Historische canon Korps Commandotroepen
Operatie Provide Comfort (Noord-Irak), 1991
Sinds het einde van de Koude Oorlog worden de commando’s overal ter wereld ingezet. Dat begon in mei 1991. Die maand
vertrokken zes commando’s van het toenmalige verbindingspeloton van het KCT naar Noord-Irak om deel te nemen aan de
humanitaire hulpoperatie Provide Comfort voor Iraakse Koerden in nood.
De Iraqi Six, zoals ze in Roosendaal bekend stonden, waren onderdeel van een Nederlandse militaire missie die tot doel had
gevluchte Koerden te voorzien van noodhulp na het einde van de eerste Golfoorlog (operatie Desert Storm). De Koerden
waren na de nederlaag van het Iraakse leger in die oorlog in opstand gekomen tegen het regime van de dictator Saddam
Hoessein. Maar zij bleken niet bij machte het juk af te werpen. Uit angst voor wraak was de Koerdische burgerbevolking
daarna massaal de bergen in gevlucht. Door gebrek aan voedsel, onderdak, beschutting tegen de kou en door beschietingen
dreigde een humanitaire ramp.
Operatie Provide Comfort werd onder leiding van de Verenigde
Staten opgezet, om de Koerden te redden en ze de gelegenheid
te bieden vanuit de bergen naar huis terug te keren. Nederland
leverde met ongeveer duizend militairen (vooral mariniers en
genisten) een forse bijdrage. De verbindingsgroep van
commando’s had als taak de communicatie van het Nederlandse
contingent in Noord-Irak met Nederland tot stand te brengen en
te onderhouden. Deze bijdrage kwam voort uit de oude
taakstelling van de Koude Oorlog, waarin de commando’s als
waarnemer-verkenners optraden en waarin verbindingen een
cruciale rol speelden. De commandotroepen waren in de
Nederlandse krijgsmacht de verbindingsexperts bij uitstek.
Voorafgaand aan de uitzending was de verwachting dat er ongeveer 200.000 Koerden moesten worden opgevangen in
vluchtelingenkampen en dat de operatie mogelijk maanden kon gaan duren. Uiteindelijk bleef het aantal burgervluchtelingen
in de kampen echter beperkt tot ongeveer 60.000 mensen. Dit kwam doordat de meeste Koerden, sneller dan gedacht,
rechtstreeks naar hun huizen terugkeerden. Zodoende verliep Provide Comfort sneller dan gepland. Na twee maanden was
het Nederlandse contingent, inclusief de Iraqi Six van het KCT, weer terug in Nederland.

