PROVINCIAAL RECONSTRUCTIE TEAM 6
Majoor Metin Öge, Commandant Missieteam Tarin Kowt
Majoor Metin Öge heeft deel uit gemaakt van het Provinciaal Reconstructie Team
(PRT) rotatie 6. Metin is in de periode september 2008 tot maart 2009 belast geweest
met het commando over het Missie Team Tarin Kowt.

INLEIDING
Het is alweer even geleden dat de staf van
101 CISBat is aangewezen als kern van PRT6. De uitzending zit erop en iedereen op een
aantal uitzonderingen na, is weer begonnen
op de oude of misschien wel nieuwe werkplekken. Ook ik ben weer begonnen aan mijn
plicht bij 101 CISBat als C-Acie. Toch wil
ik graag met mijn wapenbroeders deze ervaringen delen. In tegenstelling tot veel artikelen in Intercom gaan mijn ervaringen niet
over de inzet van de Verbindingsdienst en
zijn systemen, maar over PRT-werkzaamheden in de periode september 2008 tot
maart 2009.
Na bijna drie jaar aanwezigheid van Nederlandse troepen in Uruzgan en de berichtgeving hierover gevolgd te hebben, zowel intern binnen Defensie als extern in de media,
bekroop mij het gevoel dat het in de berichtgeving vooral ging en gaat om grotere
operaties, gevechtshandelingen en andere
geweldszaken, zoals IED’s (Improvised Explosive Device) en zelfmoordaanslagen.
Nu wil ik hiermee niet suggereren dat gevechtshandelingen niet nodig zijn. Echter
wat me verbaasde is dat deze handelingen
maar een deel zijn van de Counter Insurgency (COIN) aanpak zoals de Task Force
Uruzgan die uitvoert en dat de andere delen van dit concept minder belicht worden.
Hierdoor is het totaalbeeld van onze missie
in Uruzgan niet compleet. Mijn ervaringen
zijn ook bedoeld een ander licht te werpen
op de progressie in Uruzgan.
Dit artikel is zeker ook bedoeld om te laten
zien dat het een gezamenlijke inspanning is
van velen en dat we daadwerkelijk vooruitgang boeken in de breedste zin van het
woord. Het geeft me ook de gelegenheid de
gevallenen te eren en hun bijdragen in het
juiste perspectief te plaatsen.
De uitzending is bijzonder geweest, zeker
voor een verbindelaar. Ik kom hier later nog
wel op terug. Ik zal proberen toe te lichten
wat het werk van PRT in het algemeen inhoudt en ga verder wat dieper in op de taken van de missieteams. In het bijzonder
richt ik mij op de werkzaamheden van mijn
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missieteam Tarin Kowt district. Ik ontkom
niet aan het feit toch iets over de organisatie en het PRT concept te vertellen. Niet tot
in detail, want daar is het te complex voor,
maar op hoofdlijnen.
De organisatie van de PRT zag er als volgt
uit:

Organisatie PRT (rotatie 6)

Nu zegt een plaatje niet alles en verdient het
enige toelichting. In de voetsporen van de
Task Force Uruzgan volgde het PRT het
‘3D’-concept.
• Diplomacy (Good Governance)
• Defense (Enhancement of Security)
• Development (Economical and Social
Progress)
Vertaald naar de werkzaamheden binnen de
PRT-organisatie zag het er als volgt uit:

DIPLOMACY (GOOD
GOVERNANCE)
Het is algemeen bekend dat er hard gewerkt
wordt aan het verbeteren en ondersteunen
van de lokale regering in de provincie Uruzgan om haar effectiviteit te vergroten.
Hier zijn met name de staf TFU/PRT op
provinciaal niveau en de missieteams op districtsniveau zeer actief in. Ze worden daarin bijgestaan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De doelen van deze
activiteiten zijn: helpen bestuur te creëren,
te versterken, effectiever te maken en de autoriteiten bij de uitvoering van haar beleid
te ondersteunen.

DEFENSE (ENHANCEMENT OF
SECURITY)
Dit is een heel breed onderwerp. Veiligheid
van eigen troepen staat voorop. Deze wordt
voornamelijk geborgd door goede uitvoering van de aangeleerde skills en drills. Daarnaast biedt de Task Force Uruzgan met haar
eenheden ook bescherming voor andere spelers in het gebied, zoals coalitiepartners
(Australiërs, Amerikanen, Fransen) en Afghaanse veiligheidstroepen (ANSF, Afghan
National Security Forces). De Battlegroup
(BG) en de Afghan National Army (ANA)
speelden hierin voor ons de belangrijkste rol.
Ook het PRT heeft een bepaalde taak op Defense-gebied. Zo tracht bijvoorbeeld het
PRT de effectiviteit van de Afghan National Police (ANP) te vergroten door de inzet
van de huidige Police Mentoring Teams
(PMT’s) die de ANP opleiden en mentoren.
Meer blauw op straat is ook in Uruzgan het
credo. Een groter en beter politie- apparaat
draagt immers bij aan de veiligheid in het algemeen. Veiligheid is ook een zaak van de
inwoners zelf. Met andere woorden de missieteams beoordelen voortdurend de veiligheidsperceptie van de lokale bevolking en
welke veiligheidsmaatregelen door hen ondernomen worden. De teams stimuleren deze initiatieven en ondersteunen de lokale bevolking met adviezen.
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DEVELOPMENT
(ECONOMICAL
AND SOCIAL PROGRESS)
Ontwikkeling is een voortdurende activiteit
van het gehele PRT, waarbij nauwe samenwerking met de lokale bevolking en het lokale bestuur voorop staat. De integrale aanpak van het PRT met het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking is hierbij van
wezenlijk belang, zodat gecontroleerd wederopbouw plaatsvindt. Ontwikkeling is
zeer divers en hard nodig in Uruzgan en is
voornamelijk gericht op het vergroten van
de economische activiteiten en verbeteren
van de sociale situatie. De stimulatie hiervan
blijft een hoofdtaak van het provinciale bestuur, maar deze wordt in feite hierin bijgestaan door talloze organisaties, waaronder
het PRT en diverse NGO’s/IO’s. Ontwikkeling wordt verder ook gebruikt als middel
om het bestuur te versterken en de lokale regering op de voorgrond te projecteren. U
snapt dat coördinatie van al deze spelers in
dit veld een enorme uitdaging was voor staf
PRT en de commandanten van de missieteams.
Het 3D-concept is dus niet alleen een militaire aangelegenheid, maar wordt samen met
de civiele medewerkers binnen de Task Force Uruzgan uitgevoerd. Het zogenaamde civiele ‘peloton’ bestaat uit experts en adviseurs,
allen
met
hun
eigen
verantwoordelijkheden en expertises: Ontwikkelingssamenwerking (wederopbouw),
Bestuur (governance), Veiligheid (Security
Sector Reform) en Cultureel adviseurs, zijn
hier voorbeelden van. Zonder deze ‘know
how’ is er geen sprake van een optimale
COIN aanpak.
Het afgelopen jaar is de civiele inbreng verdubbeld en is een aantal civiele medewerkers volledig ingebed in de PRT-organisatie. Deze samenwerking is tijdens de PRT-6
periode verder geëvolueerd. Deze civiel-militaire integrale aanpak van Nederland, is mij
en ik denk ook vele anderen zeer goed bevallen en leidde in onze periode tot de juiste focus.

VOORBEREIDING EN OVERNAME
PRT-6 is voorbereid en begonnen aan het
werk met vier missieteams en vijf Police Mentoring Teams (PMT’s, eerst zonder infanterie en vanaf november 2008 in samenwerking met een infanteriepeloton)
• Missieteam 1
Gebied: Oost Tarin Kowt, Mirabad en
Eastbank Derafshan
• Missieteam 2
Gebied: District Chora
• Missieteam 3
Gebied: District Derawood
• Missieteam 4
Gebied: West Tarin Kowt, Westbank
Derafshan, ingang Baluchi-vallei
• PMT’s voor alle districten
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Onze voorgangers hanteerden nog een vijfde missieteam. Dit missieteam was actief op
provinciaal niveau en in het stadje Tarin
Kowt. Kort na onze binnenkomst realiseerden we ons dat het niet altijd even handig
was om met drie missieteams in één district
te werken. De onduidelijkheid was hierdoor
erg groot en de samenhang tussen de verschillende deelgebieden werd niet altijd duidelijk. Tevens vergrootte de Task Force
Uruzgan in deze periode haar invloed richting Mirabad en de Baluchi-vallei en met
kleine missieteams was deze gebiedsuitbreiding eigenlijk niet te bemensen. Na een korte OBP binnen het PRT werd besloten door
te gaan met een district georiënteerde aanpak waarbij de missieteams 1, 4 en 5 werden
samengevoegd. Dit leidde vanaf medio oktober tot drie missieteams, te weten:
• Missieteam Tarin Kowt district (MT-TK)
• Missieteam Chora district (MT-CH)
• Missieteam Derawood district (MT-DW)
Ik had de eer commandant te mogen zijn
van MT-TK.

Districtsindeling (Overzicht bevolkte gebieden in

Tarin Kowt district (schematisch)

schillende stammengroepen in Tarin Kowt
(TK) vaak lijnrecht tegenover elkaar (uitzonderingen daargelaten), vanwege verschillende belangen. De Pashtun in Uruzgan zijn bijvoorbeeld verdeeld in twee
hoofdgroepen (stamconfederaties), waartussen zich diverse conflicten afspelen. In het
economische centrum, Tarin Kowt, wonen
de Durrani-stammen, in de Derafshan en Mirabad (noord en oost van TK) de Ghilzaistammen. Ten noorden van Derahsan, in
Chora, wonen eveneens Durrani-stammen.
Dit betekent dat de Ghilzai-populatie in de
Derafshan eigenlijk ingesloten zit tussen de
Durrani-populaties van TK en Chora. Voor
de gouverneursperiode van Jan Mohammed
Khan leefden de stammen ‘vredig’ met elkaar, ook gedurende de Taliban-overheersing. Jan Mohammed Khan maakte onderscheid, onderdrukte de Ghilzai-stammen en
verjoeg ze uit het economische centrum TK.
Dat heeft ertoe geleid dat de Taliban insurgents onder deze Ghilzai-populatie in TKdistrict een makkelijke voedingsbodem
vond.

districten waar de Task Force Uruzgan ten tijde van
PRT-6 actief was. De bevolking bewoont voornamelijk
de rivierdalen (groene stroken op het kaartje).

TARIN KOWT (TK)-DISTRICT
Tarin Kowt (TK)-district kenmerkt zich
door een aantal significante verschillen ten
opzichte van de andere districten. Het district kent geen eigen districtsbestuur met uitzondering van de Districtchief of Police en
de District Development Assembly (DDA).
Het districtsbestuur is eigenlijk opgenomen
in het provinciale bestuur. Dat betekent dat
het provinciebestuur een dubbelrol vervult,
enerzijds het aansturen en ondersteunen van
de districtsbesturen van Derawood, Khas
Uruzgan, Chora, Chah Chineh (Shahidi
Hassas) en Gizab. Anderzijds moet ditzelfde bestuur ook de taak van districtsbestuur
in TK tot op detailniveau uitvoeren. Een ander significant verschil is de bevolkingsdichtheid, één derde van Uruzgan’s bevolking woont in het TK-district, met ongeveer
110.000 inwoners het dichtst bevolkte gebied van de provincie. Door de waarneembare economische groei zal dit aspect vermoedelijk toenemen.
In vergelijk tot andere districten staan de ver-

Stammen met onderschrift: Overzicht
Stammenconfederaties in het district (schematisch)

INSURGENTS
De insurgents in het Tarin Kowt-district bevinden zich dus voornamelijk in de Ghilzaigebieden. Wij noemen deze mensen weliswaar Taliban, maar in feite is de meerderheid
hiervan geen hardcore insurgent. Het zijn
vooral (werkloze) jongeren die zich afzetten
tegen de overheid en tegen een ieder die
daarmee samenwerkt en de Taliban-leiding
maakt hier handig van gebruik. Ook moet
worden gerealiseerd dat ook onder de Durrani-stammen de Taliban aanhangers heeft
(met name in de provincie Helmand) en dat
het Taliban-gedachtegoed (invoering Sha-
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overheid introduceren en ontwikkeling laten zien. Kortom in Tarin Kowt-regio deden we geen projecten zonder het provincie- en/of districtsbestuur daarbij te
betrekken. In de overige ‘non-permissive’
gebieden was het winnen van Hearts &
Minds de eerste prioriteit. Het uiteindelijke
doel van ons missieteam was een ‘Tribally
Balanced’ district shura (soort Afghaanse
vergadering) te organiseren, waarin alle partijen vertegenwoordigd waren en met elkaar
zouden overleggen over samenwerking, veiligheid en ontwikkeling in het district.

ria en vestiging van een streng islamitische
theocratische staat) op veel plaatsen in Afghanistan nog aanhangers vindt. Ook in
Uruzgan hebben de insurgents van ‘buiten’
nog invloed en proberen ze meer voet aan
de grond te krijgen.
Zoals al gesteld, is het gros van de bevolking
weliswaar niet voor de terugkeer van de Taliban, maar evenmin voor een grotere regeringscontrole. Deze anti-overheid meerderheid is niet minder gevaarlijk, want ook zij
leggen soms IED’s of beschieten ons om hun
belangen veilig te stellen. Het was en is echter wel een belangrijke doelgroep om te bewerken, niet rechtstreeks maar door in hun
omgevingen goed bestuur en ontwikkeling
te realiseren. Hiermee worden ze overgehaald om partij te kiezen voor hun eigen Afghaanse autoriteiten, omdat die al enige garantie kunnen bieden op een betere, veiligere
en stabielere toekomst.
Insurgents zijn echter niet te onderscheiden
van de gewone bevolking. Zeker bij een neutrale bevolking kunnen ze zich vrijelijk tussen de bevolking bewegen. De zogenaamde ‘deeltijd insurgents’ bestaan ook. Dit zijn
mensen die bijvoorbeeld overdag op hun akker werken en ’s avonds of ’s nachts taken
voor de Taliban uitvoeren. Ik wil hiermee
aangeven dat het voor ons niet altijd duidelijk was met wie je in gesprek ging.

MISSIETEAM TARIN KOWT
MT-TK bestond uit twaalf functies, de
personen waren afkomstig van drie verschillende krijgsmachtdelen (KMAR,
CLSK en CLAS):
1. Commandant (majoor)
2. Plv-C & gebiedsdeskundige TKoost & Mirabad (kapitein)
3. Gebiedsdeskundige Baluchi-vallei
& Derafshan west (kapitein)
4. Gebiedsdeskundige TK-oost & Mirabad (sergeant-majoor)
5. Gebiedsdeskundige Sorgh Morgab
(Derafshan oost) (kapitein)
6. Gebiedsdeskundige Sorgh Morgab
(Derafshan oost) (adjudant-onderofficier)
7. Projectadministratie (adjudant-onderofficier)
8. Gebiedsdeskundige Baluchi-vallei
& Derafshan west (sergeant-majoor)
9. Generiek PRT-er en Chauffeur
Bushmaster (BM) (sergeant)
10. Generiek PRT-er en Chauffeur
Bushmaster (BM) (sergeant)
11. Chauffeur BM en Patria, generiek
PRT-er (korporaal)
12. Chauffeur BM en Patria, generiek
PRT-er (korporaal)
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Missieteam TK keert terug na de laatste missie

Met deze mensen is de klus geklaard. De
functies heb ik erbij vermeld om aan te geven in welke gebieden de missieteamleden
actief zijn geweest. Deze taakverdeling was
een streven. U begrijpt dat een ieder erg
flexibel moest zijn. Het was natuurlijk wel
even wennen aan elkaar toen de teams werden samengevoegd, maar een ieder heeft het
erg professioneel opgepakt en heeft de uitzending vol enthousiasme in zijn of haar oude- of nieuwe rol volbracht.

WERKWIJZE MISSIETEAM TK
In het begin kwam er enorm veel op ons af
en door gebrek aan Situational Awareness
(SA) en daardoor Situational Understanding
(SU) leken de werkzaamheden op een chaotische aaneenschakeling van incidenten.
We moesten dus zoals een ieder beoordelen
wat de stand van zaken was en hoe we dat
uit konden bouwen. Onze voorgangers hadden zwaar ingestoken op het winnen van Hearts & Minds. Dit was goed gelukt in de wat
wij de ‘permissive’ gebieden noemden. Dit
zijn gebieden waar we zonder veel problemen onze taak konden uitvoeren. De dreiging van de insurgent was hier gering. Na
een grondige analyse van de toestand, zeker
ook vanwege de uitbreiding van het gebied
en met gebruik van de resultaten van onze
voorgangers hebben we gekozen voor een
ietwat robuustere aanpak. We concludeerden dat de regering niet voldoende zichtbaar was en haar verantwoordelijkheden niet
nam ten aanzien van de gehele populatie in
Tarin Kowt-district. In de zogenaamd ‘semi-‘ of ‘non-permissive’ gebieden van TK
was de regeringsinvloed te gering of in het
geheel niet aanwezig. In de ‘permissive’ gebieden wilden we dan ook het provinciebestuur op de voorgrond zetten, hierbij gebruik
makend
van
bestaande
regeringsstructuren, zodat het PRT meer
naar de achtergrond kon treden. De Afghaanse autoriteiten moeten het immers uiteindelijk zelf doen. In de ‘semi-permissive’
gebieden daarentegen moesten we natuurlijk de Hearts & Minds winnen en behouden, maar daar wilden we tegelijkertijd de

De wijze waarop we dit deden was enerzijds
aanwezig zijn in alle patrouilles van de BG
en anderzijds de aanwezigheid van missieteamleden op de Patrol Bases in het gehele
district. Het PRT-huis op Kamp Holland
werd gebruikt om contacten en projecten te
onderhouden in de Tarin Kowt-regio en niet
te vergeten shura’s te houden met de bevolking uit zowel de ‘permissive’ als ‘semipermissive’ gebieden.
In Tarin Kowt-district waren op het moment
dat wij het overnamen drie Patrol Bases:
• Buman (Sorgh Morgab, oost Derafshan)
• Kyber (Shah Zafar, Oost Derafshan,
monding Baluchi-vallei). Deze basis werd
niet bezet door ons.
• Qudus (Noord Derafshan, monding Baluchi-vallei)
In een later stadium volgden er nog twee:
• Atiq, oktober 2008 (Oost Tarin Kowt,
mondig Mirabad-vallei)
• Mashal, januari 2009 (Noord Derafshan,
midden Baluchi-vallei)
Op alle bases hebben we in eerste instantie
samengewerkt met de Nederlandse BG-eenheden, en na overname door deze eenheden
vervolgens met de ANA/OMLT. Zij verzorgden de patrouilles vanuit deze bases in
de omliggende regio’s. Zo is missieteam TK
actief geweest in het hele gebied. We zijn
daarbij geen enkel gevaar uit de weg gegaan
en hebben bijgedragen aan alle grote en kleine operaties in het Tarin Kowt-district. Ik
kan niet alle patrouilles en operaties beschrijven. Dat zou te veel zijn. Wel zal ik ingaan op een aantal belangrijke operaties en
de bereikte resultaten van het missieteam ten
gunste van de bevolking en/of de autoriteiten in het gebied.

FOB’s TK-district ten tijde van PRT-6
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RESULTATEN MT-TK
Mirabad
In de periode september – oktober 2008
heeft de Task Force Uruzgan een grotere
operatie in het oostelijk deel van het Tarin
Kowt-district (Mirabad) uitgevoerd. Tijdens
het begin van deze operatie waren we nog
verdeeld in meerdere missieteams. De samenvoeging is tijdens de operatie en vlak
daarna tot stand gekomen. De operatie vond
plaats in het midden van Mirabad en zowel
personeel van MT-TK als van staf PRT hebben hieraan deelgenomen. Onmiddellijk na
de grote TFU-operatie werd hard gebouwd
aan een nieuwe base bij de ingang van de
Mirabad vallei, Patrol Base Atiq.
Het PRT heeft contact gemaakt met de Ghil-

Bezoek aan de te renoveren grafheuvel

van de PRT, en MT-TK besloten via tussenpersonen deze bevolkingsgroep meer onder de aandacht van de lokale autoriteiten te
brengen. Daarnaast zou het een kans zijn
onze boodschap te verspreiden en meer over
de Kuchi leefwijze te weten te komen. Na
een aantal kleinere shura’s, tussen alle andere activiteiten door, werden medio december twee grote shura’s gehouden. Zo leerden we dat Kuchi’s zich onderling
verbonden voelen ondanks verschillende
stamachtergronden en dat ze een vredig
maar tegelijkertijd hard bestaan leiden. De
autoriteiten bekommerden zich in het geheel niet om hen. Bovendien ging een groot
aantal gebukt onder de druk van de insurgents en werd bijvoorbeeld gedwongen om
medewerking aan de insurgents te verlenen
in de vorm van onderdak, transport en waarnemingen (‘spotten’). Tijdens de laatste
Shura toonden de representanten van ca.
900 Kuchi-families zich bereid meer met ons
en later ook met de regering te willen samenwerken, een resultaat op zich. We vonden het gepast deze mensen meer aan ons
en daarmee ook de lokale autoriteiten te binden door het organiseren van Kuchi-dagen
in TK, Chora en Derawood. We hadden

Operatie Mirabad september 2008 Hearts en Minds

zai -bevolkingsgroepen en gesproken met
een groot aantal stam- en dorpsleiders. De
operatie heeft ons veel informatie verschaft
over de bevolking hun leefwijze en kijk op
de wereld. De grootste resultaten bereikten
we echter na afloop van de TFU-operatie,
toen het weer rustiger werd in de regio. Met
name Jeroen en Jeroen waren in staat, met
hulp van ontwikkelingssamenwerking, de
provincieregering te betrekken bij een groot
aantal projecten in de monding van de vallei. De volgende projecten werden (of worden nog) gerealiseerd:
• Een EQUIP-school aan de voet van de
nieuwe patrol base.
• Wegverbeteringen op een groot aantal
plaatsen door zowel het missieteam als de
provincieregering.
• Grafheuvel reconstructie.
• Een aantal bruggen over de rivier de ‘Teri Rud’ door de provincieregering.
Een ander belangrijk effect was het tot stand
komen van relaties die onderhouden werden
door frequent shura’s te houden in het PRThuis in TK en op Patrol Base Atiq. Deze wisselwerking is zeer productief geweest voor
de Mirabad-regio.
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Kuchi-dag
De Kuchi-dag was niet zozeer een militaire
operatie, maar meer een resultaat van lange
onderhandelingen en veelvuldige shura’s in
het PRT-huis. ‘Buiten’ zagen we deze nomaden vaak en geregeld traden we met hen
in contact. Toch heerste er een bepaalde
mystiek rondom deze groep mensen en wisten we voor ons gevoel te weinig van hun

Kuchi levenswijze in tenten in de woestijn

omstandigheden.
De Slowaakse CIMIC-officier Milos, werkzaam binnen het CIMIC Support Element

Kuchi-dag januari 2009 met wachten voor de poorten
van Kamp Holland (FOB RIPLEY)

‘winterpakketten’ samengesteld met daarin
dekens, kleding, schoeisel etc., die werden
uitgereikt aan de families.
In TK hadden we 80 families bereid gevonden te verschijnen, uiteindelijk werden het
er zelfs meer dan 300. Gouverneur Hamdam was ook aanwezig en toonde zijn belangstelling voor deze aparte mensen. Weer
een kleine stap dichterbij richting een beter
bestuur.
We hebben de effecten van deze inspanningen nauwelijks kunnen meten omdat we
weer voor een volgende missie stonden.
Toch kregen we later voldoende feedback
van een aantal leiders dat de shura’s en de
Kuchi-dagen, bijgedragen hebben aan een
betere communicatie met de autoriteiten en
met ISAF van een groot deel van de Kuchipopulatie
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dant PRT-6, lkol ir. Hamelink, vertegenwoordigde het PRT tijdens deze dag. Hierna volgde de grote opening, die als het ware de complete integratie van het PRT liet
zien. De PMT’s begeleidden bijvoorbeeld
de politie, de staf en het missieteam ondersteunden tegelijkertijd de autoriteiten. De
dag verliep op een incident na goed. Het was
gelukt om het provinciebestuur deze dagen
te laten organiseren en op locatie haar verantwoordelijkheid te nemen voor de complete uitvoering.
De shop opening Buman was een initiatief
van het PRT en werd door de Task Force
Uruzgan benaderd als een aparte operatie
waarbij meerdere eenheden het PRT hadden ondersteund. Dus niet de BG had de
leiding, maar het PRT!

Kuchi-dag januari 2009 met tevreden Kuchis

Shop opening Buman
Dit is wel een aparte operatie geweest, zelfs
een PRT-gedreven operatie, maar daarover
straks meer. Patrol Base Buman ligt in het
oosten aan het randje van de Derafshan, ca.
15 km noord van Tarin Kowt. De regio heet
Sorgh Morgab. Onze voorgangers hadden
hier al veel bereikt. In het verleden is hier
veel gevochten tussen de Task Force Uruzgan en de insurgents, maar door het bouwen van een base en permanente aanwezigheid van ANA en ISAF werd het gebied
steeds veiliger. Verschillende stammen werken nu samen, de politie is teruggekeerd in
het gebied, lokale leiders zorgen voor eigen
veiligheid. Allemaal randvoorwaarden waardoor ontwikkeling kon plaatsvinden.
De Reconstruction Task Force (RTF) en hun

• Naaimachineproject, ten behoeve van de
vrouwen in de regio.
• Oeverprotectieprojecten.
• Police Substation (tijdens dit schrijven
echter nog niet gerealiseerd).

Opening van de shop Buman door gouverneur

Shops Buman naderen de voltooiing

Het vertrouwen van de bevolking in hun leiders en in ISAF was goed, echter het vertrouwen in hun eigen autoriteiten kon beduidend beter. De provincieregering (bij
gebrek aan districtsbestuur) had hier haar
verantwoordelijkheden nog niet genomen.
Na intern beraad binnen de PRT concludeerden we dat de grond waar de bouwwerkzaamheden plaatsvonden beschikbaar
gesteld was door de provincieregering.

Baluchi-vallei
In januari 2009 heeft de Task Force Uruzgan een grotere operatie in de Baluchi-vallei uitgevoerd, waarbij het hele missieteam
betrokken is geweest. De Task Force Uruzgan wilde voor eens en voor altijd afrekenen
met de problemen die zich vanuit de Baluchi-vallei bleven voordoen. Even een korte uitleg over het gebied. De Baluchi-vallei
is het noordelijk deel van de Derafshan. De
naam van de vallei (Baluchi) is afgeleid van
de naam van een klein oord ten zuiden van
de monding van de vallei. De Ghilzai-bevolking in de vallei is nauw verbonden met
de Ghilzai-bevolking ten zuiden van de vallei. Zij zien de Baluchi-vallei dan ook niet
als een apart deel van de regio, maar als
Noord-Derafshan. In de vallei zelf was geen
politie of ANA aanwezig, en de vallei werd
door de Task Force Uruzgan als onveilig beschouwd.

Hamdam

opvolgers Mentoring and Reconstruction
Task Force (MRTF), Australische eenheden
van de Task Force Uruzgan, bouwden een
school, een ziekenhuisje en 16 winkeltjes op
een locatie waar in het verleden ongeveer
300 winkeltjes gestaan hadden (locatie ‘Old
Bazaar’). Veel lokale arbeiders en leiders waren hierbij betrokken. MT-TK onderhield
zeer goede relatie met de mensen en hun leiders en hebben bij voortduring projecten
uitgevoerd met de lokale bevolking, waaronder:
• Wegverbeteringen.
• Zonnepaneelprojecten bij veel gezinnen.
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Dat maakte hen ook de rechtmatige eigenaren van alle constructies die gebouwd werden. Dit realiserende hebben we met het
PRT overleg gevoerd met het provinciebestuur om hen te bewegen haar verantwoordelijk te tonen en de winkeltjes te verdelen
op basis van contracten. Medio december
waren de winkeltjes gereed en kon de regering haar selectieprocedure starten waarbij
een evenredige en eerlijke verdeling van de
winkeltjes centraal stond. Het proces en de
onderhandelingen die hieraan hebben bijgedragen zijn misschien wel de grootste resultaten van MT-TK in deze regio. De selectieprocedure verliep goed waardoor de
selectiedag een succes werd. De comman-

Blik op de winterse Baluchi-vallei vanuit het noorden
naar het zuiden

De operatie begon in onze verlofperiode.
Hierdoor had mijn missieteam minder capaciteit, hetgeen betekende dat iedereen
harder moest werken. De operatie werd door
de Task Force Uruzgan georganiseerd in
goede samenwerking met alle eenheden, inclusief ondersteuning van Regional Command (South). Grond- en luchteenheden
werkten dan ook gecoördineerd samen. Tijdens de operatie gingen gevechtshandelingen (alhoewel nagenoeg niet voorgekomen)
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gepaard met humanitaire en sociale missies.
Dit staat in de COIN-literatuur bekend als
‘Three Block Warfare’.
De samenwerking van PRT met de BG tijdens de operatie was optimaal. Tijdens de
operatie was onze thuisbasis een aantal gehuurde qala’s (Afghaanse lemen huizen).
Gelijktijdig werd er door deelnemend Australische eenheden gebouwd aan een permanente basis ‘Patrol Base Mashal’ van waaruit we de eindfase van de operatie uitgevoerd
hebben.
Het terrein was bijzonder zwaar en de weersomstandigheden waren te vergelijken met

den door de insurgents.
Na veel speurwerk door de PRT tribale adviseurs en in nauwe samenwerking met de
missieteamleden in de operatie creëerden we
de randvoorwaarden voor een grote BaluchiShura. Op 28 januari 2009 hielden we voor
het eerst een shura middenin de Baluchi-vallei, waarbij ca. 120 mensen uit de regio aanwezig waren. De Afghaanse autoriteiten
werden ingevlogen samen met de TFU-staf,
Een goed resultaat, want de regering had
haar gezicht de laatste zes jaren niet laten
zien in de vallei. De gouverneur verspreidde zijn boodschap en dat deed hij met overtuiging.

Operatie Baluchi en gereed om op patrouille te gaan

een gemiddeld (!) ski-oord in Oostenrijk.
Ondanks de slechte weersomstandigheden
is het toch gelukt veel in contact te treden
met de lokale bewoners. Ze waren zeer angstig en wachtten af op wat ging komen. Onze aanpak was hierbij erg belangrijk. We wilden ze namelijk laten zien dat we goede
bedoelingen hadden en dat er een beter toekomstperspectief bestond dan te moeten samenwerken met de insurgents. In de gehele vallei ontbrak het aan lokale leiders die
veiligheid boden voor hun families of die als
woordvoerder durfden op te treden naar ons
of de Afghaanse autoriteiten. Langzaam
raakten ze gewend aan onze aanwezigheid
en konden we een normaal gesprek voeren,
vaak wel binnen de veilige muren van hun
qala’s, vanwege hun angst om gezien te wor-

Een door de Insurgents vernietigde bazaar in Baluchi
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Tribally balanced district-Shura
Tijdens onze overgave-overname (HOTO,
Hand Over Take Over)-periode wilde ik
graag onze opvolgers voorstellen aan de belangrijkste leiders uit Tarin Kowt-district. Ik
was daarvoor al dagen bezig de leiders te
contacten en uit te nodigen. Alle deelnemers
aan dit afscheid vertegenwoordigden een gebied of een bevolkingsgroep of stam. Ze kwamen uit alle delen van het district Tarin Kowt
(Tarin Kowt stad, Mirabad, de Tanghi-Vallei, de Derafshan oost en -west en de Baluchi-vallei). Dit was een teken dat het MT
TK tijdens de afgelopen periode erin geslaagd was haar relaties te bestendigen, te
verdiepen en uit te breiden. Tevens had ik
een aantal Afghaanse autoriteiten uitgenodigd, waaronder de burgemeester en het
hoofd van het juridische systeem in Uruzgan. Ik twijfelde echter of een ieder zou komen opdagen, omdat ik me realiseerde dat
het risico bestond dat men elkaar niet wilde
treffen vanwege tribale of persoonlijke conflicten. De opkomst was echter boven verwachting en zelfs een aantal personen uit de
Baluchi-vallei die voorheen hun huis niet uitdurfden waren aanwezig.
Na de introductie en de Afghaanse lunch,
daagde ik hen allen uit samen te werken aan

de veiligheid en de wederopbouw in het district Tarin Kowt. Allen stemden daarmee in.

AFSLUITING
We hebben met het team als deel van de PRT
geprobeerd in het TK-district de wederopbouw te stimuleren. Verder hebben we geprobeerd het besef ‘we are in this together’
bij de autoriteiten en de inwoners van het
district te vergroten. Alhoewel dit kleine
stappen zijn geloof ik dat we hierin geslaagd
zijn en kunnen we met trots terugkijken op
een geslaagde missie.
Natuurlijk heb ik niet alles beschreven, daar
is het gewoonweg te veel voor. Misschien
vertel ik het wel iets te geromantiseerd en
lijkt het net of het ons makkelijk afging, maar
dat is absoluut niet zo. Ook wij hebben er
hard voor moeten werken en ettelijke problemen hierbij overwonnen.
Tijdens een aantal operaties zijn helaas ook
slachtoffers gevallen waaronder de Nederlandse militairen Jos ten Brinke en Mark Weijdt. Verder zijn ook diverse Australische,
Amerikaanse en Afghaanse slachtoffers te betreuren. Niet vergeten mag worden dat deze slachtoffers vaak voorop gingen in patrouilles of andere werkzaamheden en
hierdoor hebben zij het ons mogelijk gemaakt de resultaten te bereiken. Mede dankzij hun inzet hebben we in Uruzgan grote
stappen vooruit gemaakt.
Na jaren in een ondersteunende rol te hebben gefunctioneerd als ‘verbindelaar’ en
veelal ondersteunend aan ‘de manoeuvre’,
moet ik zeggen dat het een andere gewaarwording was om in het ‘hart’ van de missie
te werken: een unieke en waardevolle ervaring.

Hier doen we het voor. Een betere toekomst voor hen.
Afghaanse make-up voor een bruiloft

BRONNEN:
Majoor Öge heeft een uitgebreid weblog bijgehouden:
http://moia01.blog.com/
In de webspace van majoor Öge staan in
totaal 57 foto’s (originele grootte):
http://gallery.me.com/cwcool
EQUIP Nederland:
http://www.equipnederland.com/
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