Historische canon Korps Commandotroepen
International Security Assistance Force Kabul (ISAF Kabul, Afghanistan), 2003-2003
Na de grote terreuraanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde
Staten, en de snelle en effectieve Amerikaanse militaire reactie daarop
tegen het Taliban-regime en Al Qaida in Afghanistan, ontplooide in
december 2001 in de Afghaanse hoofdstad Kabul een multinationale
troepenmacht om een veilige omgeving te creëren voor de nieuwe
Afghaanse regering, die het Taliban-bewind opvolgde. Nederland
leverde militairen voor deze International Security Assistance Force
(ISAF), waaronder een peloton commando’s.
De ISAF-troepen vestigden zich in het machtsvacuüm van de Afghaanse
hoofdstad, terwijl de oorlog elders in het land nog voortduurde. Van een zelfstandig Afghaans bestuur zonder internationale
hulp kon op dat moment geen sprake zijn. Daarvoor was Afghanistan na meer dan 20 jaar oorlog en burgeroorlog te
ontwricht en te verwoest, en de bevolking te verdeeld. De eerste jaren stond ISAF onder leiding van wisselende lead nations:
eerst de Britten, toen de Turken, toen de Nederlanders en Duitsers, en tenslotte, vanaf augustus 2003, kwam de leiding bij de
NAVO te liggen.
De commando’s werkten in Kabul samen met en naast de gewone infanterie. Zij reden patrouilles, verkenden wijken en
randgebieden, verifieerden informatie uit allerlei bronnen, trainden militairen van het nieuwe Afghaanse leger, beschermden
bij gelegenheid hoogwaardigheidsbekleders en traden in enkele gevallen op tegen specifieke dreigingen. Omdat ISAF viel te
karakteriseren als een hulpmissie van de oorlog tegen de Taliban en Al Qaida, waren er risico’s. ISAF was conflictpartij. De
uitzending stond in het teken van een grotere vijandelijke dreiging dan doorgaans bij internationale operaties het geval was.
In 2003 waren de commando’s te werk gesteld bij de staf van het DuitsNederlandse Legerkorps, toen dat een half jaar het bevel voerde over
ISAF. Als Special Reconnaissance Unit van de Duitse commandant
luitenant-generaal Norbert van Heyst en diens Nederlandse chef-staf
brigadegeneraal Rob Bertholee, hielden zij zich voornamelijk bezig met de
zelfbescherming van ISAF in de feitelijke safe area Kabul. Zij verstoorden
en onderzochten raketbeschietingen, vergaarden inlichtingen en hielden
verdachte gebieden of routes in de gaten.
Vijandelijke activiteiten in Kabul kwamen geregeld voor en troffen ISAF
diverse malen. Ook de commando’s kregen er mee te maken. In juli 2003
reed een terreinwagen met twee commando’s ten noorden van Kabul op een (waarschijnlijk recent en bewust neergelegde)
antitankmijn. Daarbij raakte de chauffeur, een sergeant, zwaargewond aan beide onderbenen.

