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Alle ogen gericht op Duitsland: heeft 
de NAVO in Afghanistan behoefte aan 
een nieuwe ‘Blücher’?

Dirk Rochtus

Als de Pruisische generaal Blücher nu eens tegen de 
Britten had gezegd, ‘so sorry, bis Waterloo schaffen 
wir es nicht’, zou Napoleon dan niet keizer van Eu-
ropa zijn geworden?, zo vraagt de Duitse journalist 
Josef Joffe zich af.1 De historische vergelijking met 
de Pruisen van 1815 dient hem ertoe de noodzaak te 
onderstrepen voor de Bondsrepubliek Duitsland om 
zich als trouwe NAVO-bondgenoot in Afghanistan 
waar te maken. Sinds de herfst van 2007 weerklinkt 
vanuit Washington de roep om versterking van de 
Amerikaanse, Canadese en Nederlandse troepen in 
het zuiden van de voormalige Talibanstaat. Indien 
de Duitsers niet te hulp zouden snellen vanuit het 
relatief veilige noorden, zouden de Taliban een ze-
gevolle comeback kunnen beleven: in de redenering 
van Joffe iets waarin mutatis mutandis Napoleon twee 
eeuwen geleden faalde, omdat de voorvaderen van 
de Duitsers tenminste niet aan hun ‘Bündnistreue’ 
verzaakten!
 De druk op de Bondsregering nam eind januari 
in alle hevigheid toe. Niet toevallig één week voor 
twee grote internationale conferenties belandde een 
zogeheten ‘brandbrief ’ van Robert Gates, de Ame-
rikaanse minister van defensie, op de schrijftafel 
van zijn Duitse collega, de christendemocraat Franz 
Josef Jung (CDU). In het Litouwse Vilnius zouden 
de NAVO-ministers van defensie op 7 en 8 februari 
vergaderen en daarna zou nog een gerenommeerde, 
jaarlijks weerkerende veiligheidsconferentie plaats-
vinden in München. Alle ogen waren gericht op 
Duitsland, dat op het internationale toneel als steeds 
maar invloedrijker wordt beschouwd. Of Berlijn 
daarom niet ook zijn actieradius kon uitbreiden naar 
Zuid-Afghanistan, meer bepaald door militairen 
ter beschikking te stellen die aan gevechtsoperaties 
zouden deelnemen, vroeg Gates op een toon die de 
Duitsers als ‘ongewoon scherp’ ervoeren. Washing-
ton ergert zich aan de opdeling van de NAVO in 
een groep van bondgenoten die de kastanjes uit het 
vuur moet halen, en een groep die zich buiten de 
strijd met de Taliban weet te houden. De Canadezen 
bijvoorbeeld hebben al vele tientallen manschappen 

verloren en dreigen ermee hun troepen terug te trek-
ken als de bondgenoten geen tandje bijsteken. Geen 
leuk nieuws, zeker niet in het vooruitzicht van een 
verwacht lente-offensief van de Taliban. Wanneer 
Zuid-Afghanistan het ‘Waterloo’ van de Ameri-
kanen zou worden, omdat sommige bondgenoten 
verstek laten gaan, zou ook de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie zelf in hun val worden meege-
sleurd.
 Toen hij de ‘brandbrief ’ van zijn Amerikaanse 
collega onder ogen kreeg, moet Jung zich wel in zijn 
koffie hebben verslikt. Een nieuw mandaat van de 
Bondsdag, het Duitse federale parlement, om nog 
meer troepen te kunnen sturen naar Zuid-Afghani-
stan? Jungs weigering volgde prompt. Hij kan bogen 
op een grote consensus in Duitse politieke kringen, 
van regering tot oppositie. De Duitse bevolking 
is sceptisch en de politieke klasse weet dat wie ten 
oorlog trekt, in de oppositie belandt. De Duitse po-
litici beroepen zich op het Bondsdagmandaat van 12 
oktober 2007: dat bepaalt dat Duitse soldaten alléén 
mogen opereren in Kaboel en Noord-Afghanistan. 
De troepen zijn een ‘Parlamentsarmee’, een door het 
parlement gemandateerd leger.
 Het mandaat van de Bondsdag loopt na één jaar 
af. In afwachting daarvan meldde België zich alvast 
op het appèl. De Belgische ministerraad besloot 
eind januari om vier F-16 gevechtsvliegtuigen en de 
bijhorende 100 man personeel naar Kandahar in het 
zuiden van Afghanistan te sturen. Wie zei er ook 
alweer dat de Belgae de ‘dapperste aller Galliërs’ 
waren?2 Want veel woorden werden er niet vuil 
gemaakt aan het besluit van de Belgische regering 
om zich dieper in het Afghaanse wespennest te 
wagen. In het parlement waarschuwde het socialis-
tische kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) voor 
de bodybags. Zijn groene collega Wouter De Vriendt 
(Groen!) bestempelde defensieminister Pieter De 
Crem zelfs als ‘minister van Oorlog’.3 Daarmee was 
de kous dan ook af.
 Ook Nederland doet verder zijn duit in het zakje 
en blijft nog twee jaar in Uruzgan, in Zuid-Afgha-
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nistan. De kritiek van historicus Thomas von der 
Dunk dat Nederland – en dat zou ook opgaan voor 
België – tot de rol van een ‘slaafse vazal [is] afge-
zakt’,4 is natuurlijk afhankelijk van hoe je tegenover 
de operatie in Afghanistan staat. Wie ervan over-
tuigd is dat de ‘war on terror’ juist is en in Afghani-
stan moet worden gewonnen, zal opwerpen dat de 
bondgenoten, in casu België en Nederland, alleen 
maar hun verdomde plicht doen.
 De discussie over de inzet van de troepen in Af-
ghanistan, als ‘vechtmissie’ dan wel ‘wederopbouw-
missie’, is er een over de essentie van het Bondge-
nootschap. De vraag of ze op het verzoek van de 
Amerikanen zouden ingaan, koppelen de Duitsers 
daarom aan het debat over zin en toekomst van de 
NAVO. Nooit eerder sinds het einde van de Koude 
Oorlog gaapte er zo’n diepe kloof tussen de bondge-
noten over de vraag waarmee de veiligheid van het 
Westen het best gediend is. Jochen Bittner gewaagt 
van een ‘NATO-interner clash of civilisations, ein Zu-
sammenprall der Sicherheitsphilosophien’.5 Heeft de 
Amerikaanse ambitie om de democratie gewapender-
hand uit te dragen de wereld er veiliger op gemaakt? 
Nee, zeggen vele EU-staten, kijk naar Irak: de Ame-
rikanen hebben oorlog geëxporteerd en onveiligheid 
geïmporteerd (waarvan Europa de dupe is).
 Hetzelfde verhaal speelt zich in de Europese waar-
neming af in Afghanistan. De militaire operaties van 
de Amerikanen in het kader van Operation Enduring 
Freedom (OEF) zetten zoveel kwaad bloed bij de 
Afghaanse bevolking – en ze hebben ook letterlijk 
veel onschuldig bloed doen vloeien! – dat de Taliban 
steeds meer aanhang en toeloop verwerven. Zelfs 
de wederopbouw loopt gevaar in het opflakkerend 
geweld te verstikken. Zonder militaire bescherming 
kan het niet meer. Wederopbouwmissie en vecht-
missie beginnen in elkaar over te vloeien en de eerste 
lijdt onder de uitwassen van de tweede.
 Ook in het eigen kamp taant het beeld van de 
NAVO: volgens de enquête ‘Transatlantic Trends’ van 
het German Marshall Fund gelooft nog maar 55% van 
de Duitse burgers dat de NAVO een wezenlijke rol 
speelt voor de nationale veiligheid,6 ruim 20% minder 
dan in 2002. Onder Duitse politici en opiniemakers 
lopen de meningen uiteen over de vraag wat Afgha-
nistan nu in petto heeft voor de NAVO. Mochten 
de Canadezen hun dreiging uitvoeren hun missie te 
beëindigen, dan zouden de Amerikanen en Britten 
(en ook de Nederlanders) de klus alleen moeten klaren 
in het gevaarlijke Zuid-Afghanistan.

 Wat dit impliceert voor het Bondgenootschap? 
Joffe schetst een ontluisterend beeld over de toe-
komst van de NAVO: ‘Niemand würde deshalb 
das Nato-Hauptquartier in Belgien abreißen, aber 
das wär’s dann auch: ein Bauwerk, kein Bündnis.’7 
De Duitse oud-minister van buitenlandse zaken 
Joschka Fischer uit zich in zijn maandagcolumn 
voor de krant van Joffe nog dramatischer,8 maar dat 
zijn we van hem gewend sinds hij Duits engage-
ment in de Kosovo-oorlog van 1999 met ‘Nie wieder 
Auschwitz!’ meende te moeten staven. Nu zou het 
voor de NAVO in Afghanistan draaien rond ‘Sieg 
oder Niederlage am Boden’: ter plaatse dus zou de 
toekomst van het Bondgenootschap worden uitge-
vochten.

Duits engagement bepaalt toekomst NAVO
De NAVO-inzet in Afghanistan verweeft de trans-
atlantische dimensie met de toekomst van de Duitse 
buitenlandse politiek. Zonder een uitgebreider Duits 
engagement, meer bepaald: zonder de wil van de 
Duitsers om zich in de gewapende strijd tegen de 

Taliban te mengen, zou de NAVO mislukken en dus 
ook als organisatie ten onder gaan, terwijl de herau-
ten van een Duitse buitenlandse politiek, die naam 
waardig, er met rode kaken bij zouden staan.
 Na het baanbrekende arrest van 12 juli 1994 van 
het Grondwettelijk Hof, dat ‘Auslandseinsätze out of 
area’ toeliet, kropen de Duitsers onder de bescherm-
deken uit die Amerika over hen had gelegd tijdens 
de Koude Oorlog. Ze engageerden zich immers als 
‘Zivilmacht Deutschland’, dat de internationale be-
trekkingen op een beschaafde leest wilde schoeien, 
met prioriteit voor politieke oplossingen. Professor 
Thomas Risse van de Freie Universität Berlin vreest 
echter dat Duitsland in isolationisme verzeilt door 
zich in Afghanistan aan zijn verantwoordelijkheid in 
de wereldpolitiek te onttrekken.9 Dan zou een van de 
rijkste staten ter wereld zijn ambitie als ‘Zivilmacht’ 
wel kunnen opdoeken. Zijn invloed zou drastisch 
inkrimpen, zowel binnen de Verenigde Naties – wat 
zou resteren van de droom van een permanente 
zetel in de Veiligheidsraad? – als binnen de NAVO, 

Het vertrouwen van de Duitse burgers in de NAVO  

is tanende
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te meer daar vriend én concurrent Frankrijk intus-
sen beloofd heeft commandotroepen te sturen naar 
Zuid-Afghanistan.
 Christoph Bertram, oud-directeur van de Stiftung 
Wissenschaft und Politik, loochent het bestaan van een 
‘Bündnisfall’.10 De NAVO is een ander bondgenoot-
schap dan tijdens de Koude Oorlog. De eigen veilig-
heid tegen de Sovjets verdedigen is van een andere 
aard dan een fragiele staat als Afghanistan weder op 
te bouwen: het eerste was het directe antwoord op 
een existentiële dreiging (invasie) en bepaalde of het 
bondgenootschap zijn bestaansrecht verdiende, het 
tweede gaat over het indirecte afwentelen van wat als 
bedreiging wordt beschouwd (terrorisme) en verze-
kert niet als dusdanig het overleven van de bondge-
noten. Dat de NAVO in Afghanistan is, komt dus 
omdat bepaalde leden van het Bondgenootschap 
overwegingen omtrent hun veiligheid hebben ge-
maakt. Andere staat het vrij géén bijdrage te leveren 
en, indien wel, zelf te bepalen in welke mate. Maar 
houd er alsjeblieft mee op, zegt Bertram nog, de 
bondgenoten die een andere invulling geven aan hun 
belangen, te willen disciplineren met de ‘Knüppel 
der Bündnispflicht’.
 Bertrams bedenkingen rationaliseren in feite wat 
vele gewone burgers zich afvragen, namelijk, wat 
hebben we daar in het wilde Afghanistan verloren? 
En als we daar toch zijn als Westerse Alliantie, moe-
ten we dan het bestaan van de organisatie laten af-
hangen van het welslagen van de operatie ‘stabilise-
ring van een fragiele staat’? De Verenigde Naties als 
organisatie hebben het in ieder geval afgeleerd hun 
eigen lot te verbinden aan de stabiliseringsopdrach-
ten die ze in vele onzekere uithoeken of crisishaar-
den van de wereld uitvoeren. Een mislukking van 
de NAVO in Afghanistan zou hoogstens tot gevolg 
hebben dat haar geloofwaardigheid als ‘nation-buil-
der’ een knauw krijgt en definitief aantonen dat het 
Bondgenootschap niet meer unisono optreedt, maar 
als een ‘coalition of the willing’. Maar betekent een 
mislukking dat de terreur zich vanuit Afghanistan 
naar het Westen zal verspreiden? Omdat de Taliban 
de terroristen van Al-Qaida een veilig onderkomen 
zouden bieden? Waarom dan in deze redenering niet 
ook Pakistan en Saoedi-Arabië aanpakken, waar 
terroristen en fundamentalisten de hand boven het 
hoofd wordt gehouden? En kunnen Taliban en Al-
Qaida over één kam worden geschoren? Zijn ze niet 
alleen maar objectieve bondgenoten in hun gemeen-
schappelijke strijd tegen wat voor de ene de bezetter, 

voor de andere de ‘Grote Satan’ is? Volgens Conrad 
Schetter sluiten Afghaanse stamleden zich aan bij 
de Taliban omwille van de ‘Aufrechterhaltung der 
lokalen Autonomie sowie um die Herstellung von 
Sicherheit und Gerechtigkeit, die die Bevölkerung 
durch den afghanischen Staat und die Operation 
Enduring Freedom gefährdet sieht’.11

Bondsdagmandaat
Het is tegen deze achtergrond, het debat over de 
toekomst van de NAVO, dat ook in Duitsland wordt 
nagedacht over het bondsdagmandaat. Volgens arti-
kel 24 lid 2 Grundgesetz (de Duitse grondwet) besluit 
het parlement over de inzet van het leger in out-of-
area-operaties. In Afghanistan opereerde de Bundes-
wehr onder drie mandaten. Op 16 november 2001 
besloot de Bondsdag ruim honderd elitetroepen van 
het Kommando Spezialkräfte (KSK) naar Afghanistan 
te sturen in het kader van Operation Enduring Free-
dom (OEF). Dat mandaat werd in november 2007 
verlengd. In januari 2002 kreeg de Bundeswehr het 
mandaat om deel te nemen aan de International Secu-
rity Assistance Force (ISAF). Het aantal soldaten liep 
in dat kader tegen juli 2007 op tot 3.424. Op basis 
van een bondsdagmandaat van 9 maart 2007 was de 
regering gemachtigd om zes Tornado-vliegtuigen 
verkenningsopdrachten te laten uitvoeren voor de 
door de NAVO geleide ISAF in heel Afghanistan.
 ISAF en OEF zijn formeel gescheiden van elkaar, 
maar dat neemt niet weg dat de commandant van de 
OEF tegelijk bevelhebber van het regionale com-
mando Oosten van de ISAF is. Indirect kunnen de 
gegevens van de Duitse Tornado’s dus ook bij de 
OEF terechtkomen en is de Bondsrepubliek toch 
deelnemer aan het krijgsgebeuren. In een land met 
een geschiedenis als Duitsland ligt dat uiteraard 
heel gevoelig en het verwondert dan ook niet dat er 
65 ‘dissidenten’ op de banken van de regeringspar-
tijen te vinden waren bij de eerste stemming over 
de Tornado-inzet in maart 2007. Om die pijnlijke 
discrepantie in stemgedrag te vermijden, werden de 
twee ISAF-mandaten samengevoegd op 12 oktober 
2007, toen de Bondsdag over de verlenging met één 
jaar moest stemmen.
 Duitsland heeft uitstekend werk verricht in Noord-
Afghanistan. Met 3.200 troepen vormen de Duitsers 
qua sterkte de derde troepenmacht, met 900 miljoen 
euro aan steun voor burgerlijke projecten zijn ze qua 
financiële bijdrage de vierde geldschieter. Ze hebben 
talloze projecten rond bruggenbouw, watervoorzie-
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ning en opleiding van politieagenten van de grond 
gebracht. In juli nemen ze met 250 manschappen de 
Quick Reaction Force van de Noren over, die in het 
noorden verantwoordelijk zijn voor de broze veilig-
heid. Een symbolische concessie aan de Amerika-
nen, maar de kans is niet gering dat de Duitsers dan 
ook voor het eerst in serieuze gevechten verwikkeld 
raken. Bovendien zegt het ISAF-mandaat dat de 
troepen ook buiten Kaboel en het noorden kunnen 
worden ingezet ‘für zeitlich und im Umfang begren-
zte Unterstützungsmaßnahmen’. Misschien vormt 
dit een opstapje naar een strategiewisseling in okto-
ber, wanneer het mandaat weer voorwerp van parle-
mentair debat uitmaakt – een ‘goldenes Brücklein’, 
zoals Joffe het noemt,12 waarmee de Amerikanen en 
hun medestrijders in Zuid-Afghanistan kunnen wor-
den gepaaid.
 De discussie in Duitsland moet nog op volle 
toeren komen. Waarschijnlijk zal de externe druk 
op Berlijn toenemen. Intern zullen de apologeten 
van militaire inspanningen verder hun argumenten 
blijven slijten dat wederopbouw- en vechtmissie twee 
zijden van dezelfde medaille zijn, dat de NAVO-
bondgenoten elkaar bijstand verplicht zijn en dat het 
verlies van Afghanistan de terreur in het Westen zal 
aanzwengelen. Of, zoals de oneliner luidt van Peter 
Struck, de voormalige sociaal-democratische minis-
ter van defensie: ‘Deutschlands Sicherheit wird auch 
am Hindukusch verteidigt.’
 Maar zijn we vergeten dat de Britten in de 19de 
eeuw en de Sovjets in de 20ste eeuw hun tanden 
hebben stukgebeten op het Afghaanse verzet? Om 
nu kans van slagen te hebben, zou het Westen 
een half miljoen manschappen moeten droppen in 
A fghanistan, met een verdere escalatie van het ge-
weld tot gevolg. Het overwegen waard is de aanbeve-
ling van Matin Baraki dat de Afghaanse bevolking 
een echte representatieve regering verkrijgt. Zeker, 
ook zij zou militaire bescherming behoeven, maar 
dan door een ISAF die wordt gevormd door blok-
vrije en islamitische staten.13 Dat zou de wind uit de 
zeilen nemen van de Taliban en het parasieterende 
Al-Qaida, die nu beweren te vechten tegen de ‘Grote 
Satan’. Ze zijn niet zo in open veld te verslaan als 
Napoleon. Of de NAVO dan iets zou kunnen aan-
vangen met een nieuwe ‘Blücher’?
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