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“De waarheid is soms een bittere pil om te slikken. Ze veroorzaakt soms moeilijkheden in 
het binnen- en het buitenland. Ze wordt soms gebruikt door onze vijanden om ons te 
beschadigen. Maar het Amerikaanse volk heeft er niettemin recht op.” De woorden zijn 
van senator John McCain. Hij sprak ze uit tijdens het debat over de betrokkenheid van de 
CIA bij martelingen. Markant is dat de Amerikaanse Speciale Inspecteur-Generaal voor 
Afghaanse Wederopbouw (SIGAR) juist dit citaat als motto gebruikt voor zijn laatste 
rapport dat de balans opmaakt van ruim 15 jaar oorlog in Afghanistan.  

Het rapport van SIGAR vormt zelf een bittere pil. De Amerikaanse inspecteur stelt dat het 
aantal slachtoffers onder Afghaanse veiligheidstroepen onhoudbaar hoog is. De taliban-
opstandelingen en terroristische groeperingen opereren in een groot deel van het land en 
grote gebieden zijn no-go-zones voor buitenlanders. “Clearly, the time is ripe to ask why an 
undertaking begun in 2002 and costing $70 billion has — so far — not yielded bigger 
dividends.” 

De conclusie die SIGAR trekt is pijnlijk, beschamend en ontnuchterend. We “moeten 
onderkennen dat de Amerikaanse aanpak van ondersteuning van de veiligheidssector in de 
laatste 15 jaar heeft bijgedragen aan het onvermogen van de Afghaanse veiligheidssector 
om het land tegen bedreigingen te beschermen en de hervestiging van ‘safe havens’ voor 
terroristen te voorkomen.” 

Vergulde pil 

Tegen de achtergrond van dit snoeiharde Amerikaanse oordeel over de effectiviteit van de 
train-and-equip-missie kondigde president Trump een nieuwe strategie aan. Amerika gaat 
meer militairen inzetten in Afghanistan. Niet om het land op te bouwen maar om terroristen 
te doden. Kort daarop liet de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer weten dat 
Nederland zijn deelname aan Resolute Support, de NAVO-trainingsmissie in Afghanistan zal 
verlengen. “Om te beletten dat geboekte vooruitgang verloren gaat.”  

Waar het oordeel van SIGAR over de trainingsmissie in Afghanistan een bittere pil is, lijkt de 
artikel 100-brief waarmee de Nederlandse regering deelname aan de missie onderbouwt 
een vergulde pil. De regering gaat klemmende vragen naar de effectiviteit en de strategie 
van de trainingsmissie vooral uit de weg. Dat is niet verstandig. Het uitzenden van 
Nederlandse militairen veronderstelt om te beginnen een bereidheid de realiteit onder ogen 
te zien. De Haagse Kamerbrief biedt echter te weinig inzicht in de Afghaanse realiteit.  

Negatieve trends 

Waar de regering constateert dat “na zo’n zestien jaar van intensieve internationale 
betrokkenheid het land [Afghanistan] er — met vallen en opstaan — beter voor staat dan in 



2001” is onder Afghanen zelf het vertrouwen in de toekomst nogal laag. Het percentage 
Afghanen dat erop vertrouwt dat hun land zich in de goede richting ontwikkelt is van 58% in 
2013 gekelderd tot 32,8% in 2017. Dit gebrek aan vertrouwen leeft onder alle 
bevolkingsgroepen.  

Waar de Nederlandse regering monter stelt dat er “stappen gezet” zijn op gebied van (…) 
goed bestuur” spreken de Amerikaanse veiligheidsdiensten over “endemische staatszwakte 
en politieke fragiliteit van de regering.”  

Waar Nederland nog op een “Afghan-led en –owned vredesproces” hoopt en “geboekte 
vooruitgang” wil behouden, concludeert de Amerikaanse dreigingsanalyse dat “de 
disfunctionele en ineffectieve politiek in Kabul bijna zeker de grootste kwetsbaarheid voor 
stabiliteit” vormt. “De algehele situatie in Afghanistan zal waarschijnlijk verder 
verslechteren, zelfs als de internationale steun wordt voortgezet.” En waarom zouden de 
taliban, die al sinds 2014 terrein winnen, instemmen met een politiek proces terwijl zij dat 
weigerden toen de internationale coalitie meer dan 100.000 boots on the ground had? 

Waar de Nederlandse regering optimistisch stelt dat de Afghaanse strijdkrachten 
“vooruitgang hebben geboekt, maar nog niet in staat zijn de veiligheid in het land volledig 
zelfstandig te garanderen” en “de Taliban verder terug te dringen” velt het Amerikaanse 
Defence Intelligence Agency een vrij vernietigend oordeel. “De prestaties van de Afghaanse 
krijgsmacht zullen waarschijnlijk afnemen door een combinatie van talibanoperaties, 
gesneuvelde militairen, slechte logistieke ondersteuning en zwak leiderschap. De Afghaanse 
krijgsmacht zal vrijwel zeker zwaar afhankelijk blijven van buitenlandse militaire en 
financiële ondersteuning om zichzelf te onderhouden en ineenstorting te voorkomen.”  

Waar de Kamerbrief zuinig erkent dat “de veiligheidssituatie de afgelopen maanden 
verslechterd” is, blijkt uit cijfers van UNAMA (VN in Afghanistan) dat het aantal 
burgerslachtoffers (doden en gewonden) sinds 2009 ruwweg verdubbeld is. In de eerste zes 
maanden van 2017 vielen er 70% meer slachtoffers door internationale luchtaanvallen dan 
in de vergelijkbare periode van 2016. In totaal vielen er de eerste zes maanden van dit jaar 
5.243 burgerslachtoffers, nagenoeg evenveel als in het eerste half jaar in 2016, het jaar 
waarin tot nu toe de meeste burgerslachtoffers vielen. In de periode maart t/m mei 2017 
registreerde de VN 6.552 veiligheidsincidenten, een toename van 21% in vergelijking met 
het vorige kwartaal. Alleen al in de periode van 1 januari t/m 8 mei 2017 vielen er bij 
gevechten 2.531 doden en 4.238 gewonden onder Afghaanse militairen. Volgens de START-
database, die het Amerikaanse State Department hanteert, is het aantal terroristische 
incidenten in Afghanistan in de periode 2011 tot 2016 verviervoudigd. Er vonden het 
afgelopen jaar in 8 provincies en 24 districten ISIS-gerelateerde aanlagen plaats, een 
toename van 1 provincie en 7 districten in vergelijking met de zelfde periode vorig jaar.  

Waar de Kamerbrief ten aanzien van opvang en integratie van terugkerende Afghaanse 
migranten constateert dat “het absorptievermogen” vooralsnog groot blijkt hoewel dat op 
langere termijn “onder druk kan komen te staan” en werkgelegenheid en landallocatie 
“uitdagingen” vormen, is het IMF aanmerkelijk minder eufemistisch. Het IMF verwacht dat 
naast de 700.000 vluchtelingen die in 2016 terugkeerden, er in 2017/2018 nog eens 2,5 
miljoen mensen zullen terugkeren. Dat is bijna 10% van de bevolking. “Om dit in perspectief 
te plaatsen, dit komt overeen met de aankomst van 50 miljoen migranten in twee jaar in de 



Europese Unie.” De Afghanen keren terug naar een land dat geconfronteerd wordt met 
“conflict, onveiligheid en wijdverspreide armoede.” Veel teruggestuurde vluchtelingen 
wacht een armoedig bestaan. De integratie van terugkerende vluchtelingen wordt verder 
bemoeilijkt door de aanwezigheid van meer dat 1 miljoen ontheemden, een aantal dat sinds 
2016 significant is toegenomen. Deze problematiek gaat de capaciteit van Afghanistan te 
boven. 

Rooskleurig beeld verhindert verantwoording en leren 

Deze rooskleurige, soms selectieve taal van de Haagse Kamerbrieven verhult een taaie 
Afghaanse werkelijkheid. Dat gebrek aan realiteitszin ondergraaft niet alleen de 
geloofwaardigheid van de politieke besluitvorming. Het verhindert ook het afleggen van 
politieke verantwoording over de effectiviteit van de “intensieve internationale 
betrokkenheid” in Afghanistan. En zonder verantwoording is het moeilijk om lessen uit het 
verleden te trekken. Een verantwoording van de Nederlandse regering over de effectiviteit 
van Resolute Support zal rekenschap moeten geven van een aantal pijnlijke feiten. 

De gewenste troepensterkte van Afghaanse krijgsmacht (ANA) en politie (ANP) is de 
afgelopen jaren steeds verder gestegen en nu vastgesteld op respectievelijk 195.000 en 
157.000. Een rationale voor deze sterkte of specificatie van hun inzetbaarheid en capaciteit 
is niet gegeven. De begrote uitgaven voor de Afghan National Defence and Security Forces 
(ANDSF) bedragen in 2016 ruim 5 miljard dollar, waarvan de Verenigde Staten 3,65 miljard 
dollar betaalden. Zo’n 34% van de uitgaven van de Afghaanse overheid heeft betrekking op 
veiligheid (onderwijs 13%, gezondheidszorg 3%). De Wereldbank waarschuwt voor de 
gevolgen hiervan voor de publieke dienstverlening. De economische groei blijft volgens het 
IMF ver beneden het niveau dat nodig is voor meer werkgelegenheid en verbetering van de 
levensomstandigheden. Intussen verslechtert de perceptie van de bevolking op ANA en ANP 
de afgelopen jaren steeds verder, al lijkt er in 2017 sprake te zijn van een consolidatie. 

Er bestaat geen overeenstemming over de reikwijdte van de invloed van de taliban, maar de 
trend is duidelijk en niet goed: de Afghaanse regering verliest sinds eind 2014 grondgebied. 
SIGAR stelt dat de Afghaanse regering 60% van de districten (65% van de bevolking) ‘onder 
controle of invloed’ heeft, tegen 11% van de districten (34% van de bevolking) voor de 
opstandelingen. Maar 29% van de districten (25% van de bevolking) wordt betwist. 
Verschillende analisten stellen dat de werkelijke situatie nog slechter is. Anthony 
Cordesman stelt: “DoD reporting on government versus threat control of districts seems to 
have limited credibility, and Resolute Support has not provided any meaningful metrics on 
the threat.”  

Generaal Nicholson (commandant van Amerikaanse en NAVO-troepen in Afghanistan) stelt 
dat corruptie in benoemingen, logistieke aanvoerlijnen en salarisbetalingen de oorzaak 
vormt van de hoge sneuvelratio’s, het weglekken van middelen en het ondermijnen van de 
militaire effectiviteit. President Ghani meent dat hervorming van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken een kritische succesfactor is voor hervorming van de Afghaanse 
veiligheidsstrategie. Analisten roepen de volgende vraag op: als de staat niet de moeite 
waard is om voor te vechten, als het lagere en middenkader van de Afghaanse krijgsmacht 
en politie zien hoe generaals en anderen profiteren van de oorlogseconomie, waarom 
zouden zij dan vechten om hun land te verdedigen tegen de opstandelingen?  



SIGAR geeft aan dat zij de inzet van miljarden dollars niet kunnen volgen zolang ambtenaren 
en diplomaten de Amerikaanse ambassade vaak niet kunnen verlaten. USFOR-A 
rapporteerde dat er per 11 mei 12.073 man militair personeel niet verantwoord kan 
worden. Amerikaans media spraken begin 2017 over 30.000 “ghost”-soldaten.  

Geen regionale strategie 

Pakistan is met zijn ondersteuning van de taliban en het Haqqani Netwerk eerder een vijand 
dan een vriend. De Verenigde Staten blijven voor militair transport echter afhankelijk van 
het Pakistaanse grondgebied en luchtruim. Een effectieve strategie om Pakistan onder druk 
te zetten maar niet te vervreemden ontbreekt nog altijd. 

Deze kritische vragen bij de effectiviteit van Resolute Support zijn geen aansporing om de 
rug toe te keren naar de Afghaanse bevolking, maar een oproep om realistische doelen te 
formuleren en te leren van eerder gemaakte fouten. Terugtrekking van militaire en 
financiële steun aan Afghanistan zal leiden tot volledige ineenstorting van de Afghaanse 
staat. En dat is een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Maar voortmodderen zal er niet toe 
leiden dat Afghanistan op zijn eigen benen kan staan en zijn burgers kan beschermen. 

Strategisch tekort 

Naast het gemis aan verantwoording van de effectiviteit is er ook sprake van een tekort aan 
strategie. Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de Afghaanse trainingsmissie is alleen 
te verantwoorden als er sprake is van een coherente strategie die uitzicht biedt op het 
realiseren van een helder geformuleerd einddoel. 

Sinds 2001 hebben de Verenigde Staten en zijn bondgenoten geprobeerd twee strategieën 
met elkaar te verenigen: een strategie van nation-building en een strategie van 
counterterrorism. In de praktijk hebben beide benaderingen elkaar ondermijnd. “De 
Verenigde Staten zijn mogelijk in staat om of een open-einde militaire presentie in 
Afghanistan te realiseren, of het land te stabiliseren, maar niet beide.” Een consistente en 
eenduidige strategie is dus noodzakelijk. 

Trump heeft nu een duidelijke keuze gemaakt. Dat bleek al uit de inzet van de Massive 
Ordnance Air Blast Bomb — de grootste niet-nucleaire bom — tegen een ISIS-affiliatie in 
Afghanistan. Amerikaanse militairen noemden dat “het juiste wapen tegen het juiste 
doelwit”. Oud-president Karzai veroordeelde de inzet van deze bom als een “immense 
gruweldaad tegen de Afghaanse bevolking”.  

Bij de bekendmaking om meer troepen naar Afghanistan te zenden, sprak Trump duidelijke 
taal. “Onze troepen zullen vechten om te winnen. We zullen vechten om te winnen. Van nu 
af aan heeft overwinning een duidelijke definitie: onze vijanden aanvallen, ISIS wegvagen, 
Al-Qaida breken, voorkomen dat de taliban Afghanistan overnemen en massale 
terroristische aanvallen tegen Amerika stoppen voordat zij plaatsvinden.” 

Schuivende motieven 

Deze counterterrorism-strategie staak haaks op de gronden voor Nederlandse deelname aan 
de NAVO-trainingsmissie in Afghanistan in 2014. De eerste reden was: “De verdere 



capaciteitsopbouw en de professionalisering van politie en leger zijn belangrijke 
voorwaarden voor veiligheid en het herstel van een rechtsstaat in Afghanistan.” En ten 
tweede: “verdere consolidering van de positieve ontwikkelingen op het gebied van 
mensenrechten, economische groei en de opbouw van de rechtsstaat.”  

Deze Nederlandse motieven in 2014 voor deelname aan Resolute Support sluiten totaal niet 
aan op: “We are not nation-building again. We are killing terrorists.” De inzet van Trump om 
de oorlog militair te winnen, de terroristen te doden en de militairen hiervoor de vrije hand 
te geven, druist in tegen de geïntegreerde aanpak die Nederland, althans op het geduldige 
papier van de Kamerbrief, zegt na te streven.  

Elke militair die in Afghanistan is geweest, zal beamen dat een militaire overwinning niet 
mogelijk is. Een politiek akkoord met de taliban veronderstelt een bredere strategie die 
politieke en diplomatieke inspanningen moet omvatten alsook investeringen in ontwikkeling 
en rechtsstaat. Maar de Verenigde Staten richten zich meer en meer op de bestrijding van 
terrorisme. De doelstellingen van de internationale coalitie onder leiding van Trump en die 
van de Afghaanse regering zullen hierdoor meer en meer uiteen gaan lopen.  

Het is opvallend hoe de Nederlandse regering de Amerikaanse verandering in strategie 
tracht te relativeren. “Hoewel de Amerikaanse president soms een andere toon heeft dan 
zijn voorgangers, bestaat er nog steeds grote overlap tussen de Amerikaanse en 
Nederlandse inzet in Afghanistan.” Dat is markant. Analisten spreken namelijk over “a major 
expansion of the US airwar against the Taliban” terwijl de inzet van Amerikaanse special 
forces zij aan zij met Afghaanse troepen beschouwd wordt als een “sea change in the 
American approach to the war since the end of combat operations in 2015.” Een eerste 
indicatie van de veranderde Amerikaanse militaire strategie lijkt zich inmiddels al af te 
tekenen. Amerikaanse B-52 bommenwerpers en andere vliegtuigen zijn begonnen met 
‘terrain denial missions’, bombardementen die bij commentatoren herinneringen oproepen 
aan de wijze waarop Amerika de Vietcong bestreed tijdens de Vietnamoorlog. 

Het actueel welbevinden van eigen bevolking 

De Nederlandse regering lijkt zich neer te leggen bij een Amerikaanse benadering die 
neerkomt op een oorlog zonder duidelijk einddoel en daarmee zonder einde. Even frappant 
is dat de Nederlandse inspanningen in missies zich steeds nadrukkelijker richten “op 
stabiliteit, de strijd tegen terrorisme en het tegengaan van irreguliere migratie”. De gronden 
voor deelname van de missie zijn getransformeerd van een bijdrage aan de “opbouw van de 
rechtstaat” in 2014 naar “voorkomen dat Afghanistan opnieuw een toevluchtsoord wordt 
voor terroristische organisaties die het op Westerse doelen hebben gemunt” en een bijdrage 
aan de “afname van de (irreguliere) migratie naar Europa” in 2017.  

Daarmee komt de nadruk steeds meer te liggen op “een eenzijdige inzet voor het actueel 
welbevinden van de eigen bevolking” waarbij bedreigingen enkel vanuit het perspectief van 
de staat (state security) en niet vanuit het aanvullende perspectief van mensen (human 
security) wordt bezien. Daarmee gaat de artikel 100-brief voorbij aan belangrijke inzichten 
van het door de regering zo omarmde WRR-rapport over “Veiligheid in een wereld van 
verbindingen”. 



Dat is niet alleen slecht nieuws voor de burgers in Afghanistan. Nederland draagt ook bij aan 
de missie in Afghanistan “omwille van onze veiligheid”. Een falende missie is, als we de 
regering mogen geloven, dus ook slecht nieuws voor onze veiligheid. Dat maakt de vraag 
naar effectiviteit en strategie klemmend en het gebrek aan een feitelijke beantwoording van 
deze vraag pijnlijk. 

Bittere pil: vergulden of slikken? 

SIGAR sluit zijn laatste rapport af met een sombere conclusie die te denken geeft. “Amerika 
heeft de complexiteit en de schaal van de missie die nodig is om de veiligheidstroepen van 
een land dat gebukt gaat onder 30 jaar van oorlog, wanbestuur, corruptie en diepe armoede 
op te bouwen en te ondersteunen niet begrepen. De Verenigde Staten moeten nog altijd de 
problemen bij het vaststellen van voorwaarden voor en bij de uitvoering van de missie in 
Afghanistan adresseren.” 

De Nederlandse regering kan deze bittere pil beter slikken dan vergulden. Dat vergt om te 
beginnen een meer feitelijk onderbouwde verantwoording van de effectiviteit van de missie 
in Afghanistan. Op basis daarvan mag een politiek onderbouwde uiteenzetting van de 
Nederlandse strategische visie op de gewenste aanpak in Afghanistan verwacht worden en 
een politieke taxatie of deze visie binnen de coalitie op steun kan rekenen nu de Verenigde 
Staten meer en meer inzetten op een counterterrorism-strategie. Nederland moet daarbij 
niet enkel kijken door de state-security-lens, maar juist en veeleer door de human-security-
lens. 

Verder moeten Nederland en gelijkgezinde NAVO-bondgenoten zich er voor inzetten dat de 
Amerikaanse en Afghaanse luchtmacht afzien van luchtaanvallen in bevolkte gebieden en 
veel terughoudender zijn in gebieden waar de aanwezigheid van burgers aannemelijk is. 
Uiterste terughoudendheid bij het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden 
is noodzakelijk. Ondersteuning van de Afghaanse regering bij de implementatie van de 
National Policy on Civilian Casualty Prevention en andere aanbevelingen van UNAMA is 
tevens urgent gewenst. 

Tot slot is een extern begeleide of uitgevoerde evaluatie van de inspanningen in Afghanistan 
noodzakelijk. De Commissie van Onafhankelijke Experts die betrokken waren bij de 
evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan ISAF hebben gepleit voor een nader onderzoek 
naar de outcome en impact van de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie: “In een 
dergelijk onderzoek zouden analyse en synthese van outcome en impact een sterke nadruk 
moeten krijgen.” De Vaste Kamercommissie voor Defensie heeft op initiatief van het CDA 
om een dergelijke onderzoek gevraagd. De waarheid is een bittere pil om te slikken. Maar 
ook de Nederlandse bevolking heeft er niettemin recht op. 

Jan Gruiters is algemeen directeur van de vredesorganisatie PAX. Hij maakte deel uit 
van de Commissie van Onafhankelijke Experts die betrokken waren bij de evaluatie 
van de Nederlandse bijdrage aan de ISAF -missie in Uruzgan.  

 


