snel mogelijk oppakken en vervoeren (scoop 
and run) of het uitgebreid ter plaatse behan-
delen en voorbereiden voor het transport 
door het invliegen van een compleet spe-
cialistisch behandelteam (stay and play). In 
dat geval krijgt de inzet het karakter van een 
immediate response team, waarbij door het 
meenemen van een chirurgische uitrusting 
ingrepen zoals noodamputaties kunnen 
worden gedaan in het terrein. In principe is 
de bestemming een Role 2 of Role 3 hospi-
taal.
De andere vorm van tactisch transport 
noemt men Tactical Medevac. Hier gaat het 
om het transport van gestabiliseerde gewon-
den tussen geneeskundige inrichtingen of 
naar een geneeskundige inrichting buiten de 
combat zone.
De effectiviteit van helikopterinzet voor aero 
medevac blijkt uit een Britse studie, waarin 
gedurende de periode 1 mei tot 31 juli 2007 
de transportnormen zijn geanalyseerd in het 
verantwoordelijkheidsgebied van RC(S)8. 
Het criterium voor de effectiviteitmeting was 
een norm van 90 minuten voor alle cate-
gorie A en B gewonden9 tussen de gewon-

denmelding aan het RC(S) Combined Joint 
Operations Centre (CJOC) tot de landing van 
de helikopter (wheels down) bij de chirurgi-
sche faciliteit. In de beoordelingsperiode zijn 
762 gewonden door de lucht vervoerd. Ana-
lyse van de normtijden wijst uit dat bij 75% 
van de ernstig gewonden (categorie A en B) 
de norm werd gehaald. De redenen voor 
het niet halen van de norm in 25% van de 
gevallen waren de te grote vliegafstand (lan-
ger dan 30 minuten enkele trip), vertraging 
in het veilig stellen van de landingsplaats, 
vertraging in het verkrijgen van de juiste 
informatie (aantal/soort gewonden, locatie) 
en onjuiste prioriteitstelling van de verwon-
dingen. Bij de patiënten die niet binnen de 
norm zijn vervoerd is geen vermijdbare ge-
zondheidsschade aantoonbaar. 
De gewondenafvoer vanuit het operatiege-
bied naar het thuisland wordt aangeduid als 
strategisch luchttransport. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van een internationale pool 
van vastvleugelige vliegtuigen. 

Waardevolle observaties
In diverse uitspraken van autoriteiten en 
in nationale en internationale publicaties 
wordt de geneeskundige ondersteuning in 
Afghanistan beschreven als de beste expe-
ditionaire militaire gezondheidszorg ooit. 
Dat geldt dus ook voor Nederlandse mili-
taire gezondheidszorg. De goede resultaten 
zijn overigens niet allemaal te danken aan 
een foutloos systeem. Vaak ligt persoonlijk 
handelen van zorgverleners en planners ten 
grondslag aan succes. Geconstateerde on-
volkomenheden moeten echter worden ont-
houden en omgezet in verbetermaatregelen. 
Om op ‘eredivisieniveau’ te blijven presteren 
mag niet te veel worden geleund op het 
improvisatietalent van de spelers. Intensieve 
operaties leiden tot snelle verbeteringen en 
nieuwe inzichten. Het hoge operationele 
tempo zal ook door de verantwoordelijke 
systeemeigenaren moeten worden bijgehou-
den en vertaald in snelle aanpassingen van 
het systeem.
Een punt dat nadere aandacht behoeft is 
de tactical medevac. Dit afvoersysteem is 
gebaseerd op de inzet van dedicated gewon-
dentransporthelikopters maar Nederland 
is hiervoor afhankelijk van internationale 
ondersteuning.
Een ander voorbeeld is de ondersteuning 
met chirurgische specialistenteams. Dit 
is een internationaal schaarsteprobleem, 
waardoor multinationale afspraken niet 

altijd lang van te voren vastgelegd kunnen 
worden. In een langlopende operatie is 
onverwachte samenwerking soms nood-
zakelijk, zoals in het geval van een nieuwe 
internationale partner die ondersteunt met 
chirurgische teams (Singapore).
Op het strategisch niveau is er sprake van 
een gewijzigde doctrine. De uitvoering 
van de operatie op basis van een counter-
insurgency en tegelijkertijd op basis van 
het 3D-concept (Defense, Development en 
Diplomacy) vraagt een herbezinning op de 
positie en de inbreng van de militaire ge-
zondheidszorg.
Op tactisch niveau betekent de ondersteu-
ning van nieuwe operatie elementen als 
Smallest Unit of Action (SUA; de kleinste 
eenheid die de poort uitgaat, vanwege de 
gemengde samenstelling ook wel Combined 
Arms Teams genoemd), Observing, Monitor-
ing and Liaison Teams (OMLT; militairen die 
zijn ingedeeld bij Afghaanse eenheden om 
die als eenheid te trainen) en Police Monitor-
ing Teams (PMT) ook de vraag naar meer 
geneeskundige middelen en andere vormen 
van ondersteuning. Dit proces wordt nu 
uitgevoerd met de ingedeelde middelen 
voor de Defense taak via de trial and error 
methode.
Veel observaties betreffen medisch materi-
eel. Door samenwerking in internationaal 
verband wordt het assortiment soms ‘vanaf 
de werkplek’ aangepast. Zo zijn in de uit-
rusting van de AMV-er de CAT (tourniquet), 
de Israelian bandage (noodverband) en 
bloedstelpende middelen opgenomen.
Een groot percentage van lokale patiënten 
bestaat uit kinderen. De inhoud van de me-
dische uitrusting is hier niet op berekend, 
zodat aanvankelijk moest worden geïmpro-
viseerd. Later zijn middelen geleend uit het 
internationale Role 3 hospitaal. Deze onge-
wenste situatie heeft in mei 2008 geleid tot 
de invoering van kinderpakketten die hun 
waarde hebben bewezen.
Over de wijze waarop de geneeskundige 
ondersteuning van ISAF werd uitgevoerd 
hoefden de Nederlandse militair en het 
thuisfront zich geen zorgen te maken. De 
gewond geraakte Nederlandse militair wist 
zich verzekerd van een medische zorg van 
een specialistische kwaliteit zoals gebruike-
lijk in elk Nederlands ziekenhuis.
De ISAF-missie is officieel ten einde en de 
balans kan worden opgemaakt. Op basis 
van de verzamelde informatie worden 
geconcludeerd dat het operationeel genees-
kundig systeem voldoet aan de gestelde 
kwaliteitseisen en uitvoering van de opge-
dragen taken.< 

Luitenant-kolonel B.J. Vos MSc is Stafofficier 
Plannen binnen de Afdeling Gezondheidszorg 
van Staf Commando Landstrijdkrachten.

8 Cordell, Cooney en Beijer, 2008. 

9 A en B gewonden hebben door de ernst van de ver-
wonding een hoge prioriteit voor wat betreft hun afvoer. 

Role 3 in Kandahar. Bron: ISAF.



‘Horror from hell’ is een kreet die dikwijls 
langs kwam tijdens deze CT-opleiding. Het 
is zelfs de geuzennaam van deze lichting 
contraterreurspecialisten geworden. Vaak 
drukte deze kreet uit wat zij diep van bin-
nen voelden als iemand van de sport weer 
eens ten tonele verscheen. Of als ze de 
maten bebloed uit de ‘dojo’ zagen komen 
na een rondje knokken met de ‘externe do-
centen’, momenten waar de CT-opleiding 
vooral bekend om staat. 
Het is echter veel meer. Door deze aanvul-
lende opleiding en training beschikken ze 
over speciale kennis en vaardigheden op 
het gebied van tactiek en schieten, die ze 
behalve als ‘reguliere’ SFer ook inzetbaar 
maakt voor complexe CT-operaties. 

Bijzondere objecten
Tijdens het slot van deze fysiek en mentaal 
veeleisende opleiding hebben de operators 
zich verdiept in zogenoemde bijzondere ob-

‘Horror from hell’ 
De contraterreuropleiding van het KCT

In de serie over het Korps Commandotroepen (KCT) mocht ik een groep Special Forces 
(SF) operators volgen die de contraterreur (CT) systeemopleiding ondergingen, een 
opleiding die in totaal vijf maanden in beslag neemt. Deze bijdrage richt zich op het 
sluitstuk van deze fysiek en mentaal veeleisende opleiding tot ‘CT-assaulter’Leo van Westerhoven, tekst en afbeeldingen

jecten. “Als we het hebben over ‘bijzondere 
objecten’, dan praten we over massatrans-
portmiddelen waarin een gijzelsituatie kan 
plaatsvinden,” vertelt sergeant-majoor Hans, 
hoofdinstructeur Instructiegroep CT1. “Denk 
aan bussen, treinen, vliegtuigen en schepen. 
Door hun specifieke kenmerken vereist 
een inzet hierop bijzondere vaardigheden. 
Vooral omdat wij een dergelijke actie onder 
alle geweldomstandigheden moeten kun-
nen uitvoeren.”
“In dit stadium van de CT-opleiding krijgen 
ze verschillende procedures aangeleerd die 
worden gebruikt bij het beëindigen van 
gijzelsituaties in voornoemde objecten. 
Stel voor dat je een cruiseschip moet bin-
nendringen. Daarbij word je vervolgens in 
het restaurantgedeelte geconfronteerd met 
ongeveer honderd gegijzelden met daartus-
sen een aantal terroristen, ook wel ‘Tango’s’ 
genaamd, die je moet uitschakelen. Dat is 
absoluut geen sinecure en maakt het uit-

voeren van CT-operaties op deze objecten 
zo buitengewoon.” 
“De mentale druk waaraan operators 
tijdens een instap blootstaan, is ontzet-
tend hoog. De ene keer komt de dreiging 
van links, dan vanachter een deur of half 
verscholen achter een bed. Ondanks de 
constante veranderingen tijdens iedere in-
stap, waarbij de adrenaline door je lichaam 
giert, word je voortdurend gedwongen na 
te denken en alert te blijven. Dat lukt het 
best wanneer je kunt terugvallen op de 
standaard ‘drills’, iets dat veel moeilijker 
is dan het lijkt. Daarom wordt extra aan-
dacht geschonken aan verplaatsing- en 
contactdrills in een dergelijke vijandige 
omgeving.”

1 Dit is een onderdeel van het Instructiepeloton Schieten 
 en Speciale Technieken Tactieken van de Opleidings- en 
 Trainingscompagnie Speciale Operaties (OTCSO) van het 
 KCT. 
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“In deze module leren de operators ook 
technisch en tactisch rijden in diverse voer-
tuigen. Vooral als je met zeer hoge snelheid 
rijdt, is het handig om te weten wat er wel 
kan maar vooral wat niet kan tijdens het 
rijden. Ook leren ze een auto van de weg 
duwen, een 180 graden turn maken en hoe 
te gedragen als ze in een hinderlaag rijden.” 

Waterrijk
In de laatste week stond het beoefenen 
van CT-procedures bij Optreden in Water-
rijke Gebieden’ (CT-OWG) centraal. Het 
zogenoemde boarden (enteren) van schepen 
maakt daar een belangrijk en tegelijkertijd 
spectaculair onderdeel van uit. Daarom 
werd begonnen in het zwembad van de 
Nederlandse Defensie Academie (NLDA) 
in Breda. Daar kregen de operators ‘hoe te 
handelen indien je te water raakt met al je 
uitrusting om’ procedures aangeleerd. Deze 
training is noodzakelijke omdat het risico 
om onverwachts overboord te vallen of te 
moeten springen in dit soort situaties altijd 
aanwezig is. Daarna diende het Rotterdamse 
Waalhavengebied als strijdtoneel. De ‘Mar-
cor Bulk’, een reusachtig containerschip, 
speelde daarin een belangrijke rol. “Hierop 

zijn we eerst begonnen met een uitleg over 
de specifieke uiterlijke- en vooral innerlijke 
kenmerken van een schip,” vertelt sergeant-
majoor Hans. “Met het spectaculair uit-
ziende boarden van een schip verschaf je 
je alleen maar toegang. Het belangrijkste 
van de actie moet dan nog komen. Het 
draait uiteindelijk allemaal om het beëin-
digen van een gijzelsituatie. Daarvoor is het 
belangrijk om Close Quarter Battle (CQB) 
-procedures op en binnenin het schip te 
beoefenen. Alle mogelijke varianten zijn 
daarbij om de hoek komen kijken. Zowel 
bij dag als bij nacht. Dit kan stil en heime-
lijk maar ook dynamisch en snel zijn. Het 
mooie aan deze locatie is dat je het CT-werk 
op een schip goed kunt trainen. Met nauwe 
gangen, veel hoeken, kruisingen en afslagen 
en met heel veel trappen die afgedekt moe-
ten worden.”

Verschillend
Er is naar hartenlust geoefend om op ver-
schillende manieren vanuit het water een 
schip te boarden en zich vervolgens ploegs-
gewijs te richten op het binnendringen in 
diverse secties van het schip. De magazij-
nen zijn hierbij opgetopt met verf gevulde 

2  Een ‘chickenwing’ is een elleboog die te ver uitsteekt 
 als je een vuurpositie kiest achter bijvoorbeeld een 
 deurkozijn

patronen, de zogenoemde FX-munitie. De 
afwisseling van runs met scherpe munitie 
en met FX-munitie is noodzakelijk. Het 
gevaar bestaat dat de drills anders wat ver-
slappen. Het went namelijk dat schijven 
niet terug schieten. Met FX en live Tango’s 
kun je ook werkelijk wat terug ontvangen. 
Door de ‘auw’ factor leer je de chickenwing2 
gauw af.
Voor het enteren moet eerst de situatie wor-
den beoordeeld. Vaart het schip? Ligt het 
voor anker? Hebben ze te maken met een 
sterke stroming? Deze situaties bepalen of 
ze aan boord gaan vanaf de snelle RHIBs 
(Rigid Hull Inflatable Boat) of dat ze naar 
het schip gaan zwemmen. Voor het klim-
men vanaf de RHIB of vanuit het water 
kunnen de operators kiezen tussen een uit-
schuifbare koolstofvezelpaal met haak met 
daaraan een dun oprolbaar laddertje, de 
Marine Boarding Ladder, of de hook on pole. 
Een andere boardingmogelijkheid is via 
de lucht. Een snelle manier van naderen, 
die qua uitvoering erg dynamisch en 
agressief is. Ook het fast ropen vanuit een 
Cougar transporthelikopter is beoefend. 
Ploegsgewijs werden ze telkens binnen 
enkele tientallen seconden afgezet op de 
‘Marcor Bulk’. Vervolgens elimineerden ze 
de verzetshaarden om zo de controle over 
het schip te krijgen. Spieriggen behoort 
vervolgens tot een van de extractie moge-
lijkheden. Behalve als insertiemiddel kan 
de helikopter ook als vuurbasis fungeren 
voor een sniper.

Bijzondere objecten

Aan boord gaan vanaf de snelle RHIBs



CT- systeemopleiding.
De module ‘bijzondere objecten’ is slechts 
een klein onderdeel van de ‘stoere’ CT- sy-
steemopleiding. Die vindt eenmaal per 
jaar plaats en begint met een redelijke 
anticlimax: theorielessen in de filmzaal en 
voortdurend met de complete uitrusting 
omgehangen dry fire oefeningen in de 
sporthal. Verder in het traject zijn deze les-
sen en oefeningen van grote waarde. Door 
van het begin de juiste combat-schiethou-
dingen aan te leren, hoef je er later niet 
meer bewust mee bezig te zijn en kan de 
nadruk meer gelegd worden op tactiek en 
procedures. 
Hierna volgen enkele weken waarbij de in-
dividuele schietvaardigheid onder een ver-
grootglas wordt gelegd. Ook de zogeheten 
REACT (Reactie Aanhouding en Controle 
Technieken) komt aan bod. Terwijl een 
groep in Ossendrecht op de schietbanen 
van de politieacademie aan het schieten 
is, kan de andere groep op de kazerne de 
gevechtsvaardigheid verhogen. Aan het 
eind van deze periode volgt de beruchte 
knokpartij tegen ‘externe docenten’ en een 
schiettest om een voorlopige scheiding tus-
sen A en B schutters te maken.
Het is bij het vechten indrukwekkend om 
te zien hoe een willekeurige operator mi-
nutenlang klappen krijgt van professionals 
en zich dan opnieuw tot het maximum 
kan oppeppen om nogmaals maximaal 
agressief de ‘dojo’ in te stappen. Dit is de 
instelling die nodig is om CT-werk te kun-
nen doen: keer op keer bij elke instap. Het 
kan geen kwaad om daaraan herinnerd te 
worden.

Close Quarter Battle 
Daarna volgt een maand CQB in de ver-

laten gebouwen van de KWK (Koningin 
Wilhelmina Kazerne), naast de politieaca-
demie. Dit gebeurt met FX-munitie. Hierbij 
worden de aangeleerde schiet- en vechtvaar-
digheden gecombineerd met de tactiek die 
door de KCT CT-ploegen wordt gehanteerd. 
Zo leren ze om te gaan met een groot aan-
tal, verschillende situaties. Van gijzelingen 
en mensen omgehangen met bomvesten 
tot Tango’s in beschermende pakken die de 
operators zonder wapens aanvallen. 
Actie-intelligentie is een ander belangrijk 
leerdoel in de CT-opleiding. Men moet in 
staat zijn om in één oogopslag de situatie te 
kunnen inschatten en op basis hiervan de 
juiste beslissing te nemen. Dit wordt ook 
bij duister geoefend om gewend te raken 
aan nachtzichtoptiek in combinatie met bij-
voorbeeld de IR-laser op het wapen. Hierop 
volgt weer een examen waarbij de individu-
ele operator moet laten zien dat hij de skills 
en drills beheerst om veilig en effectief met 
verschillende situaties om te kunnen gaan. 
Ook worden de operators opgeleid om in 
een brandgevaarlijke situaties en in een 
CBRN omgeving (Chemisch, Biologisch, 
Radiologisch en Nucleair; het vroegere 
NBC) op te kunnen treden. Het volgen van 
de CBRN-module levert een certificaat op 
dat op nationaal niveau belang heeft voor 
eventuele samenwerking met andere een-
heden. 

Sniperteams 
Naast het aanvalelement, dat de instap 
doet, worden synchroon ook sniperteams 
CT opgeleid. Via hun specifieke CT-oplei-
ding leren ze hoe men de aanvalsteams 
kan ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld 
door vanuit observatieposten vlak langs de 
assaulters te schieten om zo frontale drei-
gingen uit te schakelen, door hun route ge-

luidloos vrij te maken of door hen volgens 
vaste formats te informeren over huizen, 
personen of routes. Snipers weten perfect 
hoe je onzichtbaar iemand kunt stalken, 
ongeacht de weersomstandigheden. Maar 
ze leren ook observatieposten in te richten 
in huizen. Van daaruit leren ze vanaf tafels, 
stoelen, trappen en allerlei zelfgemaakte 
stellingen te vuren. Ook schieten vanuit een 
helikopter komt aan bod. 

Direct Action Resource Center
Vervolgens wordt een breachopleiding ge-
volgd. Daarin leren ze alle technieken om 
een ingang in objecten te kunnen forceren. 
Het is verbazingwekkend wat er met en-
kele lege melkkartons, een kannetje water, 
wat poeder, kneedspringstof en slagsnoer 
allemaal kan. Daarna gaan de operators 
richting het Direct Action Resource Center 
(DARC) in Little Rock, dat in de Ameri-
kaanse staat Arkansas ligt. Het DARC is hét 
centrum om alle facetten van het contrater-
reurwerk te trainen. Met scherp schieten in 
en buiten gebouwen, met binnenbreach en 
buitenbreach en met geïntegreerd optreden 
met snipers, alles kan daar worden beoe-
fend. Overdag en ’s nachts kunnen ze hun 
hart ophalen. 
Diverse aspecten van het schieten in een 
SOUT (Special Operations Urban Terrain) 
-setting, zeg maar acties in bewoond gebied, 
komen daar uitgebreid aan bod. De ope-
rators krijgen uitdagingen voorgeschoteld 
samen met munitiediscipline en ‘discrimi-
nerend vuur’, waarbij meerdere schijven 
worden neergezet die burgers representeren. 
Ook wordt er in meervoudig ploegverband 
gewerkt. 
In deze scenario’s komt alles voorbij wat ze 
tot dan toe in de opleiding hebben geleerd. 
Individueel komt de operator volop aan 
de bak maar ook het CT-systeem - met het 
hogere net, sniper initiated entry en yankees 
die de binnenring beveiligen, komt hierbij 
volledig tot zijn recht. 
De doorkickers gebruiken ruwweg enkele 
honderden explosieve ladingen. De kleinere 
om veilig een slot uit bijvoorbeeld een sta-
len deur te blazen. Tot heel grote en zware 
ladingen waarmee een houten afdichting 
volledig uit zijn hangwerk wordt geblazen 
of waarmee een nieuwe deuropening in een 
muur wordt gemaakt.
Op Nederlandse schietbanen en complexen 
geeft dit heel veel problemen en is het vaak 
onmogelijk, maar daar kan het allemaal. De 
enige regel in dit civiele trainingscentrum 
is dat je niet richting de bewoonde wereld 
mag schieten.

CT-taakeenheid
De achterliggende gedachte van de CT-op-
leiding is om uiteindelijk alle operators van 
de vier Commandotroepencompagnieën 
op te leiden tot CT-assaulter of -sniper. Na 
de opleiding wordt op basis van getoonde 
kwaliteiten een selectie gemaakt: welke 

Horror from hell

Breachopleiding
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operators in een te vormen CT-taakeenheid 
(CT-TE) in het aanvalelement opereren en 
welke de operatie ondersteunen. Door deze 
opzet beschikt het KCT structureel over een 
operationele CT-capaciteit om alle denk-
bare contraterreuroperaties of een inzet 
in het buitenland af te dekken. Een CT-TE 
kan bijvoorbeeld worden ingezet om ge-
gijzelden te ontzetten, om High Value Tar-
gets op te pakken of uit te schakelen. 

Mariniers
“Eenzelfde taak die ook de terreurbe-
strijdingeenheid van het Korps Mariniers 
(KMarns) heeft,” zegt sergeant-majoor 
Hans. “Ik heb het dan over de Bijzondere 
Bijstandseenheid/Unit Interventie Ma-
riniers (BBE/UIM). Twee pelotons sterk 
maakt deze eenheid onderdeel uit van de 
Mariniers Speciale Operaties Compagnie 
(MSO). Sinds de zeventiger jaren van 
de vorige eeuw heeft deze eenheid zich 
gespecialiseerd in het CT-werk. Ze zijn 
een aantal keren ingezet, met als bekend 
hoogtepunt de trein- en schoolkaping in 
1973 door een groep Zuid-Molukkers. In 
2001 werden ze ook ingezet bij de afzet-
ting van de Benelux- en Botlektunnel, 
vlak na de terreuraanslagen in Amerika. 
Maar de tijd dat kennis en ervaring van 
het CT-werk uitsluitend aan hen is voor-
behouden, is echt voorbij. Waarmee ik 
overigens niets af doe aan de unieke kwa-
liteit van de BBE/UIM-operators. Maar er 
is in de afgelopen decennia in Nederland 
organisatorisch ontzettend veel, zo niet 
alles, veranderd op het gebied van de ter-
reurbestrijding. Daarnaast is door diverse 
internationale ontwikkelingen en een ver-
anderde veiligheidssituatie het belang van 
speciale contraterreureenheden ‘explosief’ 
toegenomen.” 

Andere CT-eenheden
Het landschap van contraterreureenheden 
bestaat naast de BBE/UIM en die van het 
KCT inmiddels ook uit de Brigade Speciale 
Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Ko-
ninklijke Marechaussee (KMar), de regio-
nale en bovenregionale Arrestatieteams van 
de politie en de Dienst Speciale Interven-
ties (DSI), de overkoepelende dienst van 
speciale eenheden bij het Korps Landelijke 
Politiediensten (KLPD). Het bekendste wa-
penfeit van de DSI is de politie-inval in het 
Laakkwartier in Den Haag, eind 2004. 
Hans: “Tussen de contraterreurvisie van 
BBE/UIM en die van het KCT zijn heel veel 
overeenkomsten en de onderlinge samen-
werking is prima. Ondanks de hier en daar 
wat achterhaalde onderbuiksentimenten, 
werken de operators van de MSO en het 
KCT operationeel steeds meer samen. De 
Special Forces Taskgroup ‘Viper’- en Task For-
ce-55 rotaties van de laatste vier jaar in Af-
ghanistan, zijn hiervan goede voorbeelden. 
Behalve op operationeel vlak werd daar 
ook grote vooruitgang geboekt in integratie 
en samenwerking binnen de ploegen. Dat 
zal in de toekomst waarschijnlijk alleen 

maar toenemen.”
“Tegelijkertijd is er toch een wereld van 
verschil als het aankomt op de plaats van 
de terreurbestrijding. Primair staat de BBE/
UIM 24 uur per dag, 7 dagen per week 
paraat ter ondersteuning van de civiele au-
toriteiten, om grootschalige en complexe 
gijzeling- en terreursituaties in Nederland 
te beëindigen. Incidenteel kunnen ze ook 
worden ingezet in het buitenland. Zoals 
nu, om vanaf schepen van de Koninklijke 
Marine boardingoperaties uit te voeren om 
schepen te onderzoeken op verdachte lading 
of om op te treden tegen piraterij.”
“De KCT CT-TE zal echter primair CT-opera-
ties buiten Nederland uitvoeren in een hostile 
environment. En dat beperkt zich niet tot 
gevechten in gebouwen. Het bijzondere ka-
rakter is gelegen in het feit dat gedurende de 
gehele operatie, van de insertie/infiltratie tot 
en met de extractie/exfiltratie, de CT-TE ook 
voorbereid moet zijn op vijandigheden en 
zware weerstand tot ver in de omgeving van 
het aanvalsdoel. De tegenstander kan daarbij 
ook gebruik maken van diverse (zwaardere) 
wapensystemen.”
“Dit staat in schril contrast met de CT-ope-
raties van voornoemde speciale contrater-
reureenheden. Die treden voornamelijk op 
in een secure environment, waar de dreiging 
alleen in en direct om het doel is. Daarom 
wordt voor operaties in een vijandige omge-
ving steevast een CT-TE van het KCT ingezet.”

Slot
Stond de CT-opleiding bij het KCT een tien-
tal jaar geleden nog in de kinderschoenen. 
Nu mag dankzij de operationele ervarings-
gegevens en de lessons learned die constant 
worden geïmplementeerd, met recht gespro-
ken worden van een complete en volwassen 
opleiding. Ondanks de ‘horror from hell’ 
regeert in de procedures de logica en is er 
plaats voor initiatief van de individuele 
operator. Door de extreme know how en 
motivatie van het voltallige instructiekader 
en de hoge mate van inzet bij de operators, 
beschikt het KCT over mensen die deze 
specialistische vaardigheden hebben, die 
dynamisch kunnen opereren en in staat zijn 
om wereldwijd het gehele scala van speciale 
operaties uit te voeren en onder zeer moeilij-
ke omstandigheden split second beslissingen 
kunnen nemen.<

Close Quarter Battle

Een vlammend einde



Defensienieuws

De gedachte achter de ontwikkeling van 
dit gevechtsvoertuig is dat tanks op afstand 
het doel onder vuur kunnen nemen en dat 
de infanterie het doel moet naderen en in-
nemen. Daarom dient de bepantsering net 
zo zwaar te zijn als die van de tank.
De ontwikkeling startte in 2004. Het con-
flict in Libanon in 2006 toonde aan dat de 
sterkere antitankwapens van de Hezbollah 
veel tanks en pantserrupsvoertuigen uit-
schakelden zodat zwaardere bepantsering 
nodig was. Tevens werd aangetoond dat 
het pantserinfanteriegevechtsvoertuig de 
tank, de Merkava 4 MBT, moest kunnen 
bijhouden.
De Namer, op basis van het Merkava 4 
MBT onderstel, werd om die redenen van-
af 2008 in productie genomen. De uitein-
delijke behoefte is gesteld op 250 Namers.
Het voertuig heeft een 1200 pk sterke 
motor en weegt 62 ton! De bepantsering 
bestaat uit een combinatie van passief en 

reactief pantser waarbij de bovenkant van 
het voertuig eveneens zwaar bepantserd is 
omdat veel antitankraketten tegenwoordig 
het doel aan de bovenzijde penetreren. 
Ook kan de Namer met het electronisch 
pantsersysteem Trophy c.q. Iron Fist worden 
uitgerust. Het voertuig heeft standaard o.a. 
een battlefield management systeem, NBC-
bescherming, airco, een V-vormige romp 
en een chemisch toilet. De bewapening 
bestaat uit een wapenstation dat is uitge-
rust met een mitrailleur .50 of een 40 mm 
granaatwerper. De commandant heeft een 
simpel affuit met 7.62 mm mitrailleur. In 
de toekomst wordt het wapenstation mo-
gelijk uitgerust met een 30 mm snelvuurka-
non en een 7.62 mm coax mitrailleur.
Het voertuig is tevens ontwikkeld voor 
inzet bij conflicten laag in het gewelds-
spectrum.

Foto: Namur, internet

Bron: De Onderofficier

Namer, een zeer modern en innovatief gepantserd 
infanterievoertuig

Groot-Brittannië verlaagt zijn defensiebudget
Groot-Brittannië bezuinigt drastisch op 
de defensie-uitgaven. Vooral de Royal Air 
Force en de Royal Navy krijgen te maken 
met ingrijpende reducties.
De Royal Air Force faseert alle ‘steilstar-
ters’, de Harriers, dit jaar uit en brengt het 
aantal Tornado’s terug van ruim 150 naar 
80. Ook gaat het aantal Typhoons dat zou 
instromen, terug naar 160, mogelijk 110 
toestellen. De geplande bestelomvang voor 
de F-35 Lightning II, van 138 stuks zal ver-
moedelijk worden teruggebracht naar 60. 
De F-35C Carrier variant zal de duurdere 
Short Take-Off and Vertical Landing (STO-
VL) variant, de F-35B, vervangen. Voor de 
Nimrod, die niet operationeel zal worden, 
komt de RC-135 Rivet Joint in de plaats. 
Ook de C-130 Hercules transportvliegtui-
gen zullen worden uitgefaseerd. 

Wat opvalt, is dat bij de helikoptervloot 
niet wordt gereduceerd. Maar het extra aan-
tal Chinooks wordt teruggebracht van 24 
naar twaalf.
Bij de Royal Navy gaat de carrier ‘Ark Royal’ 
uit de vaart en blijft de ‘Illustrious’ tot 2014 
als helikopterplatform in dienst. De beide 
nieuwe vliegdekschepen komen wel in 
dienst in 2020 maar de ‘Queen Elizabeth’ 
verdwijnt in de mottenballen en de ‘Prince 
of Wales’ wordt geschikt gemaakt voor de 
conventioneel startende en landende F-
35C.
Ondanks al deze ingrepen blijft Groot-
Brittannië voor defensie voldoen aan de 
NAVO-norm van 2% van het BNP.
Foto: De ooit eerste steilstarter, hier de Harrier GR9A, is 

exit bij de RAF

Bronnen: diversen

De US Navy ontvangt 
zijn eerste E-2D 
Advanced Hawkeye

Northrop Grumman leverde afge-
lopen jaar de eerste airborne early 
warning and control E-2D ‘Advanced 
Hawkey’ af. De E-2D is de zesde ge-
neratie ‘Hawkeye’s’ en is ontworpen 
rond de krachtige Lockheed Martin 
AN/APY-9 radar. Deze radar is krach-
tiger, maar ook betrouwbaarder dan 
de AN/APS-145 radar geïnstalleerd in 
de huidige E-2C ‘Hawkey 2000’. Dit 
jaar worden drie toestellen afgeleverd 
die een uitgebreide operationele 
beproeving zullen ondergaan. Vanaf 
2012 worden jaarlijks acht toestellen 
afgeleverd. In 2015 komen de laatste 
17. De totale behoefte voor de US 
Navy is gesteld op 75 stuks.

Bron: Jane Defense Weekly 

Foto: E-3D Advanced Hawkeye, 

Northrop Grumman
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Rusland onderhandelt met Frankrijk over de aanschaf 
van helikoptercarriers van de Mistralklasse

Afgelopen jaar waren er onderhandelingen 
tussen Parijs en Moskou over de aanschaf 
van vier amfibische aanvalsschepen van 
de Mistralklasse. Voor Frankrijk zou dit de 
eerste grote transactie van militair mate-
rieel zijn. Het blijkt dat de Russen vooral 
zijn geïnteresseerd in de gevechtsleiding-
systemen, de radar, de communicatie- en 
navigatiesystemen. De Russische minister 
van Defensie stelde dat het meest belang-
rijke het kopen van technologie is.
Ook Spanje en Zuid-Korea zijn benaderd 
door de Russen. De VS en andere bondge-

Fokker: goede wijn 
behoeft geen krans

Afgelopen jaren viel het oog van 
grote Amerikaanse vliegtuigfabri-
kanten op Fokker. Allereerst ontving 
Fokker een award van Lockheed 
Martin in het kader van het JSF 
programma voor haar technische in-
breng. Vervolgens realiseerde Fokker 
in 2009 een industrieel samenwer-
kingsprogramma voor de AH-64D 
‘Apache’ met Boeing. Dit was een 
jaar eerder dan gepland en toonde 
de dynamiek van dit bedrijf. Naast 
dit programma zijn er nog vijf ande-
re programma’s: de AH-64D Apache 
onderhoudsservice, de CH-47 Chi-
nook, de Joint Direct Attack Muniti-
ons weapons, de Joint Helmet Mounted 
Cueing System en cockpit upgrades 
voor de KDC-10 welke voor 2017 
gerealiseerd moeten worden.
Eind 2010 werd in het verlengde van 
dit alles een overeenkomst getekend 
door Boeing met Defensie over de 
ondersteunende capaciteit van het 
Logistiek Centrum Woensdrecht 
van de Klu voor Maintenance, Repair 
and Overhaul (MRO). Deze overeen-
komst ondersteunt het initiatief en 
versterkt de positie van Woensdrecht 
als Maintenance Valley binnen maar 
ook buiten de grenzen van Neder-
land.

Bron: Boeing

Foto: internet

Dit jaar zullen de laatste twaalf van in 
totaal 24 F/A-18F Super Hornets wor-
den afgeleverd aan Australië. Deze serie 
is geschikt gemaakt voor een mogelijke 
opwaardering tot EA-18G ‘Growler’ voor 
elektronische oorlogvoering. De tweezits 
Super Hornets werden in 2007 besteld 
om de eventuele vertragingen in het Joint 
Strike Fighter programma op te vangen 
en om de 18 Royal Australian Air Force 
(RAAF) General Dynamics F-111 aanvals-

Meer F/A-18F Super Hornets arriveren in Australie

noten van Frankrijk hebben laten weten 
dat de schepen zonder bewapening en 
gevechtsleidingsystemen moeten worden 
geleverd. Volgens de laatste berichten 
hebben de Russen voor twee schepen een 
bod gedaan en willen ze twee schepen zelf 
bouwen.
Voor de Franse marine komt dit jaar het 
derde schip, van deze klasse, in de vaart.

Bron: Jane Defense Weekly

Foto: Helikoptercarrier van de Mistralklasse

vliegtuigen te vervangen. Laatst genoemd 
toestel is eind 2010 uit operationele dienst 
gehaald.
12 Toestellen zijn al geleverd en nemen 
dit jaar deel aan een intensief opwerkpro-
gramma bij de US Navy, die dit toestel 
ook operationeel heeft.

Bron: Jane Defense Weekly 

Foto: Boeing F/A-18F Super Hornet
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De “Stichting Themadagen voor Vrede 
en Veiligheid” van onze vereniging 
organiseerde ook dit jaar weer een 
Themadag. Deze vond plaats op 
dinsdagavond 16 november 2010 en werd 
georganiseerd in samenwerking met de 
Stichting Schouwenburg fonds, de afdeling 
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van 
de faculteit Geesteswetenschappen van 
de Universiteit Utrecht en de afdeling 
Utrecht van de Studentenvereniging 
voor Internationale Betrekkingen (SIB). 
Het onderwerp was: “Afghanistan”. De 
fraaie Senaatszaal van de Utrechtse 
universiteit was gevuld met bijna honderd 
belangstellenden van zeer diverse 
pluimage, voornamelijk jongeren maar ook 
vertegenwoordigers van zusterverenigingen 
en van bijvoorbeeld Pax Christi.Na een 
welkomstwoord van onze voorzitter en 
een inleiding door de voorzitter van de 
Stichting Themadagen werd het woord 
gegeven aan de discussieleider van de 
avond, generaal-majoor b.d. mr drs. C. 
Homan. 
Als eerste sprak Mevrouw mr Chr. 
Meindersma, adjunct-directeur van het 
Haags Centrum voor Strategische Studies, 
over de kans van slagen van de gekozen 
counterinsurgency-strategie. Vervolgens 
werd de militaire dimensie belicht door 
plaatsvervangend-Commandant der 
Landstrijdkrachten generaal-majoor M. 
de Kruif. Hij had als commandant van 
het Regional Command South een jaar lang 
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Afb 1 Van li naar re genm M. de Kruif, mevr. Meindersma, genm b.d. Homan en prof. Hellema. 
Bron: Meriam de Lange.

Bgen b.d. Verschraegen stelt een vraag. 
Bron: Meriam de Lange.

De winnaar van de scriptieprijs, 
Michiel Stadhouders. Bron: Vader van Michiel.

ongeveer 40.000 ISAF-militairen onder 
zich. Ten slotte werd de Nederlandse 
politieke besluitvorming met betrekking 
tot deelname aan de International Security 
Assistance Force (ISAF) besproken door 
prof. dr. Hellema, hoogleraar Nederlands 
Buitenlands Beleid in de Twintigste Eeuw 
en Theorievorming van Internationale 
Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. 
Van alle sprekers vindt u een bijdrage in 
dit nummer.Hierna volgde onder leiding 
van de generaal Homan een geanimeerde 
paneldiscussie naar aanleiding van de vele 
vragen uit het publiek. 
De avond werd afgesloten met de uitreiking 
van de gezamenlijke masterscriptieprijs van 
de Stichting Schouwenburg Fonds en de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons 
Leger” (een oorkonde en een geldbedrag 
van € 500). 
Michiel J. Stadhouders ontving zijn prijs uit 
handen van ir. P. Schouwenburg, voor zijn 
scriptie “Nederland en de Volkenbond 1919-
1920, de Vilius-kwestie en de rol van minister 
van Buitenlandse Zaken H.A. van Karnebeek.”. 
De laureaat gebruikte zijn dankwoord 
om de inhoud van zijn scriptie kort toe te 
lichten. Voor een volgend nummer zal hij 
een artikel over het onderwerp schrijven. 
Na het dankwoord van de voorzitter van 
onze vereniging en de uitreiking van 
stoffelijke bewijzen daarvan, konden zij 
die dat wilden nog napraten in de ‘Nieuwe 
Dikke Dries’ als gast van de afdeling Utrecht 
van de SIB!
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Webmaster gezocht
Voor iedere organisatie is een aantrekkelijke, actuele en informatieve website van 
vitaal belang.

De website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ 
werd tot nu toe verzorgd door één van de leden van het hoofdbestuur. 
Dat werk is niet meer te combineren met het bestuurslidmaatschap.

De KNVOL is daarom op zoek naar een enthousiaste webmaster.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich in verbinding te stellen met het 
secretariaat van de KNVOL of met één van de leden van het hoofdbestuur.

Verslag curatorium bijzondere leerstoel

De vereniging heeft bij de Rijksuniversi-
teit van Utrecht een bijzondere leerstoel. 
Professor dr. J. Hoffenaar, hoofd Afdeling 
Wetenschappelijk Onderzoek van het Ne-
derlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) is onze bijzonder hoogleraar. Hij 
is in deeltijd aangesteld voor een periode 
van vijf jaar, te rekenen vanaf 12 mei 2006. 
Een curatorium houdt toezicht op de 
leerstoel en maakt jaarlijks een beoorde-
ling op over de werkzaamheden van de 
hoogleraar. Dit verslag gaat over 2010 en is 
dus het vierde. Het curatorium bestaat uit: 
prof. dr. B. de Graaff, prof. dr. D. Hellema, 
generaal-majoor Ir. R.G. Tieskens, generaal-
majoor b.d. mr. drs. C. Homan en prof. dr. 
O.C.K.M. Penn (voorzitter).

Onderwijs
De hoorcolleges voor de bachelorcursus, 
met als titel: ‘Inleiding Militaire Geschiede-
nis’ werden gegeven aan ruim 100 studen-
ten. De mastercursus ‘Oorlogvoering in de 
negentiende en twintigste eeuw’ trok 37 
studenten. Met het oog op het grote aantal 
studenten heeft de hoogleraar de groep in 
tweeën gesplitst. Voor deze cursus dienen de 
studenten elke week een stelling/samenvat-
ting over de te lezen literatuur in te leveren. 
Verder moeten zij in groepjes van drie een 
referaat houden en een werkstuk inleveren. 
Het college wordt afgesloten met een schrif-
telijk tentamen. Doel is dat de studenten 
aan het eind van de cursus een bredere kijk 
hebben op de complexiteit van het feno-
meen oorlog (en van militaire inzet in het 
algemeen). Ook dit keer ontbrak de battle-
field tour bij de Grebbeberg niet.
De hoogleraar begeleidde zes eindscripties 
en drie stagiaires. Hij begeleidt zes promo-
vendi.
Twee maal nam hij deel als lid van de op-
positiecommissie bij de verdediging van een 
proefschrift.
Aan de Universiteit van Amsterdam gaf hij 
gastcolleges betreffende de militaire kant 
van de Koude Oorlog.

Onderzoek
Dit jaar is er weinig tijd voor onderzoek 

geweest. Dit komt niet alleen door de grote 
hoeveelheid management- en begelei-
dingstaken, maar ook door de organisatie 
(als voorzitter) van een groot internationaal 
militairhistorisch congres (300 mensen 
uit 40 landen) rond het thema “Insurgency 
and counterinsurgency: irregular warfare from 
1800 to the present”. Dit congres vond eind 
augustus/begin september 2010 in Amster-
dam plaats. Een bijdrage over dit congres is 
elders in dit nummer te lezen.

Verkorte weergave overige 
activiteiten
De hoogleraar is naast zijn onderwijs 
en onderzoek actief op vele fronten ver-
bandhoudend met zijn vakgebied. Zo is 
hij voorzitter van de kernredactie van de 
zevendelige overzichtserie over “Neder-
lands militaire geschiedenis in Europa en 
overzee, 1500 tot heden”, en schreef hij 
een bijdrage in Armex (2010-03) over dit 
project. Hij hield acht voordrachten over 
verschillende onderwerpen voor diverse 
gezelschappen. Verder maakt hij deel uit 
van zes commissies waaronder (als voor-
zitter) van het organisatiecomité dat het 
eerder genoemde, internationale congres 
organiseerde. 

Samenvatting:
Voorafgaande aan de vergadering van het 
curatorium heeft de te beoordelen hoogle-
raar een verslag van zijn werkzaamheden 
voorgelegd. Ter plaatse is hij vervolgens 
door de leden van het curatorium over 
deze gegevens ondervraagd. Opmerkelijk 
is dat het onderzoek een sluitpost dreigt 
te worden als gevolg van een veelheid aan 
organisatorische en managementtaken. Dit 
is echter een euvel dat velen treft in de uni-
versitaire wereld en de te beoordelen hoog-
leraar niet geheel kan worden aangerekend. 
Bekend is dat hij zijn uiterste best doet en 
zelfs meer dan dat.
Het curatorium heeft dan ook, gehoord de 
hoogleraar, gemeend een positieve beoor-
deling van de werkzaamheden van prof.dr. 
J. Hoffenaar over het jaar 2010 af te moeten 
geven, met daarbij het predicaat: zeer goed.

Oproep

De Identiteitsgroep Vredesmachten 
(IVM) is opzoek naar een groot aantal 
(ex) militairen in verband met de orga-
nisatie van een grote

Waarnemers wereldwijd 
reünie op25 maart 2011,

in het voormalige Officierscasino te 
Soesterberg.
Op deze reünie zijn alle (ex)militairen 
welkom die deel hebben genomen aan 
waarnemersmissies waar ook ter we-
reld en in welk soort verband dan ook 
zoals VN, NAVO, EU.
Deze reünie is bedoeld voor (ex) mili-
tairen van alle krijgsmachtdelen.

Bent u zelf uitgezonden geweest met 
één van de bovenstaande missies of 
kent u iemand die als waarnemer uit-
gezonden is?
Neemt u dan contact  op via onder-
staand adres. 

Door u vroegtijdig te melden krijgt 
de organisatie een beeld hoeveel reü-
nisten er verwacht worden en kunnen 
wij goede afspraken maken met de 
kazerne zodat er geen mensen teleurge-
steld hoeven te worden wegens plaats 
gebrek.

Voor online aanmelden of meer infor-
matie over de waarnemersreünie kunt 
u kijken op www.vredesmachten.nl .
U kunt ook mailen naar waarnemers.
reunie@gmail.com.

Secretariaat IVM: 
Albert Schweitzerlaan 10, 
2641 ZT Pijnacker

In memoriam
In 2010 zijn de volgende (ere-)leden 
van onze vereniging overleden:

J.W. Bakker Ede (GLD)
H. Ellerbroek Nijverdal
G.J.H. Heezen Doetinchem
G. Helder Assen
G.J. Huberts Woudsend
G. Kragt Amsterdam
I. Kuipers Harmelen
J.G. Roos Harderwijk
H.J. Schreurs Winterswijk
J. Veldmeijer Hilversum
G.G.D. Vermes Almere
P. Visser Den Haag

Dat zij mogen rusten in vrede.



Aanmelden vóór 9 november 2010 
per email info@onsleger.nl 
of per telefoon 071 - 561 0658. Afbeelding uit archief lgen Van Loon

Voor een krijgsmacht  
die er toe doet!

Neem nu een abonnement op ARMEX en lees alles 
over heden, verleden en toekomst van de krijgsmacht 
de Koninklijke Landmacht in het bijzonder

stuur de ingevulde bon naar:

Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’
Antwoordnummer 10246
2270 WB Voorburg

Een postzegel is niet nodig!

U kunt zich ook per e-mail aanmelden:
info@onsleger.nl

Na aanmelding ontvangt u automatisch een acceptgirokaart.

* Van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’
kan iedereen lid / abonnee worden die 16 jaar of ouder is.
* Lidmaatschap / abonnement € 30,- per jaar.
Jeugdlidmaatschap € 15 per jaar. 

Voor meer informatie: www.onsleger.nl  

94e jaargang
augustus 2010

nummer 4

o n a f h a n k e l i j k  d e f e n s i e m a g a z i n e

u i t g a v e  v a n  d e  k o n i n k l i j k e  n e d e r l a n d s e  v e r e n i g i n g  ‘ o n s  l e g e r ’

‘Op de bres voor de krijgsmacht’ 

We hebben recht op een 
krijgsmacht die er toe
doet

En verder in dit nummer

Buitenlands beleid, voor een ‘kleiner’
Nederland in een ‘grotere’ wereld

Doctrines voor de derde defensietaak

Sukhoi PAK FA T-50

Ja!
 Ik wil een proefexemplaar.

 Ik meld mij aan als abonnee.

 Ik ontvang 6 keer per jaar  
 het magazine ARMEX.
 Een uitgave van de Koninklijke  
 Nederlandse Vereniging Ons Leger.

 Naam: 

 Leeftijd: 

 Adres: 

 Postcode/Woonplaats:

 

 E-mail: 

 Handtekening:


