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“Please remain. You furnish pictures. I will furnish war.”
1
 

 

Legendarische woorden die de Amerikaanse krantenmagnaat William Randolph Hearst in 

januari 1897 telegrafeerde aan zijn illustrator Frederic S. Remington toen laatstgenoemde 

aangaf niet langer op Cuba te willen blijven vanwege het gebrek aan actie.
2
 Als gevolg van 

een concurrentiestrijd smachtte Hearst naar een oorlog om zo de verkoopcijfers van zijn krant 

de New York Journal een impuls te geven.
3
 In de vijandelijkheden op Cuba tussen Cubaanse 

opstandelingen en hun Spaanse kolonisator zag Hearst dan ook een uitgelezen kans aangezien 

deze voor de Verenigde Staten (VS) de mogelijkheid boden om hun invloedssferen uit te 

breiden. Toen echter de oorlog tussen de VS en Spanje uitbleef, trachtte hij middels 

suggestieve berichtgeving alsnog de Amerikaanse overheid te verleiden de oorlog aan Spanje 

te verklaren.
4
 Aanvankelijk mislukten zijn pogingen, maar toen in februari 1898 het 

Amerikaanse slagschip Maine op raadselachtige wijze in de haven van Havana explodeerde 

kwam daar verandering in; op de voorpagina van de New York Journal verscheen een zeer 

suggestieve illustratie waarop te zien was hoe Spanjaarden een explosief vastmaakten aan het 

slagschip.
5
 Vlak daarna verklaarden de VS de oorlog aan Spanje. 

De telegram van Hearst aan Remington wordt door vele journalisten en 

communicatiewetenschappers aangehaald als bewijs dat de yellow press
6
 en met name de New 

York Journal van Hearst de Amerikanen hebben aangespoord tot een oorlog tegen Spanje.
7
 

De gedachte hierachter is dat media-aandacht en de toon van de berichtgeving ertoe kunnen 

leiden dat een overheid dermate onder druk komt te staan dat zij wel over moet gaan tot actie. 

De berichtgeving over de crisis op Cuba na de explosie op het slagschip Maine zou dan ook 

zo veel woede onder de Amerikaanse bevolking hebben gewekt, dat de Amerikaanse 

president McKinley niet anders kon dan de oorlog te verklaren aan Spanje.
8
 Zodoende zou de 

                                                
1 Jan Schoeman, ‘Oorlog op twee fronten. Media-invloed op vredes- en veiligheidsbeleid’, Tijdschrift voor 

Mediageschiedenis vol. 2 (1999) afl. 2 pag. 16. 
2 W. Joseph Campbell, ‘Not likely sent: The Remington-Hearst “telegrams” ’, Journalism & Mass 

Communication Quarterly vol. 77 (2000) afl. 2 pag. 405 Zie ook: Schoeman, ‘Oorlog op twee fronten’ pag. 16. 
3 Jane Chapman, Media history (Cambridge 2005) pag. 109. 
4 Chapman, Media history pag. 109. 
5 Ibidem, pag. 111. 
6 Aan het einde van de negentiende eeuw volgden de technische ontwikkelingen elkaar snel op. Als gevolg 

hiervan werd de massaproductie van kranten mogelijk waardoor er goedkope kranten geproduceerd konden 

worden. Bovendien was er een arbeidersklasse ontstaan die kon lezen. Het resultaat was dat er een nieuwe 

afzetmarkt ontstond en zo ook de strijd om de ‘gewone’ lezer. Om die lezer te trekken werd een nieuwe stijl 

ontwikkeld. Een sensationelere schrijfstijl, aangevuld met plaatjes en grote koppen. Deze goedkope, sensationele 

krant werd in Amerika de yellow press genoemd.   
7 Campbell, ‘Not likely sent’ pag. 405. 
8 Peter Malcontent, ‘De CNN-factor’ in: Duco Hellema & Hilde Reiding ed., Humanitaire interventie en 

soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling (Amsterdam 2004) pag. 138. 
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telegram het bewijs zijn dat de media in staat zijn om het handelen van een staat te 

beïnvloeden en zeer specifiek het besluitvormingsproces omtrent het buitenlands beleid. 

Sindsdien is de potentiële invloed van de media op het buitenlandpolitieke 

besluitvormingsproces alleen maar toegenomen. Allereerst door de technologische 

ontwikkelingen op communicatiegebied.
9
 Door de komst van bijvoorbeeld televisie, satelliet, 

mobiele telefonie en het internet kan nieuws zich niet alleen razendsnel verspreiden, maar is 

ook real time berichtgeving mogelijk. Het effect hiervan is tweeledig. Ten eerste doordat real 

time verslaglegging ertoe kan leiden dat regeringsfunctionarissen steeds vaker ad hoc moeten 

reageren op vragen vanuit de media, of van al reeds geïnformeerde 

volksvertegenwoordigers.
10

 Zo wordt hen de tijd ontnomen om rustig na te denken over een 

respons. Overhaaste en emotionele uitspraken zijn een mogelijk gevolg en kunnen ertoe 

leiden dat emoties in plaats van rationaliteit de overhand krijgen in het debat en zo de 

uitkomst van het debat beïnvloeden. Ten tweede heeft real time verslaglegging tot gevolg dat 

gebeurtenissen elders op de wereld minder kans hebben om onopgemerkt voorbij te gaan 

waardoor burgers, zeker in vergelijking met vroeger, dus veel sneller op de hoogte zijn van 

nieuwsfeiten.
11

 Hierdoor kunnen burgers zich al in een vroeg stadium na de gebeurtenis een 

mening vormen over die gebeurtenis en een mogelijke reactie daarop.
12

 Hoe sterker die 

meningen samenkomen des te groter is de kans dat de publieke opinie invloed heeft op de 

regeringsfunctionarissen en de volksvertegenwoordigers. De publieke opinie kan dan 

namelijk dienen als pressiemiddel en zo regeringsfunctionarissen en volksvertegenwoordigers 

dwingen om stelling te nemen en indien gewenst, over te gaan tot actie. Onderzoek toont aan 

dat het handelen van de staat zo ook middels de publieke opinie kan worden beïnvloed.
13

  

Het einde van de Koude Oorlog zorgde er vervolgens voor dat de potentiële invloed 

van de media op het buitenlandpolitieke besluitvormingsproces alleen maar verder toenam.
14

 

Dit betekende voor journalisten namelijk dat ze meer ruimte kregen om te functioneren. Niet 

                                                
9 Steven Livingston, Clarifying the CNN effect: An examination of media effects according to type of military 

intervention (Research paper 1997) pag.1 Toegankelijk op; www.genocidewatch.org/images/1997Clarifying 

theCNN-Effect-Livingston.pdf Laatst bezocht op 6 juni 2011 om 10.13 uur. Zie ook: James F. Hoge, jr., ‘Media 

pervasiveness’, Foreign affairs vol.73 (1994) afl. 4 pag. 136.  
10 Malcontent, ‘De CNN-factor’ in: Hellema & Reiding ed., Humanitaire interventie en soevereiniteit. De 
geschiedenis van een tegenstelling pag. 139. Zie ook: Piers Robinson, ‘The CNN effect: can the news media 

drive foreign policy?’, Review of International Studies vol. 25 (1999) afl. 2 pag. 301. 
11 Malcontent, ‘De CNN-factor’ in: Hellema & Reiding ed., Humanitaire interventie en soevereiniteit. De 

geschiedenis van een tegenstelling pag. 135. 
12 Geciteerd in: Larry Minaer, Colin Scott & Thomas G. Weiss, The news media, civil war, & humanitarian 

action (Colorado & London 1996) pag. 3. 
13 Malcontent, ‘De CNN-factor’ in: Hellema & Reiding ed., Humanitaire interventie en soevereiniteit. De 

geschiedenis van een tegenstelling pag. 141 en 142.  
14 Robinson, ‘The CNN effect: can the news media drive foreign policy?’, pag. 301. 

http://www.genocidewatch.org/images/1997Clarifying%20theCNN-Effect-Livingston.pdf
http://www.genocidewatch.org/images/1997Clarifying%20theCNN-Effect-Livingston.pdf
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alleen kwamen journalisten onder het juk vandaan om internationale politieke ontwikkelingen 

te moeten beschrijven vanuit het perspectief van de strijd tussen Oost en West, maar tevens 

werd het mogelijk om kritiek te hebben op het gevoerde buitenlands beleid van de overheid.
15

 

Een sterk politiek georiënteerd perspectief maakte zo plaats voor een meer humaan 

perspectief waardoor er veel media-aandacht ontstond voor humanitaire crises.
16

 Het 

toenemend potentieel van de media komt in dit geval voort uit de gedachte dat die vele media-

aandacht ervoor kan zorgen dat de crisis op de politieke agenda komt te staan en zo de 

overheid kan dwingen om te reageren op die humanitaire crisis.
17

   

Dat de media over de kracht beschikken om het handelen van een staat te beïnvloeden 

en zeer specifiek diens buitenlandpolitieke besluitvormingsproces wil echter niet zeggen dat 

dit altijd en in gelijke mate het geval is, of zelfs überhaupt het geval is. Feit blijft wel, dat 

sinds het einde van de Koude Oorlog er in het Westen een toenemende bereidheid is ontstaan 

om ten tijde van humanitaire crisis te interveniëren en dat dit gepaard gaat met toenemende 

media-aandacht.
18

 Feit is ook dat er sindsdien steeds meer vragen opkomen over hoe de 

verhoudingen tussen de staat en de media nou precies liggen.
19

 Zeker doordat de potentiële 

invloed van de media de afgelopen decennia alleen maar is toegenomen.  

Praktijkvoorbeelden hebben bovendien aangetoond dat er gevaar schuilt in de 

mogelijke macht van de media om het buitenlandpolitieke besluitvormingsproces van een 

staat te beïnvloeden. De gewelddadigheden in Bosnië en in het bijzonder de Nederlandse 

missie in Srebrenica zijn hier een voorbeeld van. Zo heeft onderzoek naar de val van de 

moslimenclave Srebrenica aangetoond dat wanneer emoties de politieke arena betreden en het 

winnen van de rationaliteit, dit uiterst nadelige gevolgen kan hebben voor de politieke 

besluitvorming omtrent een humanitaire interventie. Kort gezegd creëerden de media de 

ruimte voor de Nederlandse regering om zich zonder rationele onderbouwing in een operatie 

te storten die gebaseerd was op een onmogelijk mandaat waardoor de deur werd opengezet 

                                                
15 Robinson, ‘The CNN effect: can the news media drive foreign policy?’ pag. 301. Zie ook: Malcontent, ‘De 

CNN-factor’  in: Hellema & Reiding ed., Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een 
tegenstelling pag. 139. 
16 Malcontent, ‘De CNN-factor’ in: Hellema & Reiding ed., Humanitaire interventie en soevereiniteit. De 

geschiedenis van een tegenstelling pag. 139. 
17 Livingston, Clarifying the CNN effect pag. 6. 
18 Piers Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention (Londen & New York 

2002) pag. 1 Zie ook: Minaer, Scott & Weiss, The news media, civil war, & humanitarian action pag. 1. 
19 Dat blijkt onder andere uit de vele onderzoeken die hier naar zijn verricht, bijvoorbeeld;  Minaer, Scott & 

Weiss, The news media, civil war, & humanitarian action. Zie ook: Livingston, Clarifying the CNN effect. Zie 

ook: Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention  



 
U r u z g a n .  H e t  C N N - e f f e c t  

 

Pagina 7 

voor het Srebrenica-drama.
20

 Zodoende legde het Srebrenica-drama de zwakke plekken in het 

Nederlandse besluitvormingsproces omtrent internationale missies bloot.  

De Nederlandse overheid paste vervolgens het besluitvormingsproces aan om zo 

ongewenste invloeden, die een rationele besluitvorming in de weg konden staan, buitenshuis 

te houden. In de toekomst moest er een sterkere rol zijn weggelegd voor de 

volksvertegenwoordiging en zouden er voorwaarden worden gesteld aan een inzetbesluit, 

zoals een helder mandaat, duidelijke afspraken met robuuste geweldsregels en een 

einddatum.
21

 Bovendien werden er twee instrumenten ontwikkeld die ervoor moesten zorgen 

dat een constructievere besluitvorming werd gegarandeerd. Hiertoe werd allereerst artikel 100 

aan de Grondwet toegevoegd. Hierin wordt onder andere gesteld: “De regering verstrekt de 

Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de 

krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Daaronder is 

begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen 

van de krijgsmacht voor humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict.”
22

 Het 

idee hierachter is dat door deze inlichtingenplicht al in een vroeg stadium duidelijk wordt hoe 

de Tweede Kamer over een eventuele missie denkt en of er brede Kamersteun voor een 

dergelijke missie is. Het toetsingskader werd vervolgens ontwikkeld om de besluitvorming te 

stroomlijnen en dient vooral als een praktische checklist om te kijken of er voldoende is 

nagedacht over politieke en militaire aandachtpunten.
23

 Door deze aanpassingen moet 

voorkomen worden dat Nederland een oorlog in wordt gesleurd en een gelijke situatie kan 

ontstaan zoals tijdens het debat over een missie naar Bosnië.
24

  

De vraag rijst of ongewenste invloeden daadwerkelijk buitenshuis worden gehouden 

en zodoende media-invloed wordt beperkt. De Nederlandse missie naar Uruzgan in 

Afghanistan kan dienen als een mooie casus om te onderzoeken in hoeverre het Nederlandse 

politieke besluitvormingsproces omtrent de missie naar Uruzgan is beïnvloed door de 

Nederlandse media. Op die manier kan worden vastgesteld in welke mate artikel 100 van de 

Grondwet en het toetsingskader feitelijk het besluitvormingsproces verbeteren en zo grenzen 

stellen aan media-invloed.  

                                                
20 Malcontent, ‘De CNN-factor’ in: Hellema & Reiding ed., Humanitaire interventie en soevereiniteit. De 

geschiedenis van een tegenstelling pag. 157. 
21 Christ Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 (Amsterdam 2011) pag. 11, 30, 73, 80 

en 81. 
22 http://www.parlement.com/9291000/modulesf/h6gkdwz4 Laatst bezocht op 28 oktober 2011 om 12.02 uur. 
23 L. J. Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie (Research paper 2009) 

pag. 6. Zie ook: Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 83. 
24 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 30. 

http://www.parlement.com/9291000/modulesf/h6gkdwz4
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De casus is niet alleen interessant omdat die veel media-aandacht heeft gehad, maar 

tevens omdat het de grootste uitzending van Nederlandse militairen overzee betreft sinds de 

dekolonisatiestrijd in Indonesië van 1945 tot en met 1949.
25

 Bovendien is het de gevaarlijkste 

missie sinds de Tweede Wereldoorlog.
26

 De kosten en de risico’s zijn hierdoor groot, terwijl 

er geen direct Nederlands belang met de missie is gemoeid. Of zoals de toenmalige minister 

van Defensie, de heer H. Kamp, het in juni 2006 verwoordde: “Nederland heeft geen 

oliebelangen in Afghanistan en we willen van moslims geen christenen maken. We zijn hier 

om ervoor te zorgen dat Afghanistan uit de klauwen blijft van de terroristen. Om het volk in 

dit straatarme, verscheurde en gevaarlijke land een menswaardig bestaan te geven.”
27

 De 

missie kwam dan ook al snel gevoelig te liggen bij zowel het Nederlandse kabinet en de 

Tweede Kamer, als bij het Nederlandse volk.  

Bovendien is de casus uiterst interessant vanwege de turbulentie die de missie heeft 

veroorzaakt binnen het Nederlandse kabinet en de Tweede Kamer. Het proces voorafgaand 

aan het inzetbesluit verliep al moeizaam, maar niet eerder in de Nederlandse geschiedenis is 

het voorgekomen dat er een kabinet viel over een actueel buitenlandpolitiek vraagstuk.
28

 Dit 

onderstreept het bovengenoemde punt over de gevoeligheid van de politieke besluitvorming 

omtrent internationale missies. De besluitvorming over de missie Uruzgan laat zien dat 

emoties dus zelfs zo hoog kunnen oplopen, dat ten tijde van een wereldwijde economische 

crisis, wanneer een land gebaat is bij zekerheid en een goed functionerende overheid, een 

kabinet kan vallen omwille van een onderwerp dat het Nederlands belang niet direct raakt.   

De aard, de omvang en de gevoeligheid van de missie maken het aannemelijk dat de 

Nederlandse regering en de Tweede Kamer er alles aan hebben willen doen om een zelfde 

fuikwerking, zoals bij Srebrenica het geval was, te voorkomen. Artikel 100 uit de Grondwet 

en het toetsingskader getuigen van die ambitie. De realiteit heeft echter aangetoond dat 

emoties ongehinderd het politieke debat bleven domineren. Wanneer deze kennis wordt 

gekoppeld aan de potentiële invloed van de media op het politieke besluitvormingsproces, dan 

rijst al snel de vraag in hoeverre het politieke besluitvormingsproces over de Nederlandse 

missie naar Uruzgan door de media is beïnvloed?  

Het onderzoek naar de val van de moslimenclave Srebrenica heeft aangetoond dat 

verder onderzoek naar media-invloed op het politieke besluitvormingsproces noodzakelijk is. 

                                                
25 Ibidem, pag. 9 
26 Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 1. 
27 Geciteerd in: Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 13. 
28 Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 1. Zie ook: Klep, 

Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 9.  
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Inzicht in de verhoudingen tussen de staat en de media dragen zo immers bij aan het 

verbeteren van het besluitvormingsproces rondom gevoelige operaties, zoals internationale 

missies. Er zou namelijk kunnen worden gesteld, dat de mate waarin de media invloed hebben 

op het besluitvormingsproces iets zegt over de kwaliteit van dat besluitvormingsproces. Op 

die manier kan de kwaliteit van het besluitvormingsproces in kaart worden gebracht en zo 

mogelijk worden verbeterd. Met als mogelijk gevolg dat de risico’s die verbonden zijn aan 

humanitaire interventies kunnen worden geminimaliseerd. De casus Uruzgan kan hier dus een 

bijdrage aan leveren. Zeker doordat het kan dienen als test om te kijken of de geleerde lessen 

van het Srebrenica-drama wel daadwerkelijk worden geïmplementeerd. 

Bovendien is verder onderzoek naar de relatie tussen de staat en de media van belang 

omdat de potentie van de media om, zeker op humanitair gebied, het buitenlandpolitieke 

besluitvormingsproces te beïnvloeden wel wijdverbreid wordt erkend, maar er weinig studie 

is gedaan naar de precieze dynamiek tussen de politieke elite en de media.
29

 Zo worden de 

media wel vaak beschouwd als het causale verband tussen een bepaalde crisis en de reactie 

van de internationale gemeenschap, maar over hoe de media bijvoorbeeld het tempo en de 

koers van het beleid ten aanzien van die crisis bepalen is weinig bekend.
30

 Inzicht in die 

dynamiek kan mogelijk bijdragen aan het beantwoorden van de vraag waarom er in sommige 

situaties wel wordt overgegaan tot een humanitaire interventie en in andere gevallen niet. 

Onderzoek naar de eventuele media-invloed op het besluitvormingsproces omtrent de 

Nederlandse missie naar Uruzgan levert zo een bijdrage aan het inzichtelijk maken van die 

dynamiek.  

De voornaamste kanttekening die kan worden gemaakt tegen de keuze voor de casus 

Uruzgan komt voort uit de oorspronkelijke motivatie om te interveniëren in Afghanistan. De 

interventie was namelijk niet een gevolg van een humanitaire crisis, maar een direct gevolg 

van de aanslagen op 11 september 2001 op de VS.
31

 Op basis daarvan zou de interventie 

vooral gericht zijn op het beschermen van het nationale belang van de VS en dus niet onder de 

noemer humanitaire interventie passen en zodoende buiten het terrein vallen van de meeste 

theorieën over de invloed van de media op het buitenlandpolitieke besluitvormingsproces. 

Hierbij is het echter van groot belang om te benadrukken dat er in Afghanistan twee missies 

operationeel waren. De interventie die een direct gevolg was van de aanslagen op 11 

september 2001 was Operation Enduring Freedom (OEF). Deze missie was erop gericht om 

                                                
29 Minaer, Scott & Weiss, The news media, civil war, & humanitarian action pag. ix. 
30 Ibidem, pag. 1. 
31 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 13. Zie ook: Hazelbag, Politieke 

besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 8.  
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het Afghaanse Taliban-regime te verwijderen en een einde te maken aan de terroristische 

dreiging. Deze missie vond plaats op basis van het recht op zelfverdediging en werd 

uitgevoerd door een coalition of the willing. De OEF-missie was dan ook niet VN-

gemandateerd en het is deze missie die moeilijk onder de noemer van een humanitaire 

interventie is te plaatsen. De Nederlandse missie in Uruzgan was echter onderdeel van de 

andere missie die operationeel was in Afghanistan, namelijk International Security Assistence 

Force (ISAF). ISAF werd later dan OEF operationeel en was wel VN-gemandateerd. 

Bovendien was het een robuuste wederopbouwmissie, die sinds 11 augustus 2003 werd 

uitgevoerd door de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
32

 OEF en ISAF waren 

dus twee seperate missies, met twee verschillende doelstellingen. De ISAF-missie valt echter 

zonder twijfel binnen de definitie van een humanitaire interventie, zoals hoogleraar 

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen Duco Hellema en Hilde Reiding die hebben 

geformuleerd in het boek Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van 

tegenstellingen. Zij verstaan onder een humanitaire interventie het militair ingrijpen door een 

staat, een groep van staten of een internationale organisatie, in de binnenlandse 

aangelegenheden van een staat omwille van humanitaire doelstellingen.
33

 Hieronder valt ook 

het herstel van staatsgezag en de wederopbouw van een politieke orde indien deze dermate 

zwak zijn dat een land niet meer tot handelen in staat is.
34

 Dit was het geval in Afghanistan, 

ISAF moest namelijk bijdragen aan het herstel van het centrale gezag en de verdere 

wederopbouw.
35

 Het resultaat is dat de Nederlandse missie naar Uruzgan wel degelijk een 

goede casus is om te onderzoeken in hoeverre de media het politieke besluitvormingsproces 

hebben beïnvloed.
36

 

Om de vraag te kunnen beantwoorden zal in het eerste hoofdstuk een theoretisch kader 

worden verschaft waar verder inzicht wordt gegeven in de manieren waarop de media het 

politieke besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. Academici zijn het namelijk wel eens 

over de toegenomen potentiële invloed van de media, maar academici zijn verdeeld over de 

mate waarin de media daadwerkelijk invloed uitoefenen. Inzicht in de theorieën is daarom 

                                                
32 SC Res. 1386, 20 december 2001, pag. 1 en 2. Zie ook: http://www.isaf.nato.int/history.html  Laatst bezocht 

op 20 augustus 2012 om 10.31 uur. 
33 Duco Hellema & Hilde Reiding, ‘Humanitaire interventie en soevereiniteit’ in: Hellema & Reiding ed. 

Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling pag. 7. 
34 Hellema & Reiding, ‘Humanitaire interventie en soevereiniteit’ in: Hellema & Reiding ed. Humanitaire 

interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling pag. 9. 
35 SC Res. 1386, pag. 1 en 2. 
36 De precieze aard van de missie komt later aan de orde, dan zal worden gekeken in welke categorie de missie is 

te plaatsen aangezien er meerdere typen missies vallen onder de noemer humanitaire interventie. Voor nu 

volstaat de melding dat ondanks de oorspronkelijke achtergrond van de interventie in Afghanistan de 

internationale aanwezigheid is uitgegroeid tot een humanitaire interventie, zoals die hier is gedefinieerd.   

http://www.isaf.nato.int/history.html
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noodzakelijk om te bepalen over welke variabelen de academici het eens zijn dat ze invloed 

hebben op het besluitvormingsproces. Aan de hand van dat inzicht kunnen de 

onderzoeksvariabelen voor dit onderzoek worden bepaald. Door die variabelen te 

onderzoeken krijgt het onderzoek een sterke theoretische basis en wint het onderzoek aan 

betrouwbaarheid. De conclusies zijn immers niet gebaseerd op één theorie waardoor ze 

gemakkelijk kunnen worden weerlegd middels een andere theorie, maar vinden basis in 

meerdere theorieën. Op basis van deze analyse zal een onderzoeksmodel worden 

geformuleerd aan de hand waarvan de casus zal worden getoetst.  

In het tweede hoofdstuk zal vervolgens de koppeling worden gemaakt tussen theorie 

en casus. Uit hoofdstuk 1 zal namelijk blijken dat cases aan een voorwaarde moeten voldoen 

willen zij geschikt zijn voor verder onderzoek naar de invloed van de media op het politieke 

besluitvormingsproces over humanitaire interventies. In hoofdstuk 2 zal dan ook het politieke 

debat worden geanalyseerd om zo te toetsen of de casus Uruzgan voldoet aan die voorwaarde. 

Vervolgens zal de context waarin het besluitvormingsproces plaatsvond worden onderzocht. 

Hierdoor wordt het mogelijk om andere motieven in kaart te brengen die mogelijk mede 

hebben geleid tot het inzetbesluit. Dit inzicht is van belang om eventuele media-invloed af te 

kunnen zetten tegen deze motieven. Zo ontstaat er geen tunnelvisie waar elke invloed wordt 

beschouwd als een effect van de media. Het resultaat hiervan is dat het onderzoek in een 

breder kader wordt geplaatst en er zo een reëler beeld ontstaat van de mate waarin de media 

invloed hebben op het politieke besluitvormingsproces.
37

 

In het derde hoofdstuk zal tot slot het in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksmodel 

worden toegepast. Stap voor stap zal duidelijk worden gemaakt welke stappen worden gezet 

en waarom, om zo het onderzoek niet alleen controleerbaar te maken, maar ook gemakkelijker 

navolgbaar. Elke onderzoeksvariabele zal hierbij afzonderlijk worden getoetst. Allereerst 

‘type interventie’. Doelstelling is om inzicht te krijgen in de aard van de missie door de 

doelstellingen, legitimatie en bevoegdheden van ISAF te onderzoeken. Zoals zal blijken uit 

hoofdstuk 1 geeft de aard van de missie namelijk een indicatie van de mogelijk meetbare 

effecten van media-invloed. Daarna zal de onderzoeksvariabele ‘framing’ worden getoetst. 

Dit zal gebeuren aan de hand van een kritische inhoudsanalyse van nieuwsberichten om zo de 

toon van de berichtgeving te onderzoeken en te beoordelen of de media het politieke debat 

volgden, of dat er reden is om aan te nemen dat de media invloed hebben kunnen uitoefenen. 

Hierbij wordt niet alleen naar de invloed van de nieuwsberichten in totaal gekeken, maar ook 

                                                
37 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 21. 
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naar de invloed van elk medium afzonderlijk. Tot slot zal de onderzoeksvariabele 

‘beleidszekerheid’ worden getoetst. Hierbij staan twee aspecten centraal, allereerst moet 

helder worden gemaakt in hoeverre er eenduidigheid bestond over de inhoud van het beleid. 

Ten tweede of er zekerheid was dat het beleid ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Deze 

kennis is noodzakelijk, omdat hoofdstuk 1 eveneens zal aantonen dat de mate waarin er 

(on)zekerheid is over het beleid, in verband staat met de mogelijke invloed van de media op 

het politieke besluitvormingsproces.  

Hierbij is het van belang om te noemen dat hoewel de media een divers scala aan 

vormen kunnen aannemen, de media in dit onderzoek zullen worden geïnterpreteerd als zijnde 

de kranten Trouw, de Volkskrant, De Telegraaf en NRC Handelsblad (NRC). Om ‘framing’ te 

kunnen toetsen is gebruik gemaakt van krantenbank LexisNexis. Door middel van de 

zoektermen ‘Uruzgan’ en ‘Oeroezgan’ zijn alle artikelen verzameld die tijdens het tijdsbestek 

van 16 juni 2005 tot en met 3 februari 2006 zijn verschenen in de vier onderzochte kranten. 

De startdatum is gekozen omdat op die dag het kabinet aan de Tweede Kamer bekend maakte 

dat het de mogelijkheden ging onderzoeken, om in samenwerking met andere partners, een 

bijdrage te leveren aan de uitbreiding van ISAF naar het zuiden van Afghanistan.
38

 De 

einddatum is vervolgens gekozen omdat op 3 februari 2006 de ministerraad het besluit om een 

missie in Uruzgan te ontplooïen bekrachtigde, nadat de dag daarvoor een Kamermeerderheid 

haar steun aan de missie had gegeven.
39

 Door de meetperiode te laten beginnen op de dag van 

de eerste notificatie en door te laten lopen tot de dag waarop het inzetbesluit definitief was, 

kan het gehele besluitvormingsproces worden geanalyseerd. Hierdoor kan een goede analyse 

worden gemaakt in hoeverre het inzetbesluit is beïnvloed door de media.  

In dit onderzoek is er bewust voor gekozen om enkel krantenberichten te onderzoeken 

die in landelijke kranten zijn verschenen. Simpelweg, omdat dit onderzoek niet de ruimte 

biedt om alle media te onderzoeken en er zodoende een selectie moet worden gemaakt. De 

keuze voor deze vier kranten is vervolgens gebaseerd op het NIOD-onderzoek naar het 

Srebrenica-drama, daar het NIOD-onderzoek de meest geslaagde poging is in Nederland naar 

de invloed van de Nederlandse media op het politieke besluitvormingsproces over 

humanitaire interventies.
40

 Aangezien één van de twee deelstudies in het NIOD onderzoek 

zich richtte op deze vier landelijke dagbladen, is er voor gekozen om dit onderzoek in lijn met 

                                                
38 Brief van de minister van Defensie, vergaderjaar 2004 – 2005, dossiernummer 28676, nummer 22, 16 juni 

2005.  
39 Handelingen II, vergaderjaar 2005 – 2006, vergaderingnummer 45, 2 februari 2006, pag. 3035. Zie ook: 

Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 1. 
40 Malcontent, ‘De CNN-factor’ in: Hellema & Reiding ed. Humanitaire interventie en soevereiniteit. De 

geschiedenis van een tegenstelling pag. 147. 
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het NIOD-onderzoek uit te voeren en zodoende de berichtgeving in Trouw, de Volkskrant, 

NRC Handelsblad en De Telegraaf te onderzoeken.
41

  

Door op deze wijze de hoofdvraag te beanwoorden wordt het onderzoek gestructureerd 

en gestandaardiseerd waardoor het onderzoek transparanter en betrouwbaarder wordt.
42

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 http://www.srebrenica.nl/Pages/OOR/23/313.bGFuZz1OTA.html Laatst bezocht op 23 juli 2012 om 11.44 

uur. Zie ook: Otto Scholten, Nel Ruigrok & Pieter Heerma, ‘Good guys, bad guys. Een onderzoek naar de 

berichtgeving in vier landelijke dagbladen naar de berichtgeving over het conflict in voormalig Joegoslavië van 

januari tot augustus 1995’ pag. 9, in: NIOD, Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied (2002). 
42 Ibidem pag. 137 tot en met 140. 

http://www.srebrenica.nl/Pages/OOR/23/313.bGFuZz1OTA.html
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Hoofdstuk 1: Het CNN-effect 

 

Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre het politieke besluitvormingsproces over de 

Nederlandse missie naar Uruzgan door de media is beïnvloed, zal allereerst inzicht verschaft 

moeten worden in hoe de media dat besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. Hiervoor is 

het noodzakelijk om in te gaan op het wetenschappelijk debat dat hierover heerst aangezien er 

controverse bestaat over welke rol de media spelen. Daarom zal in de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk worden ingegaan op theorieën die veelvuldig worden aangehaald in dit debat. Dit 

zal allereerst gebeuren door inzichtelijk te maken dat er twee visies dominant zijn, om 

vervolgens de theorieën en eventuele kanttekeningen toe te lichten en zwakke plekken bloot te 

leggen. In de tweede paragraaf zullen deze twee visies tegen elkaar worden afgezet en zal 

worden gekeken naar wat er kan worden geleerd van het wetenschappelijk debat over het 

CNN-effect. Hierdoor kan er een theorie worden gedistilleerd waarvoor een aanzienlijke 

fundering bestaat in het academisch debat. Zodoende kan in de derde paragraaf een 

onderzoeksmodel worden geformuleerd waardoor het mogelijk wordt om een antwoord te 

geven op de vraag of en in welke mate het politieke besluitvormingsproces over de missie 

naar Uruzgan door de media is beïnvloed.  

 

Paragraaf 1.1: Het wetenschappelijk debat over het CNN-effect 

Zoals hierboven is genoemd, is het wetenschappelijk debat over de invloed van de media op 

het buitenlands beleid onder te verdelen in twee stromingen. De eerste stroming bestaat uit 

een groep academici die beweert dat de media geen invloed hebben op het buitenlands beleid 

van een staat. De gedachte achter deze stelling is dat de media de politieke elite slechts volgen 

en zodoende niet in staat zijn om een politiek besluit te beïnvloeden. De reden hiervoor zou 

zijn dat journalisten niet degenen zijn die de inhoud van het nieuws bepalen, maar dat deze 

macht in handen is van andere groepen die grote belangen hebben, zoals bijvoorbeeld de 

overheid.
43

 Volgens deze stroming vormen de media dus een passief instituut dat de belangen 

dient van de politieke elite.  

                                                
43 W. Lance Bennett, ‘Toward a theory of press-state relations in the United States’, Journal of Communication 

vol. 40 (1990) afl. 2. Zie ook: Robert M. Entman, ‘Framing U.S. coverage of international news: Contrast in 

narratives of the KAL and Iran air incidents’, Journal of Communication vol. 41 afl. 4. Zie ook: Eyton Gilboa, 

‘The CNN effect: The search for a communication theory of international relations’, Political Communication 

vol. 22 (2005) afl. 1 pag. 31 en 32. Zie ook: Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and 

intervention pag. 12 tot 16. 
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Binnen dit kamp is er echter een onderscheid te maken in interpretatie wiens belangen 

de media nou eigenlijk dienen. Om het verschil in interpretatie duidelijk te maken heeft de 

eerder genoemde Robinson, in samenwerking met dr. Eric Herring, twee visies gedefinieerd.
44

 

Deze conceptualisering moet eraan bijdragen dat er een einde komt aan de dichotomie en de 

elkaar tegensprekende conclusies die het wetenschappelijk debat zo kenmerken. Vandaar dat 

Robinson de executive versie van de elite versie onderscheidt.
45

  

De executive versie kenmerkt zich door de interpretatie dat de media de belangen 

dienen van de volksvertegenwoordigers die behoren tot de uitvoerende macht van een staat.
46

 

Een voorbeeld van een dergelijke interpretatie die Robinson noemt is het onderzoek van 

Robert Entman.
47

 In zijn onderzoek vergelijkt Entman de berichtgeving over het neerschieten 

van een Koreaanse lijnvlucht door de Sovjets op 1 september 1983, ook wel het KAL-incident 

genoemd, met het neerschieten van een Iraanse lijnvlucht door de Verenigde Staten (VS) op 3 

juli 1988.
48

 Dit doet hij door te toetsen hoe beide gebeurtenissen worden geframed, oftewel 

door te onderzoeken welk referentiekader er door de media wordt toegepast om de 

gebeurtenis te duiden en te verklaren en zodoende begrijpelijk te maken voor de 

nieuwsontvanger.
49

 Hoewel beide gebeurtenissen zich leenden voor een vergelijkbare 

beschrijving door de media ziet Entman grote verschillen in de manier waarop de media beide 

gebeurtenissen beschreven en verklaarden.
50

 Zo werd het KAL-incident neergezet als een 

morele schande, het bewijs van het moreel faillissement van de Sovjet-Unie en een 

opzettelijke daad.
51

 Terwijl het neerschieten van de Iraanse lijnvliegtuig werd gebracht als een 

fout die het gevolg was van een technisch mankement.
52

 Volgens Entman is dit het resultaat 

van een uitvoerende macht die niet alleen bepaalt welk referentiekader door de media wordt 

toegepast om ‘groot’ buitenlands nieuws te omschrijven, maar is dit ook het bewijs dat die 

uitvoerende macht dat kader zal kiezen dat het best diens eigen belangen dient.
53

 In het geval 

van het KAL-incident was dat het kader van de Koude Oorlog en de Sovjet-Unie die 

                                                
44 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 150. Zie ook: Piers 

Robinson, ‘Theorizing the influence of media on world politics’, European Journal of Communication vol. 16 

(2001) afl. 4 pag. 541. 
45 Robinson, ‘The CNN effect: can the news media drive foreign policy?’ vol. 25 afl. 2 pag. 303 en 304. Zie ook: 

Robinson, ‘Theorizing the influence of media on world politics’ pag. 525 tot en met pag. 528. Zie ook: 

Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 13 tot en met pag. 16. 
46 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 13.  
47 Ibidem, pag. 13.  
48 Entman, ‘Framing U.S. coverage of international news: Contrast in narratives of the KAL and Iran air 

incidents’, pag. 6.  
49 Ibidem, pag. 7. 
50 Ibidem, pag. 9. 
51 Ibidem, pag. 11 tot en met 21. 
52 Ibidem, pag. 11 tot en met 21. 
53 Ibidem, pag. 25.  
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neergezet moest worden als het “Evil Empire”
54

. In het geval van de Iraanse lijnvlucht was 

dat het kader van de Golf Oorlog en de gedachte dat het door de VS gevoerde beleid ten 

aanzien van die oorlog niet ter discussie mocht komen te staan.
55

 Entman toont hiermee aan 

dat in beide gevallen de berichtgeving in de media in lijn was met de belangen van de 

uitvoerende macht en dat de media die belangen dus slechts volgden. 

De elite versie daarentegen kenmerkt zich door een veel bredere interpretatie van 

machthebbers waardoor de media de belangen moeten dienen van een veel grotere groep 

machthebbers. Volgens de elite versie is de mediaberichtgeving namelijk conform de 

belangen van de politieke elite in het algemeen.
56

 Ten grondslag aan deze versie ligt het 

onderzoek ‘The Uncensored War’ van Daniel Hallin.
57

 Hallin onderzocht de bewering dat de 

Amerikaanse media ten tijde van de Vietnam Oorlog een oppositionele rol speelden ten 

opzichte van het overheidsbeleid. Zijn onderzoek wees echter uit dat de media pas kritisch 

werden nadat in Washington een groep politici zich tegen de oorlog keerde. Zodoende toont 

het onderzoek van Hallin aan dat de media slechts het reeds bestaande debat reflecteerden.
58

 

Gebaseerd op deze resultaten formuleert hij drie sferen, een van consensus, een waarbij de 

media het politieke debat reflecteren en een waarbij de media visies en meningen presenteren 

die niet terug te vinden zijn in het politieke debat en die dus afwijken. Vervolgens stelt Hallin 

dat de media voornamelijk de consensus, of het bestaande debat binnen de politieke elite 

weerspiegelen en zelden visies en meningen weergeven die niet voorkomen in dat politieke 

debat.
59

 Als gevolg daarvan concludeert Hallin dat de media geen invloed hebben uitgeoefend 

op het beleid van de VS ten aanzien van de Vietnam Oorlog.
60

 

Lance Bennett ging vervolgens verder met het onderzoek van Hallin door het 

gedachtegoed van Hallin verder te ontwikkelen.
61

 Dit deed Bennett door onderzoek te doen 

naar de relatie tussen de media en de overheid.
62

 Hiervoor onderzocht hij de berichtgeving in 

de New York Times over het financieren van de Nicaraguaanse contra’s door de VS.
63

 Bennett 

onderzocht of er in de inhoud van berichtgeving patronen waren te ontdekken die aantoonden 

dat er een onderliggende norm bestaat aan de hand waarvan nieuws vorm krijgt.
64

 In de 

                                                
54 Ibidem, pag. 10. 
55 Ibidem, pag. 10. 
56 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 13. 
57 Ibidem, pag. 13. 
58 Ibidem, pag. 13. 
59 Ibidem, pag. 13. 
60 Ibidem, pag. 34. 
61 Robinson, ‘Theorizing the influence of media on world politics’ pag. 524. 
62 Bennett, ‘Toward a theory of press-state relations in the United States’ pag. 107. 
63 Ibidem, pag. 103. 
64 Ibidem, pag. 111. 
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praktijk kwam het er dus op neer dat Bennett de krantenberichten onderwierp aan een 

inhoudsanalyse waarbij hij onderscheid maakte tussen artikelen en redactionele stukken.
65

  De 

krantenartikelen vond hij middels de databank LexisNexis met hulp van de zoekterm 

‘Nicaragua’.
66

 Bennett liet vervolgens twee codeerders beoordelen of een artikel voor, tegen 

of neutraal was ten opzichte van het beleid van de overheid. Daarna moesten zij beoordelen 

wie de bron was op basis waarvan het artikel was gebaseerd.
67

 Op basis van dit onderzoek 

komt Bennett tot dezelfde conclusie als Hallin, namelijk dat de inhoud van nieuwsberichten 

voor een deel wordt bepaald door de politieke elite waardoor het in grote lijnen overeenkomt 

met het reeds bestaande debat over het overheidsbeleid. Dat impliceert dat enkel die visies in 

de media worden opgenomen die al zichtbaar waren binnen de politieke elite. Volgens 

Bennett suggereert dit, dat de nieuwsindustrie haar taken om toezicht te houden op en het 

bewaren van het democratisch evenwicht, heeft afgestaan aan de politieke elite zelf.
68

 

Zodoende is een kritische pers een reflectie van een groep politici die kritisch is ten opzichte 

van het gevoerde beleid. Hierdoor fungeren de media voornamelijk als middel van de 

politieke elite om hun mening te verkondigen.
69

 

Hoewel de theorie van Bennett, dat nieuwsberichten inhoudelijk worden bepaald door 

de politieke elite, empirisch wordt ondersteund door andere onderzoeken, zijn er 

kanttekeningen te plaatsen bij dit type onderzoek.
70

 Een belangrijke conclusie die immers 

wordt getrokken binnen de elite versie is dat er sprake kan zijn van een kritische pers die zijn 

vraagtekens zet bij het door de overheid gevoerde beleid, maar dat deze enkel bestaat wanneer 

er binnen die overheid debat gaande is omtrent dat beleid. In tegenstelling tot de executive 

versie wordt hier dus de mogelijkheid opengehouden dat er kritische berichtgeving door de 

media kan plaatsvinden.
71

 Dit impliceert echter dat wanneer er disconsensus bestaat binnen de 

politieke elite kritische media wel degelijk het politieke besluitvormingsproces omtrent beleid 

kunnen beïnvloeden.
72

 Het probleem met de elite versie is alleen dat die deze mogelijkheid 

negeert, of simpelweg niet onderzoekt. Volgens Robinson is dit het gevolg van een verkeerde 

basisaanname met betrekking tot de relatie tussen journalisten en hun bronnen binnen de 

                                                
65 Ibidem, pag. 114. 
66 Ibidem, pag. 114. 
67 Ibidem, pag. 114 en 115. 
68 Ibidem, pag. 106. 
69 Gilboa, ‘The CNN effect: The search for a communication theory of international relations’ pag. 32. 
70 Ibidem, pag. 32. Zie ook: Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 

13 en 14. 
71 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 14. 
72 Ibidem, pag. 14. 
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politieke elite.
73

 Daardoor ligt de nadruk in het onderzoek te sterk op de verstandhouding 

tussen die twee en te weinig op de dynamiek tussen de feitelijke berichtgeving en 

besluitvormingsprocessen.
74

 In feite wordt die dynamiek buiten beschouwing gelaten 

waardoor ook de mogelijkheid wordt genegeerd dat de media mogelijkerwijs wel degelijk het 

besluitvormingsproces en zodoende de uitkomst van het politieke debat kunnen 

beïnvloeden.
75

 Bovendien gaat de elite versie uit van een passieve journalist die enkel de 

mening van de politicus reflecteert waardoor deze geen zelfstandige houding aanneemt in het 

debat. De theorie gaat hierdoor voorbij aan de mogelijkheid dat een journalist wel degelijk 

een kant kiest in het debat, bewust of onbewust, en zodoende een participant wordt in het 

debat.
76

  

De algehele conclusie is dat de twee visies wezenlijk hetzelfde zijn doordat ze de 

mogelijkheid van media-invloed op het formuleren van het beleid van een staat uitsluiten dan 

wel negeren. Maar, in principe zet de elite versie wel degelijk de deur open voor media-

invloed door te concluderen dat wanneer er verschillende meningen in het politieke debat 

bestaan, deze door de media zullen worden weerspiegeld.
77

  

De tweede stroming daarentegen beweert dat de media wel degelijk van invloed 

kunnen zijn op het besluitvormingsproces omtrent het buitenlands beleid van een staat. Deze 

stroming heeft dan ook een andere benadering en doelstelling, dan de eerste stroming. De 

eerste stroming onderzoekt de relatie tussen de overheid en de media. Aan de hand van dat 

onderzoek worden vervolgens uitspraken gedaan over de invloed van de media op het 

besluitvormingsproces. De theorie van het CNN-effect onderzoekt ook de relatie tussen de 

staat en de media, maar gaat hierbij specifiek in op de invloed van de media op het 

besluitvormingsproces over humanitaire interventies.
78

  

Ook binnen deze stroming is er echter geen éénduidigheid over hoe en in welke mate 

de media van invloed kunnen zijn op het politieke besluitvormingsproces omtrent het 

buitenlands beleid in het algemeen en humanitaire crises specifiek. Onderzoek naar het CNN-

effect laat zich dan ook typeren als een warboel aan definities en benaderingen.
79

 Deze 

warboel begint al met de omschrijving van wat het CNN-effect eigenlijk is. Zo omschrijft één 

academicus het CNN-effect als: “The CNN effect is a theory compelling television images, 

                                                
73 Ibidem, pag. 14. 
74 Ibidem, pag. 14 en 15. 
75 Ibidem, pag. 15. 
76 Ibidem, pag. 15. 
77 Ibidem, pag. 15 en 16. Zie ook: Gilboa, ‘The CNN effect: The search for a communication theory of 

international relations’ pag. 31. 
78 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 15 en 16. 
79 Gilboa, ‘The CNN effect: The search for a communication theory of international relations’ pag. 29. 
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such as images of a humanitarian crisis, cause U.S. policymakers to intervene in a situation 

when such an intervention might otherwise not be in the U.S. national interest.”
80

 Terwijl een 

andere academicus het CNN-effect definieert als: “The way breaking news affects foreign 

policy decisions”
81

 en weer andere academici het formuleren als: “Elite decision makers’ loss 

of policy control to news media.”
82

  

De verwarring wordt vervolgens verder vergroot door de verschillende benaderingen 

die worden toegepast om het CNN-effect aan te tonen. De meest algemene benadering die 

wordt toegepast is die op basis van interviews.
83

 Onderzoek door middel van interviews rust 

op de idee dat media-invloed direct kan worden geobserveerd door de betrokken 

beleidsmakers en door diegenen kan worden vertaald naar de onderzoeker toe.
84

 Een 

voorbeeld van dergelijk onderzoek is dat van Larry Minaer, Colin Scott en Thomas G. Weiss. 

Door ruim 2000 mensen te interviewen, probeerden zij uitspraken te doen over het CNN-

effect.
85

 Dit deden zij door onderzoek te doen naar de dynamiek tussen de media, 

beleidsmakers en humanitaire organisaties.
86

 Daar waar de eerste stroming twee partijen ziet, 

de media en de betrokken politici, zien Minaer, Scott en Weiss dus een derde partij. Volgens 

deze academici blijkt namelijk uit praktijkvoorbeelden dat ten tijde van een humanitaire crisis 

er een complexe verstandhouding bestaat tussen de media, de beleidsmakers en de 

humanitaire organisaties.
87

 Volgens de academici is het dan ook noodzakelijk om humanitaire 

organisaties te betrekken in het onderzoek. Doel van het onderzoek was om deze 

driehoeksverhouding inzichtelijk te maken om zo bij te dragen aan het effectueren van 

humanitaire hulp.
88

  

Minear, Scott en Weiss komen tot de conclusie dat de media op drie verschillende 

manieren invloed kunnen uitoefenen op het politieke besluitvormingsproces van 

beleidsmakers. Allereerst komen ze tot het eindoordeel dat de media invloed kunnen 

uitoefenen op “broad matters of government strategy”.
89

 Dit betekent dat de media de 

algehele strategie van een staat kunnen beïnvloeden door zowel het besluit om wel of niet te 

interveniëren, als het besluit om de aard van de interventie radicaal te veranderen, als het 
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86 Ibidem, pag. 3. 
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besluit tot terugtrekking, te beïnvloeden.
90

 Ten tweede concluderen de onderzoekers dat de 

media ook op het operationele vlak van een interventie significante invloed kunnen uitoefenen 

door in de berichtgeving sterk de nadruk te leggen op specifieke maatregelen. Als voorbeeld 

wijzen zij op de berichtgeving over Bosnië waarin de nadruk werd gelegd op het instellen van 

no-fly zones en bombardementen.
91

 Zodoende zouden de media dus ook in tactisch opzicht 

invloed kunnen uitoefenen. Ten derde beweren Minear, Scott en Weiss dat de media eveneens 

kleine veranderingen in het beleid kunnen stimuleren doordat de overheid de interventie wil 

verkopen aan het publiek en daarom persmomenten realiseert. Hiervoor worden kleine acties 

bedacht die de media kunnen uitlichten, zoals het evacueren van een ziekenhuis.
92

 Doordat de 

overheid dus middels de media een bepaald beeld wil creëren bij het publiek kunnen de media 

op subtiele wijze invloed uitoefenen op beleid.  

Daarnaast concluderen Minear, Scott en Weiss dat de kracht van het effect dat de 

media teweeg kunnen brengen kan verschillen. Het effect is het sterkst wanneer de media het 

gebruikelijke besluitvormingsproces domineren, controleren, dan wel verdringen.
93

 

Vervolgens stellen de onderzoekers dat het zelden voorkomt dat de media zo’n krachtig effect 

hebben. Volgens Minaer, Scott en Weiss hebben de media meestal een subtieler effect op het 

besluitvormingsproces waarbij een besluit wordt bevorderd door de media. Een dergelijk 

bevorderend-effect zal volgens hen veelal gepaard gaan met een brede politieke consensus.
94

 

Het tweede effect suggereert dus dat wanneer er politieke overeenstemming is, de media 

vooral een ondersteunende rol uitoefenen waarbij de beleidslijn van de overheid wordt 

bekrachtigd. Tot slot komen Minaer, Scott en Weiss met de conclusie dat de media in 

sommige gevallen vrijwel geen invloed hebben. Dit verwaarloosbare-effect treedt vooral op in 

situaties waar er sprake is van een duidelijke strategie, of een heldere formulering van het 

eigen nationaal belang. Als gevolg hiervan bestaat er geen twijfel over het beleid en is er van 

een drastische verandering geen sprake.
95

 Op basis van deze conclusies kwamen de academici 

tot de algehele conclusie dat de media minder invloed kunnen uitoefenen wanneer er 

duidelijkheid bestaat over de strategische belangen.
96

 De betekenis hiervan is, dat de mate van 

invloed afhankelijk is van de mate waarin er zekerheid is over het te voeren beleid. 
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Ook bij dit onderzoek zijn echter kanttekeningen te plaatsen. Zo zijn er vraagtekens te 

zetten bij de betrouwbaarheid en geldigheid van de onderzoeksresultaten.
97

 Allereerst is er het 

probleem dat beleidsmakers de impact van de media vaak vervormen waardoor het effect van 

de media wordt overschat, of onderschat.
98

 Daarnaast wordt het onderzoek afhankelijk van het 

geheugen van de geïnterviewde. Hierdoor wordt het kwetsbaar voor het falen en de 

selectiviteit van het geheugen van de geïnterviewde.
99

 Zulke problemen kunnen eventueel 

worden opgevangen door bronnenonderzoek, maar voor recente interventies geldt dat veel 

bronnen vertrouwelijk zijn en dus niet inzichtelijk.
100

 Daar komt bij dat verschillende actoren 

in het beleidsvormingsproces verschillende opvattingen hebben van wat is gebeurd. Zodoende 

is de ervaring van de beleidsmaker afhankelijk van zijn perspectief en zijn interpretatie. Tot 

slot moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de antwoorden van de 

geïnterviewde corresponderen met hoe de geïnterviewde wenst te worden herinnerd en de 

antwoorden dus niet zo zeer gaan over hoe het beleid daadwerkelijk tot stand kwam.
101

 

Kortom, de objectiviteit van personen die worden geïnterviewd valt sterk te betwijfelen 

waardoor de onderzoeksresultaten al snel worden gekleurd en het onderzoek aan 

betrouwbaarheid verliest. 

 Het onderzoek van Minaer, Scott en Weiss wordt dus ernstig ondermijnd door een te 

sterke afhankelijkheid van data die afkomstig zijn van interviews en het gebrek aan een 

theoretisch kader.
102

 Het laatste is zelfs doelbewust niet toegepast door de onderzoekers. 

Alhoewel zij het wel als wenselijk zagen dat er een theoretisch kader werd gebruikt, deden de 

academici dat uiteindelijk niet omdat de bestaande theorieën te veel leiden tot tegenstrijdige 

conclusies.
103

 Theorie over het CNN-effect maakt het echter mogelijk om voorwaarden te 

formuleren waardoor de verschijning ervan kan worden geobjectiveerd.
104

 Het toepassen van 

een theoretisch kader is dus van wezenlijk belang.  

 Een voorbeeld van een onderzoek naar het CNN-effect waarbij wel degelijk een 

theoretisch kader wordt toegepast is het onderzoek van Martin Shaw. Hij deed onderzoek naar 

de Britse berichtgeving over de Koerdische crisis in Noord-Irak in 1991. Shaw vergeleek de 

manier waarop de media hun berichten frameden met de bestaande Britse publieke opinie-

                                                
97 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 18. Zie ook: Gilboa, ‘The 
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peilingen en met veranderingen in het beleid van de overheid. Bovendien liet hij zelf twee 

publieke opinie-onderzoeken uitvoeren om zijn data verder aan te vullen.
105

 Zodoende komt 

Shaw tot de conclusie dat de berichtgeving over het lijden van de Koerdische vluchtelingen 

tot het voorstel heeft geleid om safe havens te realiseren.
106

 Dit doet hij door aan te tonen dat 

beleidsmakers eerst tegen een interventie waren, maar dat beleidsmakers van mening 

veranderden nadat de media kritisch werden ten aanzien van het gevoerde beleid.
107

 Hiermee 

beweert Shaw dus dat de media een dusdanige invloed hebben gehad, dat de media de Britse 

staat hebben aangezet tot een interventie. Shaw benadrukt hierbij het belang van framing. 

Volgens hem heeft een specifiek type berichtgeving er namelijk toe geleid dat Westerse 

leiders dermate onder druk kwamen te staan dat ze wel moesten interveniëren.
108

 Volgens 

Shaw is dit een mogelijk gevolg van het einde van de Koude Oorlog waardoor de 

internationale orde veranderde. Door het ontbreken van een gezamenlijke vijand gingen 

beleidsmakers namelijk anders naar de wereld kijken.
109

 Het einde van de Koude Oorlog zou 

zodoende tot beleidsonzekerheid hebben geleid waardoor er ruimte ontstond voor media-

invloed.
110

  

 Hoewel het onderzoek van Shaw systematisch en theoretisch een verbetering is ten 

opzichte van het onderzoek op basis van interviews, kent ook dit onderzoek een zwakke plek. 

Shaw onderzoekt namelijk geen enkele officiële verklaring van de overheid en kijkt ook niet 

naar het werk van commentatoren.
111

 Eigenlijk negeert Shaw het hele besluitvormingsproces 

en kijkt hij niet naar eventuele andere redenen die schuilgaan achter het besluit. Shaw kijkt 

enkel naar het resultaat van het besluitvormingsproces.
112

 In het geval van de Koerdische 

crisis in Noord-Irak is dit problematisch aangezien beleidsmakers zelf wijzen op de 

geostrategische gevolgen van niet interveniëren.
113

 Koerdische vluchtelingen stroomden 

namelijk de grens over bij Turkije wat leidde tot problemen aldaar. De ware motivatie volgens 

de beleidsmakers kwam zo voort uit de wens om de Turkse bondgenoot te hulp te schieten in 

tijd van nood. Als gevolg hiervan is de algehele conclusie van Shaw wel aannemelijk, maar 
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niet bepaald overtuigend daar hij er niet in slaagt om zonder twijfel een oorzaak-gevolg 

verband aan te tonen.
114

 

 Op basis van bovenstaand overzicht van theorieën kan worden samengevat dat het 

voor academici, die inzicht willen verschaffen in het CNN-effect, moeilijk is om duidelijk te 

maken wat ze precies willen onderzoeken. Het gevolg hiervan is dat conceptualisering van het 

onderzoek problematisch is. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillende antwoorden worden 

gegeven op de vraag of, hoe en in welke mate de media invloed uitoefenen op het buitenlands 

beleid en zeer specifiek het besluitvormingsproces omtrent humanitaire interventies.
115

  

 

Paragraaf 1.2: Een verbeterde theorie 

Het feit dat het debat wordt gekenmerkt door een kluwen van definities en benaderingen 

waardoor tegenstrijdige conclusies niet uit te sluiten zijn, betekent echter niet het einde van 

betrouwbaar onderzoek naar het CNN-effect. Er zijn namelijk lessen te leren uit bovenstaande 

onderzoeken waardoor het wel degelijk mogelijk wordt om afgebakend en navolgbaar 

onderzoek te doen. 

 De eerste les die kan worden geleerd is dat de twee stromingen elkaar deels 

overlappen en dus een gemeenschappelijke deler hebben. Het is die gemeenschappelijke deler 

die de basis moet zijn voor verder onderzoek naar de mogelijke invloed van de media op 

politieke besluitvormingsprocessen.
116

 De tweede les die kan worden geleerd is het gevolg 

van de onderzoeken van Shaw en Minear, Scott en Weiss. Zij bewijzen namelijk dat wanneer 

beleidszekerheid afneemt, media-invloed toeneemt en vice versa. De derde les die tot slot kan 

worden geleerd is dat het framen van een gebeurtenis door de media cruciaal kan zijn voor de 

mogelijke invloed die de media uitoefenen op het besluitvormingsproces over een humanitaire 

interventie. Met name uit het onderzoek van Shaw blijkt immers dat media politici onder druk 

kunnen zetten om een bepaald besluit te nemen, doordat de media een referentiekader kiezen 

wat enerzijds kritisch is ten opzichte van het bestaande beleid van de politici en anderzijds 

sympathiseert met het lijden van de mensen waar de humanitiaire crisis plaatsvindt.
117

  

Het onderzoek van Robinson The CNN effect. The myths of news, foreign policy and 

intervention sluit goed aan op deze lessen. Robinson ontwikkelt namelijk de begrippen 

‘beleidszekerheid’ en ‘framing’ verder alvorens hij tot zijn “policy-media interaction” model 
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komt. Middels dit model wordt het mogelijk om de mate van media-invloed op het 

besluitvormingsproces te toetsen.
118

 Een model dat dus zeer geschikt is voor verder onderzoek 

naar het CNN-effect.
119

 Zo conceptualiseert Robinson het begrip beleidszekerheid door 

allereerst een omschrijving te geven van wat beleidsvorming precies is aangezien dit een 

fundamenteel onderdeel is van beleidszekerheid. Robinson definieert beleidsvorming als: 

“The outcome of a complex bargaining process between a set of sub-systems in 

government”.
120

 Op basis van deze definitie komt hij tot de volgende omschrijving van 

beleidszekerheid: “A function of the degree of consensus and co-ordination of the subsystems 

of the executive with respect to an issue”.
121

 Beleidszekerheid is zodoende het resultaat van 

overeenstemming en coördinatie tussen de subsystemen binnen een overheid. 

Beleidsonzekerheid is dus eigenlijk het tegenovergestelde en kan in de praktijk op vier 

verschillende manieren zichtbaar worden. De eerste variant is zichtbaar wanneer een 

onderwerp plots op de agenda komt te staan en er geen beleid gereed is. De tweede wanneer 

er een verschil van mening is over het te voeren beleid door de uitvoerende macht. De derde 

wanneer er sprake is van belangenverstrengeling. Tot slot de vierde wanneer er onzekerheid is 

als gevolg van dubbelzinnig beleid.
122

  

Robinson conceptualiseert framen vervolgens aan de hand van bestaande literatuur 

over het framen van nieuws omtrent rampen en humanitaire crises.
123

 Op basis van deze 

literatuur maakt hij onderscheid tussen twee soorten van berichtgeving, namelijk 

berichtgeving die tegen interventie is en berichtgeving die voor interventie is.
124

 Robinson 

claimt vervolgens dat middels sleutelwoorden is te duiden om welk soort berichtgeving het 

gaat. Zo kunnen sleutelwoorden, zoals, ‘slachtoffers’, ‘vluchtelingen’ en ‘vrouwen, kinderen 

en ouderen’ ertoe bijdragen dat de nieuwsontvanger sympathiseert met de mensen die de 

humanitaire crisis ondervinden.
125

 Wanneer dit gepaard gaat met het beschrijven van het 

lijden van de mensen aldaar, dan wijst dit volgens Robinson op berichtgeving die voor 

interventie is. Het tegenovergestelde is het geval wanneer er juist een afstand wordt 

geschapen tussen de nieuwsontvanger en de mensen die de humanitaire crisis direct beleven. 

Sleutelwoorden die hier op wijzen, zijn bijvoorbeeld ‘strijder’, ‘mannen’, ‘Somaliër, Bosniër, 
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Albanees en Kosovaar’
126

 en ‘moslim’.
127

 Wanneer dit vervolgens wordt gecombineerd met 

het beschrijven van geweldsdaden die zij plegen, dan wijst dit volgens Robinson op 

berichtgeving die tegen interventie is. Verder beweert Robinson dat sleutelwoorden kunnen 

helpen om te duiden of nieuwsberichtgeving kritisch of ondersteunend is ten opzichte van het 

beleid van de staat.
128

 Sleutelwoorden die op een van de twee kunnen wijzen zijn volgens 

Robinson echter sterk afhankelijk van de casus aangezien het per casus kan verschillen op 

welke punten van beleid er kritiek kan zijn, of voor welke punten er juist steun is.
129

 Over het 

algemeen kan wel worden gesteld dat sleutelwoorden die wijzen op een kritische houding van 

de media ten opzichte van het beleid van de staat, refereren naar het mislukken van dat beleid 

en zullen sleutelwoorden die het beleid van de staat ondersteunen juist refereren aan het 

succes van dat beleid.
130

  

Op basis van de theorie en de uitwerking van de twee onderzoeksvariabelen heeft 

Robinson vervolgens een model geformuleerd dat gefundeerd is op de gedachte dat wanneer 

er binnen de politieke elite consensus is, het onwaarschijnlijk is dat de media die consensus 

zullen aanvallen.
131

 De betekenis hiervan is, dat in zo’n geval de media geen invloed 

uitoefenen op het besluitvormingsproces. Wanneer er echter sprake is van disconsensus, dan 

zullen de media het daaruit voortvloeiende debat reflecteren waardoor het aannemelijk wordt 

dat er een verscheidenheid aan kritische en ondersteunende berichten zichtbaar wordt.
132

 Dit 

betekent niet per definitie dat de media invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. Het 

betekent vooralsnog namelijk dat de media in een dergelijk geval over het potentieel 

beschikken om het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Of ze dat daadwerkelijk doen hangt 

namelijk af van de mate waarin er beleidszekerheid is. Is er beleidszekerheid, dan zal de 

uitvoerende macht in staat zijn om de druk vanuit de media te weerstaan. Is er echter 

onzekerheid over de te varen koers, dan kunnen de media wel invloed uitoefenen.
133

  

Wanneer er onzekerheid is over het beleid dat moet worden gevoerd, dan kunnen de 

media het besluitvormingsproces op drie manieren beïnvloeden.
134

 Allereerst doordat de 

publieke opinie mogelijk wordt beïnvloed door de negatieve mediaberichtgeving.
135

 Een 
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mogelijk gevolg van negatieve mediaberichtgeving, waarin kritiek wordt geuit op het beleid 

van de staat, is namelijk dat het publiek die kritiek gaat delen en zich tegen het beleid van de 

staat keert. Hierdoor kan de politieke elite zich onder druk gezet voelen om het beleid te 

veranderen. Zeker wanneer die politieke elite de volgende verkiezingen in het achterhoofd 

heeft en de stem van de kiezer wil winnen. Ten tweede doordat het beeld en de 

betrouwbaarheid van de overheid in het geding komen als gevolg van slechte pers.
136

 De 

politieke elite zal zich dan mogelijk geneigd voelen om anders te reageren op de crisis 

voorhanden, om zo het beeld te herstellen. En ten derde doordat de mogelijkheid bestaat dat 

de kritische berichtgeving er toe leidt dat de politieke elite zelf gaat twijfelen over de koers 

van het beleid.
137

  

Voor de conceptualisering van de effecten onderscheidt Robinson vervolgens een sterk 

CNN-effect van zwakkere vormen.
138

 Het sterke CNN-effect vindt plaats wanneer de media 

een overheid dwingen tot een bepaald besluit. Hier is dus sprake van een sterk oorzaak-gevolg 

verband aangezien er zonder die mediaberichtgeving geen besluit was geweest.
139

 Het is 

echter zeer onwaarschijnlijk dat de media zo’n dwingend effect hebben en zo’n 

onafhankelijke rol kunnen spelen. Het is daarentegen veel waarschijnlijker dat de effecten 

veel subtieler zijn en meer effect hebben op het besluitvormingsproces zelf.
 140

 Minaer, Scott 

en Weiss kwamen ook al tot een soort gelijke conclusie door te stellen dat een sterk effect 

slechts zelden voorkomt, terwijl het subtielere effect zich veel vaker zal manifesteren. 

Zwakkere CNN-effecten suggereren dan ook dat de media slechts een marginale rol spelen 

tijdens het besluitvormingsproces.
141

 Zo is het mogelijk dat de media niet zo zeer een 

politieke noodzakelijkheid creëren voor de politieke elite om te reageren, maar dat de media 

er wel voor kunnen zorgen dat de politieke elite zich geneigd voelt om te reageren.
142

 Op die 

manier kan de politieke elite onder druk worden gezet om te reageren op een humanitaire 

crisis. Er is dus een verschil in het dwingen van de politieke elite tot het nemen van een 

specifiek besluit en het onder druk zetten van die politieke elite om dat besluit te nemen. 

Dwingen suggereert immers dat de media het besluitvormingsproces overnemen, terwijl onder 

druk zetten betekent dat de media één van de factoren zijn die de besluitvorming kunnen 
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beïnvloeden.
143

 Kortom, een zwak effect op zichzelf is niet genoeg om een besluit te 

beïnvloeden.  

Een dergelijk zwak effect kan zich volgens Robinson op vier manieren voordoen. Het 

allereerste zwakke effect is het versnellend-effect dat de media kunnen hebben. Een 

versnellend-effect kan optreden wanneer de media het besluitvormingsproces versnellen, 

mede mogelijk gemaakt door alle technologische ontwikkelingen.
144

 Het tweede zwakke 

effect is het belemmerend-effect, ook wel de “body-bag hypothese” genoemd. Dit heeft 

betrekking op de angst van de politieke elite dat wanneer er slachtoffers aan eigen zijde vallen 

de publieke steun voor de interventie drastisch zal afnemen waardoor een staat zich 

genoodzaakt ziet om terug te trekken.
145

 Het derde zwakke effect komt vervolgens voort uit 

de potentiële berekenendheid van politici. Politici kunnen in hun besluitvorming namelijk 

worden beïnvloed doordat zij een inschatting maken van hoe de media zullen reageren. Zo 

kan het besluit om wel te interveniëren ingegeven worden door een angst voor negatieve 

pers.
146

 Het vierde zwakke effect dat Robinson tenslotte noemt heeft betrekking op het 

draagvlak voor de interventie en is het best te omschrijven als het draagvlak-creërend-effect. 

De media kunnen namelijk worden ingezet om een specifieke koers na te streven.
147

 De 

berichtgeving dient dan min of meer ter justificatie van de interventie of het uitblijven van een 

interventie. Op die manier wordt er draagvlak gecreëerd voor het besluit van de overheid. 

Hoewel Robinson in basis een goed model heeft ontwikkeld om het CNN-effect te 

toetsen, zijn er wel een aantal kanttekeningen bij het model te plaatsen. Allereerst wanneer het 

gaat om zijn indeling voor of tegen een interventie. Door deze twee categorieën te hanteren 

gaat Robinson er namelijk van uit dat een journalist in een krantenartikel altijd een zijde kiest 

in het politieke debat. Hierdoor sluit Robinson de mogelijkheid uit dat een krantenartikel 

neutraal schrijft over de humanitaire interventie, terwijl helemaal niet uit te sluiten valt dat 

een krantenartikel slechts het bestaande debat reflecteert. Als gevolg hiervan is de indeling 

van Robinson niet volledig. Door ook de de context waarin de sleutelwoorden worden 

gebruikt te onderzoeken kan worden beoordeeld of er in het krantenartikel werkelijk een zijde 

                                                
143 Gilboa, ‘The CNN effect: The search for a communication theory of international relations’ pag. 38. 
144 Niet te verwarren met een sterk CNN-effect. Wanneer daar sprake van was geweest hadden de media immers 

het besluitvormingsproces overgenomen en de staat tot een besluit gedwongen. Terwijl met het versnellend-

effect wordt bedoeld dat de media de duur van het bestaande besluitvormingsproces verkorten, zodat er eerder 

een besluit wordt genomen. Zonder de media was dat besluit er dus ook geweest alleen later. Robinson, The 

CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention, pag. 39. 
145 Ibidem, pag. 39. Zie ook: Gilboa, ‘The CNN effect: The search for a communication theory of international 

relations’ pag. 30. 
146 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 40. 
147 Ibidem, pag. 40. 
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in het politieke debat wordt gekozen. Dit betekent dus ook, dat wanneer een krantenartikel 

wordt geduid de categorie ‘neutraal’ zou moeten worden toegevoegd. De tweede 

kanttekening bij het onderzoeksmodel van Robinson heeft betrekking op de definiëring van 

een van de zwakke effecten. Zo is het effect waarbij politici een inschatting maken van hoe de 

media zullen reageren en op basis daarvan hun besluit nemen, in de praktijk namelijk vrijwel 

niet te meten. Het is immers een calculatie die in het hoofd van de politicus plaatsvindt en 

dergelijke afwegingen zijn niet zichtbaar en dus eigenlijk niet te toetsen. Een derde 

kanttekening bij het model van Robinson is dat het model één cruciale factor buiten 

beschouwing laat, namelijk type interventie. Robinson geeft dit ook zelf toe wanneer hij 

concludeert dat er op basis van de door hem onderzochte cases geen generaliserende conclusie 

kan worden getrokken.
148

 Volgens Robinson is de reden hiervoor dat de aard van de 

interventie per casus verschilt en dat dit bepalend is voor de ruimte die de media hebben om 

het besluitvormingsproces over die interventie te beïnvloeden.
149

 Zodoende is het model van 

Robinson incompleet en moet de factor ‘type interventie’ aan het model worden toegevoegd 

om een beter antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre het politieke 

besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan door de media is beïnvloed.  

Het onderzoek van Steven Livingston sluit dan ook goed aan op het model van 

Robinson aangezien hij met een model komt waarin de kracht van de media om het 

besluitvormingsproces te beïnvloeden wordt gekoppeld aan het type interventie. De 

gedachtegang hierachter is dat Livingston vindt dat er in het wetenschappelijke debat over het 

CNN-effect te veel over het effect van media op beleid in het algemeen wordt gesproken. 

Volgens hem moet er daarom veel preciezer worden geformuleerd en moet de nadruk veel 

meer komen te liggen op buitenlands beleid. En ook dan moet er niet gesproken worden over 

buitenlands beleid in algemene zin, maar over zeer specifieke beleidsvormen, die allemaal 

hun eigen doelen, middelen, potentieel en kosten bevatten waardoor ze op hun eigen manier 

gevoelig zijn voor de media en voor druk vanuit het publiek.
150

 In de praktijk betekent dit 

volgens Livingston dus dat het type interventie bepaalt in welke mate de media überhaupt een 

rol kunnen spelen. Elk type interventie brengt immers zijn eigen dynamiek met zich mee 

waardoor in het ene geval de media meer ruimte krijgen om invloed uit te oefenen, dan in het 

andere geval. Daarom categoriseert Livingston acht typen interventies waarbij voor elk type 

interventie wordt aangegeven in hoeverre de media interesse hebben voor zo’n interventie en 

                                                
148 Ibidem, pag. 121 en 123. 
149 Ibidem, pag. 123. 
150 Livingston, Clarifying the CNN effect: An examination of media effects according to type of military pag 1. 



 
U r u z g a n .  H e t  C N N - e f f e c t  

 

Pagina 29 

in welke mate de media invloed uit kunnen oefenen op de politieke besluitvorming over die 

interventie.
151

 Dit resulteert in onderstaande tabel:
152

 

 

Type interventie Media interesse Media-effect 

Conventional warfare Extreem groot Versnellend-effect & 

belemmerend-effect 

Strategic deterrence Gematigd tot groot Tijdens stabiliteit niet of 

nauwelijks. Tijdens instabiliteit 

een versnellend-effect 

Tactical deterrence Gematigd tot groot, maar 

episodisch 

Versnellend-effect & 

belemmerend-effect & Agenda 

setting-effect 

SOLIC* Groot, vooral bij kapingen en 

terrorisme 

Belemmerend-effect 

Peace making Groot, vooral wanneer de 

operatie net van start gaat, 

daarna afhankelijk van de 

stabiliteit 

Bellemerend-effect & 

versnellend-effect 

Peace keeping Gematigd zolang het akkoord 

wordt gehandhaafd 

Belemmerend-effect 

Imposed humanitarion 

Operations 

Weinig tot gematigd mits 

geweld opleeft 

Belemmerend-effect  

Consensual humanitarian 

Operations 

Weinig tot gematigd Onwaarschijnlijk 

* Special Operations and Low-Intensity Conflict. 

 

Livingston conceptualiseert dus net als Robinson een belemmerend- en een 

versnellend-effect. Hierbij is het opvallend dat Livingston het belemmerend-effect op 

dusdanige wijze definieert dat het ook betrekking heeft op de te realiseren doelen van de 

interventie. Zo definieert Livingston het belemmerend-effect enerzijds als een negatief effect 

dat emotionele berichtgeving over doden aan eigen zijde kan hebben op de politieke en 

publieke steun voor de missie.
153

 In wezen is dit gelijk aan de manier waarop Robinson dit 

definieert. Anderzijds definieert Livingston echter het belemmerend-effect als een negatief 

                                                
151 Livingston, Clarifying the CNN effect: An examination of media effects according to type of military 

intervention pag. 10 en 11. 
152 Ibidem, pag. 10 tot en met 14. 
153 Ibidem, pag. 4. 
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effect dat mediaberichtgeving kan hebben op het realiseren van operationele doelen.
154

 Op dit 

aspect onderscheidt Livingston zich dus duidelijk van Robinson. Bovendien definieert 

Livingston het versnellend-effect iets anders dan Robinson. Livingston omschrijft het 

namelijk als een effect waar media-aandacht ervoor zorgt dat het besluitvormingsproces wordt 

verkort. Hierbij legt hij sterk de nadruk op de technologische ontwikkelingen waardoor real 

time berichtgeving mogelijk is en waardoor de beleidsmaker wordt gedwongen om snel te 

reageren op een gebeurtenis.
155

 Wat betreft de mogelijkheid dat de media het 

besluitvormingsproces kunnen versnellen komt Livingston dus overeen met Robinson. 

Robinson gaat echter een stap verder door te stellen dat het besluit er anders ook was geweest, 

alleen later. Livingston noemt dit namelijk niet. Verder noemt Livingston het Agenda setting-

effect wat inhoudt dat de media van invloed zijn bij vaststellen van prioriteiten op de politieke 

agenda.
156

 Door op episodische basis te schrijven over een specifieke situatie kunnen de 

media er namelijk voor zorgen dat die situatie telkens weer op de politieke agenda komt te 

staan. Media-aandacht vergroot zo dus de politieke aandacht.  

Met betrekking tot het beantwoorden van de hoofdvraag zijn er ook kanttekeningen te 

plaatsen bij de manier waarop Livingston zijn effecten definieert. De eerste kanttekening heeft 

betrekking op het belemmerend-effect. Voor dit onderzoek is het namelijk niet relevant of 

media-aandacht negatieve gevolgen heeft voor de operationele uitvoerbaarheid van een 

missie. Dit onderzoek heeft immers geen betrekking op de effectiviteit van de humanitaire 

interventie en de mogelijke invloed van de media daarop. Dit onderzoek beperkt zich immers 

tot de invloed van de media op het politieke besluitvormingsproces. De tweede kanttekening 

die te plaatsen is heeft betrekking op het versnellend-effect. Hierbij legt Livingston namelijk 

wel erg de nadruk op de technologische ontwikkelingen en real time berichtgeving als 

oorzaak van het versnellend-effect. Het probleem hierbij is dat het feit dat de berichtgeving de 

afgelopen decennia steeds sneller is geworden niet per definitie betekent dat de media het 

besluitvormingsproces versnellen. Wel ten opzichte van vroeger en dat is ook de vergelijking 

die Livingston maakt, maar dat zegt niets over de manier waarop de media vandaag de dag het 

besluitvormingsproces kunnen versnellen.
157

 De derde kanttekening is tot slot te plaatsen bij 

het Agenda setting-effect. Het probleem hierbij is namelijk dat het betrekking heeft op het 

plaatsen van een situatie op de politieke agenda als gevolg van media-aandacht. Hoewel dit 

zeker interessant is om te onderzoeken valt dit echter buiten de onderzoeksperiode van dit 

                                                
154 Ibidem, pag. 5. 
155 Ibidem, pag. 2 tot en met 4. 
156 Ibidem, pag. 2, 6 en 7. 
157 Ibidem, pag. 2 tot en met 4. 
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onderzoek. De onderzoeksperiode begint immers op het moment dat het kabinet aangeeft dat 

het de mogelijkheden naar een missie in Uruzgan onderzoekt. Het onderwerp stond dus al op 

de politieke agenda en is dat blijven staan totdat het inzetbesluit werd genomen. 

Dientengevolge kunnen er geen uitspraken worden gedaan over het Agenda setting-effect. Als 

dat al heeft plaatsgevonden, dan is het aannemelijk dat het voor 16 juni 2005 plaatsvond.   

 

Paragraaf 1.3: Het onderzoeksmodel 

Uit analyse van de theorieën blijkt dat er een onderzoeksmodel is te formuleren waarvoor een 

brede theoretische basis is, maar dat het conceptualiseren van de te meten effecten nog 

aandacht vereist. Wat betreft het onderzoeksmodel kan allereerst worden vastgesteld dat het 

bestaan van politieke disconsensus een absolute voorwaarde is voor verder onderzoek naar de 

invloed van de media op het politieke besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan. De 

aanwezigheid van politieke disconsensus is immers de gemeenschappelijke deler van de twee 

toegelichte stromingen. Ten tweede heeft de theorie aangetoond dat het van belang is om ook 

eventuele andere motieven die hebben geleid tot het besluit te onderzoeken, alvorens 

daadwerkelijk onderzocht gaat worden of de media het besluitvormingsproces hebben 

beïnvloed. Vervolgens heeft de analyse aangetoond dat er drie factoren zijn die bepalend zijn 

voor de ruimte die de media krijgen om het politieke besluitvormingsproces over de missie te 

beïnvloeden. Zo bepaalt ‘type interventie’ het kader waarbinnen de media überhaupt invloed 

kunnen uitoefenen op het politieke besluitvormingsproces. ‘Framing’ is vervolgens de 

bepalende determinant bij de vaststelling in hoeverre de politieke elite daadwerkelijk door de 

media onder druk worden gezet. ‘Beleidszekerheid’ is tot slot bepalend voor de mate waarin 

de politieke elitie die druk vanuit de media weet te weerstaan. Het zijn dan ook deze drie 

onderzoeksvariabelen die moeten worden opgenomen in het onderzoeksmodel.  

Tot slot is het van belang dat de te meten effecten worden gespecificeerd. Uit 

bovenstaande theorieën blijkt dat het essentieel is om niet enkel te kijken naar het sterke 

CNN-effect, maar vooral naar de veel subtielere effecten. Vervolgens is het noodzakelijk om 

effecten te definiëren die observeerbaar zijn en die daadwerkelijk betrekking hebben op het 

beantwoorden van de hoofdvraag. Dit betekent dat niet elk effect wat Robinson en Livingston 

noemen moet worden opgenomen in dit onderzoeksmodel. Tevens betekent dit, dat sommige 

effecten worden geherdefinieerd om beter inzicht te geven in hoe de media mogelijk het 

politieke besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan hebben beïnvloed. In de praktijk 

komt dit er op neer dat er in dit onderzoeksmodel vier effecten worden gedefinieerd en 

geconceptualiseerd.  
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1) Het sterke CNN-effect, bestaande uit een dwingend-effect waarbij de media het 

politieke besluitvormingsproces overnemen en de beleidsmakers dwingen tot een 

specifiek besluit. Een besluit wat er anders niet was geweest.  

2) Het versnellend-effect waarbij de media het bestaande proces slechts versnellen. 

Het besluit was er hoe dan ook gekomen, de media hebben er alleen voor gezorgd 

dat het besluit eerder is genomen. In dit geval hadden de media dus een subtiel 

effect en speelden slechts een marginale rol in het besluitvormingsproces. 

3) Het belemmerend-effect waarbij de media het besluitvormingsproces op twee 

manieren kunnen beïnvloeden. Allereerst door in te spelen op de angst van de 

politieke elite, dat wanneer er Nederlandse slachtoffers vallen het politieke 

draagvlak voor de missie afneemt. Ten tweede door in te spelen op de angst van de 

politieke elite dat de omstandigheden in Uruzgan zo gevaarlijk zijn, dat de 

Nederlandse militairen voornamelijk moeten vechten om zichzelf te beschermen 

tegen aanvallen van de Opposing Militant Forces
158

 (OMF) en nauwelijks aan 

wederopbouw toekomen. Deze definiëring is dus ruimer dan die van Robinson en 

Livingston doordat de media-invloed niet louter voortkomt uit de angst voor 

slachtoffers aan eigen zijde, maar tevens uit het doembeeld van Srebrenica. De 

angst dat de Nederlandse troepen in een soortgelijke situatie komen als in 

Srebrenica waar ze overmand worden door vijandige troepen en waar ze 

gedwongen worden om te vechten om een drama zoals Srebrenica te voorkomen, 

kan mogelijk een belemmerend-effect hebben op het politieke 

besluitvormingsproces over Uruzgan en ertoe leiden dat de politieke elite tegen de 

missie is. Zeker gezien het feit dat dit onderzoek mede bedoeld is om te kijken of 

de lessen van Srebrenica worden geïmplementeerd is het interessant om ook te 

kijken in hoeverre het Srebrenica-debacle een belemmerend-effect heeft gehad op 

het politieke besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan. Ook in dit geval 

gaat het dus om een subtiel effect waarbij de media slechts een marginale rol 

spelen in het besluitvormingsproces. 

4) Het vierde effect is op basis van wat Robinson stelt over de invloed van 

beleids(on)zekerheid op het politieke besluitvormingsproces en wat ik het  

publieke-opinie-effect zou willen noemen. De gedachtegang hierachter is namelijk 

                                                
158 Opposing Militant Forces is een verzamelnaam voor de opstandelingenbewegingen Taliban, Al Qa’ida en 

Hezb-i Islami Gulbuddin. Zij verzetten zich tegen de Afghaanse regering en de westerse interventie in 

Afghanistan. Zie ook: Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 16. 
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dat Robinson eigenlijk twee dingen beweert met betrekking tot 

beleids(on)zekerheid. Enerzijds stelt hij dat beleids(on)zekerheid bepaalt in 

hoeverre de politieke elite de druk van de media weet te weerstaan. Anderzijds 

stelt Robinson dat wanneer er sprake is van beleidsonzekerheid dit op drie 

manieren van invloed kan zijn op het politieke besluitvormingsproces zelf.
159

  

Het publieke-opinie-effect is in dit geval observeerbaar wanneer de media een 

negatief beeld schetsen van hoe de politieke elite functioneert inzake het Uruzgan-

debat, of wanneer de media een negatief beeld schetsen over het verloop van het 

gehele besluitvormingsproces en hierbij in gaan op de beleidsonzekerheid die 

bestaat over de missie naar Uruzgan. Zoals ook Robinson concludeerde kan het 

hierdoor zo zijn dat het publiek de in de media genoemde kritiek gaat delen. 

Zodoende kan de politieke elite, uit angst voor negatieve berichtgeving, of in 

reactie op negatieve berichtgeving, zijn houding in het besluitvormingsproces 

aanpassen. Hetzelfde geldt voor negatieve berichten over de betrouwbaarheid van 

de politieke elite. Ook hier gaat het dus om een subtiel effect waarbij de media 

slechts een marginale rol spelen bij het besluitvormingsproces. Het is hierbij 

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat Livingston dit mogelijke effect 

buiten beschouwing laat. 

Zodoende is er een onderzoeksmodel geformuleerd dat een sterke theoretische basis 

heeft waardoor er betrouwbaar en controleerbaar onderzoek kan worden gedaan naar 

de vraag of de media het politieke besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan 

hebben beïnvloed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
159 Ter herinnering; allereerst kan negatieve berichtgeving ertoe leiden dat het publiek die kritiek gaat delen en 

zich tegen het overheidsbeleid keert. Bovendien kan negatieve berichtgeving  het beeld dat het publiek heeft over 

de betrouwbaarheid van de overheid in het geding brengen. En tot slot kan negatieve berichtgeving ertoe leiden 

dat de politicus zelf gaat twijfelen aan zijn standpunt in het debat en deze aanpast. Zie ook: pag. 25 en 26. 



 
U r u z g a n .  H e t  C N N - e f f e c t  

 

Pagina 34 

Hoofdstuk 2: Het politieke besluitvormingsproces 

 

Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat media-invloed enkel kan plaatsvinden wanneer 

er sprake is van politieke disconsensus. Dit betekent dat om de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden er eerst moet worden gekeken of er in de casus Uruzgan consensus was onder 

de politieke elite. Voordat de conclusie kan worden getrokken dat in de casus Uruzgan er 

sprake was van politieke disconsensus is het echter noodzakelijk dat eerst wordt vastgesteld 

naar wie er wordt verwezen met het begrip politieke elite. Deze kennis is namelijk nodig om 

inzichtelijk te maken wanneer er sprake is van politieke (dis)consensus. Wanneer dit begrip is 

afgebakend kan het politieke debat worden geanalyseerd. Op die manier kan niet alleen 

worden aangetoond over welke vraagstukken de politieke elite geen overeenstemming wist te 

realiseren, maar kan tevens inzicht worden verschaft in de motieven die het 

besluitvormingsproces mede hebben bepaald. Zodoende kan worden aangetoond dat er in de 

casus Uruzgan ruimte voor de media was om invloed uit te oefenen op het politieke 

besluitvormingsproces.  

 

Paragraaf 2.1: Het constitutionele kader 

Om aan te kunnen tonen dat er sprake is van politieke disconsensus moet, zoals al genoemd, 

allereerst duidelijk worden gemaakt wie de politieke elite is waartussen disconsensus bestaat. 

Feitelijk betekent dit, dat moet worden vastgesteld wie de participanten zijn in het 

besluitvormingsproces. Hiervoor is het noodzakelijk om het constitutioneel kader waarbinnen 

het besluitvormingsproces plaatsvindt toe te lichten aangezien deze bepalend is voor hoe de 

besluitvorming in de praktijk vorm krijgt en de spelers in dat proces aanwijst. 

 In algemene zin wordt dat constitutioneel kader bepaald door het politieke stelsel dat 

Nederland kenmerkt, namelijk een parlementaire democratie. In een notendop betekent dit, 

dat de regering
160

 regeert, het parlement controleert en dat deze op een aantal gebieden zullen 

moeten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving.
161

 Regering en parlement 

                                                
160

 Hierbij is het wel van belang om te noemen dat er een staatsrechtelijke discrepantie is tussen de hier 

bedoelde regering en de feitelijke juridische betekenis van het begrip. Met de term regering wordt hier namelijk 

niet verwezen naar het Staatshoofd en het kabinet, bestaande uit de ministers en de staatssecretarissen, de 

staatsrechtelijke betekenis van de term regering, maar enkel naar het kabinet. Wanneer verder in dit onderzoek 

de term regering wordt gebruikt, wordt dan ook enkel naar het kabinet verwezen.  
161 Anamarija Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht (Proefschrift; 29 februari 

2012 verdedigd, nog niet gepubliceerd, digitale versie in bezit auteur.) pag. 37 en 38. Zie ook: Hazelbag, 

Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 2. Zie ook: 

http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/de_nederlandse_democratie/index.jsp laatst bezocht op 18 januari 

om 07.36 uur.  

http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/de_nederlandse_democratie/index.jsp
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zijn dus twee afzonderlijke en zelfstandige organen, met eigen verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, maar ook met een gezamenlijke verantwoordelijkheid waardoor ze 

gedwongen worden om samen te werken.
162

 Hierdoor zijn de verhoudingen tussen de regering 

en de Tweede Kamer, een van de twee Kamers waaruit het parlement bestaat, en de wijze 

waarop de twee organen met elkaar zijn verbonden van cruciaal belang voor het politieke 

besluitvormingsproces.  

 Die verhouding wordt allereerst bepaald door de vertrouwensregel waarop de 

parlementaire democratie is gebaseerd.
163

 Hierdoor is het bestaansrecht van het kabinet 

afhankelijk van de steun van een Kamermeerderheid.
164

 Dit vertrouwen is essentieel 

aangezien een gebrek aan vertrouwen ertoe kan leiden dat een minister, een staatssecretaris, of 

zelfs het gehele kabinet moet aftreden.
165

 Een formateur zal daarom proberen om een kabinet 

samen te stellen met die politieke partijen die in de Kamer een meerderheid vormen.
166

 

Hierbij spelen partijverhoudingen een cruciale rol. Het Nederlandse politieke stelsel wordt 

namelijk verder getypeerd door een meerpartijensysteem. Dit houdt in dat in principe elke 

vier jaar de stemgerechtigden volksvertegenwoordigers kiezen die zijn verbonden aan een van 

de politieke partijen. Aan de hand van de uitgebrachte stemmen worden vervolgens de zetels 

over de partijen verdeeld. Daarna wordt per partij gekeken welke volksvertegenwoordiger het 

meeste recht heeft op een zetel in de Tweede Kamer (Kamer). De uitgebrachte stemmen 

bepalen zodoende de partijverhoudingen in de Kamer en zijn dus van invloed op de 

mogelijkheden voor het vormen van een meerderheidskabinet. Dat betekent overigens niet dat 

een kabinet niet kan regeren zonder dat de coalitiepartijen een Kamermeerderheid vormen.
167

 

Het Kabinet-Rutte heeft aangetoond dat het tevens mogelijk is om een minderheidskabinet te 

vormen en gedoogsteun te zoeken bij een politieke partij die niet behoort tot een van de 

coalitiepartijen. Het betekent simpel gezegd, dat het kabinet dusdanig sterk met de Tweede 

Kamer is verbonden, dat het niet kan regeren zonder de steun van een Kamermeerderheid. 

Verder wordt de verhouding tussen het kabinet en de Tweede Kamer, wanneer het 

specifiek gaat over de inzet of ter beschikkingstelling van de Nederlandse krijgsmacht ter 

bevordering of handhaving van de internationale rechtsorde, bepaald door het reeds eerder 

genoemde artikel 100 in de Grondwet (artikel 100 Gw).
168

 Dit artikel is het resultaat van een 

                                                
162 Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht pag. 37 en 38. 
163 Ibidem, pag. 210. 
164 Ibidem, pag. 37. 
165 www.parlement.com tab Tweede Kamer, kopje vertrouwensregel. Laatst bezocht op 18 januari om 07.41 uur.   
166 Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht pag. 37. 
167 De politieke partijen die ministers en staatssecretarissen leveren aan het kabinet vormen de coalitiepartijen. 
168 Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht pag. 58. 
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discussie over de betrokkenheid van de Kamer bij het besluitvormingsproces over de inzet 

van de Nederlandse krijgsmacht met bovenstaande doelstelling. Middels de motie-Van 

Middelkoop werd het kabinet op 21 december 1994 namelijk gedwongen om “een regeling 

voor te bereiden waarin is vastgelegd dat het parlement bij uitzending van militaire eenheden 

een formeel instemmingsrecht wordt verleend”.
169

 Het uiteindelijke artikel 100 Gw gaat 

echter veel minder ver. Artikel 100 Gw bevat immers enkel de verplichting van het kabinet 

om de Tweede Kamer vooraf in te lichten over een eventueel voornemen tot besluit om de 

krijgsmacht in te zetten ter bevordering of handhaving van de internationale rechtsorde.
170

 In 

strikt juridische zin betekent artikel 100 Gw dus niet dat de Kamer beschikt over een formeel 

instemmingsrecht, zoals in de motie werd beoogd.
171

 Het betekent slechts, dat wanneer het 

kabinet de mogelijkheden voor een internationale missie ter bevordering of handhaving van 

de internationale rechtsorde wil onderzoeken, het kabinet de Kamer hierover dient in te 

lichten. De bevoegdheid voor een besluit tot deelname aan een internationale missie ter 

handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde ligt staatsrechtelijk dus bij het 

kabinet. 

Desondanks speelt de Tweede Kamer toch een bepalende rol in het 

besluitvormingsproces over een dergelijke inzet van de krijgsmacht. De reden hiervoor is niet 

zo zeer vanwege de hierboven genoemde juridische betekenis van artikel 100 Gw, maar 

vooral door de politieke betekenis die in de praktijk wordt ontleend aan het artikel.
172

 Uit de 

besluitvormingspraktijk blijkt namelijk dat de Kamer een materieel instemmingsrecht afleidt 

uit artikel 100 Gw.
173

 De gedachtegang hierachter komt voort uit overtuiging van de 

Kamerleden dat er in de praktijk een op artikel 100 Gw gebaseerde procedure is ontwikkeld, 

de zogenoemde artikel 100-procedure.
174

 Onderdeel van deze procedure is dat het kabinet de 

Kamer van informatie voorziet ten aanzien van de missie.
175

 Allereerst middels de 

notificatiebrief, gevolgd door een artikel 100-brief waarin het de plannen voor de missie 

                                                
169 Geciteerd in: Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 4. 
170 Adviesraad Internationale Vraagstukken, Inzet van de krijgsmacht. Wisselwerking tussen nationale en 

internationale besluitvorming (Den Haag 2007) pag. 10. Zie ook: Hazelbag, Politieke besluitvorming van de 

missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 4. Zie ook: Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 
2010 pag. 81. Zie ook: Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht pag. 42.  
171 Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 4. Zie ook: Klep, 

Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 81. Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de 

Nederlandse Krijgsmacht pag. 65. 
172 Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht pag. 164. 
173 Ibidem, pag. 204. Zie ook: Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie 

pag. 2. 
174 Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht pag. 169. 
175 Ibidem, pag. 169. 
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presenteert.
176

 Aan de hand van die artikel 100-brief maken politieke partijen hun standpunt 

ten aanzien van de missie kenbaar waardoor het inhoudelijke debat tussen de twee organen 

van start kan gaan, het artikel 100-debat. Het resultaat hiervan is, dat het kabinet inzicht krijgt 

in de hoeveelheid steun die de missie krijgt vanuit de Tweede Kamer wanneer het kabinet 

besluit om de missie door te zetten.
177

 Op basis van de artikel 100-procedure achten de 

Kamerleden het als ondenkbaar en hoogst onwaarschijnlijk dat een kabinet tegen de wil van 

een Kamermeerderheid ingaat.
178

 Een opvatting die gesteund wordt door de Adviesraad 

Internationale Vraagstukken (AIV). Zij omschrijft de rol van de Tweede Kamer in het 

besluitvormingsproces namelijk als volgt: “In de regel zal de regering zich schikken naar het 

oordeel van de (Tweede) Kamer. Ook dat is onderdeel van de bestaande constitutionele 

verhoudingen. Mocht de regering de neiging hebben om de zienswijze van de 

Kamermeerderheid te negeren, dan kan deze meerderheid een motie van wantrouwen 

indienen en de betrokken ministers of het hele kabinet tot aftreden dwingen. De Staten-

Generaal hebben in ons stelsel het laatste woord.”
179

 Zodoende is de politieke realiteit dat de 

Tweede Kamer uit de informatieplicht van artikel 100 een materieel instemmingsrecht afleidt. 

Juridisch gezien berust deze opvatting dan wel op onjuistheden, maar de 

besluitvormingspraktijk en de vertrouwensregel leiden ertoe dat in de politieke praktijk de 

Kamer wel degelijk betrokken is bij het nemen van het besluit om de Nederlandse krijgsmacht 

in te zetten ter bevordering of handhaving van de internationale rechtsorde.  

Het constitutionele kader waarbinnen het politieke besluitvormingsproces in 

Nederland plaatsvindt wordt in essentie dus gevormd door de vertrouwensregel waarop het 

Nederlandse politieke stelsel is gebaseerd, aangevuld door artikel 100 Gw. Hoewel de Kamer 

niet beschikt over een formeel, grondwettelijk verankerd instemmingsrecht zal het kabinet 

immers wel een Kamermeerderheid voor zijn plannen moeten genereren aangezien het  

doorzetten van een missie, die niet kan rekenen op de steun van een Kamermeerderheid, 

politieke zelfmoord betekent.
180

 Zodoende zijn de participanten in het besluitvormingsproces 

zowel de leden van het kabinet, als de Kamerleden. Deze twee organen tezamen vormen dus 

de politieke elite waartussen politieke consensus moet ontstaan. 

 

 

                                                
176 Ibidem, pag. 178. 
177 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010  pag. 22. 
178 Kristic, De Staten-Generaal en de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht pag. 205. 
179 AIV, Inzet van de krijgsmacht. Wisselwerking tussen nationale en internationale besluitvorming pag. 16. 
180 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 24 en 25. 
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Paragraaf 2.2: Politieke (dis)consensus 

Nadat is aangetoond waaruit de politieke elite bestaat, is het vervolgens zaak om politieke 

(dis)consensus meetbaar te maken. Dit kan door inzichtelijk te maken op welke momenten in 

het besluitvormingsproces er consensus moet worden bereikt en hoe die consensus vervolgens 

tot stand moet komen en tastbaar wordt. Zo blijkt uit de artikel 100-procedure dat er op twee 

momenten consensus moet worden gerealiseerd. Allereerst binnen het kabinet zelf. Artikel 

100 Gw gebiedt immers dat het kabinet de Tweede Kamer inlicht over onderzoek naar de 

mogelijkheden voor een eventuele missie. Op het moment dat het kabinet die notificatiebrief 

stuurt, hoeft het kabinet zelf echter nog niets besloten te hebben over deelname aan de missie. 

Dat besluit wordt pas zichtbaar in de artikel 100-brief aangezien die brief ten doelstelling 

heeft de Tweede Kamer in te lichten over hoe het kabinet de missie invulling wenst te geven. 

De periode vanaf de eerste notificatie tot het sturen van de artikel 100-brief, is in principe dus 

de periode waarin de bewindslieden van het kabinet consensus moeten zien te bereiken over 

de missie.  

De artikel 100-brief zelf, zou in deze fase van het besluitvormingsproces het tastbare 

bewijs voor consensus binnen het kabinet moeten zijn. Het achterliggende idee hierbij is dat 

wanneer het kabinet daadwerkelijk een artikel 100-brief aan de Tweede Kamer stuurt, het 

aanneembaar is dat er binnen het kabinet consensus bestaat over wat er in die artikel 100-brief 

staat. Simpel gezegd, dat het kabinet spreekt met één mond en achter de eigen plannen staat. 

Het kabinet bepaalt immers zelf of en wanneer het een artikel-100 brief stuurt. Hierdoor ligt 

het in de lijn der verwachting dat wanneer er binnen het kabinet disconsensus bestaat over de 

missie überhaupt, of over de invulling van de missie, er ook geen artikel-100 brief wordt 

verstuurd totdat er consensus is bereikt.  

Vervolgens blijkt uit de artikel 100-procedure dat het tweede moment waarop 

consensus moet worden bereikt plaatsvindt nadat de artikel 100-brief aan de Tweede Kamer is 

gestuurd. Vanaf dat moment krijgen de politieke partijen in de Tweede Kamer immers inzicht 

in de concrete kabinetsplannen ten aanzien van de missie. Gedurende het politieke debat dat 

volgt moet het kabinet een Kamermeerderheid zien te overtuigen van de plannen voor de 

missie. De uiteindelijke steun die de missie krijgt is in dit geval de indicator voor politieke 

(dis)consensus.  

Hierbij is het echter cruciaal dat er onderscheid wordt gemaakt tussen wat strikt 

noodzakelijk is om het besluit van het kabinet te effectueren en daadwerkelijke unanieme 

steun voor dat besluit. Vanuit staatsrechterlijk perspectief is een Kamermeerderheid 

voldoende voor het kabinet om het vertrouwen van de Tweede Kamer te behouden. In 
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principe is er in een dergelijke situatie dus voldoende overeenstemming tussen het kabinet en 

de Kamer om tot een besluit te komen en deze te effectueren. Het probleem met deze praktijk 

is, dat een positief besluit voor een missie dus gepaard kan gaan met een verdeelde Tweede 

Kamer. Deze nuance is van uiterst belang aangezien het betekent dat een inzetbesluit dus niet 

per saldo een product is van politieke consensus. Met als gevolg dat er in het Nederlandse 

meerpartijensysteem in feite alleen sprake is van politieke consensus wanneer het kabinet en 

de voltallige Kamer het met elkaar eens zijn. Kortom, wanneer de Tweede Kamer unaniem 

steun geeft aan het besluit van het kabinet om een internationale missie plaats te laten vinden.  

 

Paragraaf 2.3: Het politieke debat 

Wanneer bovenstaande kennis wordt gekoppeld aan het politieke besluitvormingsproces over 

de missie naar Uruzgan, dan blijkt dat de politieke consensus aanvankelijk op beide 

momenten ontbrak. Allereerst blijkt namelijk uit de artikel 100-brief, dat er binnen het kabinet 

helemaal geen consensus was bereikt. Zo werd er in de brief ter begeleiding van de artikel 

100-brief door het kabinet gesproken over “de voorgenomen bijdrage aan ISAF in 

Afghanistan”.
181

 Hierdoor was het voor de Tweede Kamer onduidelijk of het ging om een 

concreet besluit of niet.
182

  

De toevoeging van het woord ‘voorgenomen’ was echter noodzakelijk om de crisis 

met coalitiepartij D66 het hoofd te bieden. D66-ministers A. Pechtold en L-J. Brinkshorst 

hadden namelijk grote moeite met de uitbreiding van de ISAF-missie naar het zuiden van 

Afghanistan. Zij vreesden dat Uruzgan te gevaarlijk en te instabiel was om bij te kunnen 

dragen aan de wederopbouw van de provincie.
183

 Hierdoor wilden de D66-ministers nog geen 

definitief besluit nemen.
184

 Daar kwam vervolgens bij dat D66-fractieleider B. Dittrich, nog 

voor het kabinet de artikel 100-brief aan de Tweede Kamer had gestuurd, al in diverse media 

had verklaard dat D66 tegen de missie naar Uruzgan was.
185

 De defensiewoordvoerder van 

D66, Bert Bakker, deed hier nog een schepje bovenop door in een interview met Elsevier de 

uitspraak te doen dat het kabinet tot inkeer diende te komen, of moest klappen.
186

 Dittrich en 

                                                
181 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 
vergaderjaar 2005-2006, dossiernummer 27925, nummer 194, 22 december 2005, pag. 1. 
182 Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 22. Zie ook: Klep, 

Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 98.  
183 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 23 en 26. 
184 Ibidem, pag. 26. 
185 Ibidem, pag. 23. Zie ook: Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie 

pag. 20. 
186 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/63177/We-gaan-niet,-of-het-kabinet-valt.htm Laatst gezien op 11 

juli 2012 om 10.07 uur.  
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Bakker benadrukten hierbij dat de Nederlandse militairen in een “verkapte oorlogssituatie” 

zouden belanden waardoor het te gevaarlijk was om wederopbouw van het gebied te kunnen 

realiseren.
187

 Het ‘nee’ van D66 en de daarmee gepaard gaande dreiging van een 

kabinetscrisis bracht zodoende zowel het kabinet, als de D66-ministers in een lastig parket.
188

 

De D66-ministers moesten kiezen tussen een crisis binnen het kabinet, of een crisis binnen de 

eigen partij.
189

 Minister van Buitenlandse Zaken, B. Bot, zag in de toevoeging van het woord 

‘voorgenomen’ de oplossing.
190

 De artikel 100-brief kon dan immers aan de Tweede Kamer 

worden verstuurd waardoor het voorstel voor de missie door de Tweede Kamer in 

behandeling kon worden genomen. Zonder dat de D66-ministers direct zouden moeten kiezen. 

Het gevolg was echter dat de Tweede Kamer hier geen genoegen mee nam. Zij merkte 

het gebrek aan consensus op en weigerde de artikel 100-brief in behandeling te nemen totdat 

het kabinet duidelijk had gemaakt of het om een concreet besluit ging of niet.
191

 Hierdoor zag 

het kabinet zich genoodzaakt om een tweede brief aan de Tweede Kamer te sturen. Middels 

de zinsnede: “Met het zenden van deze artikel 100-brief maakt de regering duidelijk dat zij de 

intentie heeft aan deze operatie deel te nemen” trachte het kabinet de nodige duidelijkheid te 

geven.
192

 Zonder dat overigens het woord ‘besluit’ in de mond werd genomen. De brief was 

dan ook niet het antwoord waarop de Tweede Kamer had gehoopt en er was een derde brief 

nodig. De regeringsformulering in deze brief, namelijk “de bereidheid deel te nemen aan 

ISAF in Zuid-Afghanistan, waartoe eerder is besloten”, moest met terugwerkende kracht 

benadrukken dat het om een concreet besluit ging waar het gehele kabinet achter stond.
193

 De 

Kamer was nog steeds niet geheel overtuigd van de consensus binnen het kabinet, maar nam 

desondanks de artikel 100-brief in behandeling.
194

  

Zodoende kon na 13 januari 2006 het inhoudelijke debat van start gaan. Uit analyse 

van dat debat blijkt vervolgens dat ook op het tweede moment waarop politieke consensus 

moest worden bereikt er geen consensus ontstond. Op een aantal punten, zoals bijvoorbeeld 

de kostenverdeling en de nazorg voor militairen werd wel dusdanige overeenstemming 

                                                
187 ‘D66-fractie tegen missie Afghanistan’, de Volkskrant, 17 december 2005, pag. 1 Zie ook: Theo Koelé,’’D66 

gaat geen toneelstukje opvoeren’; Bert Bakker noemt nee tegen de Afghanistan-missie weloverwogen’, de 

Volkskrant, 21 december 2005, pag. 3. Zie ook: ‘D66 zegt nee tegen vredesmissie’, De Telegraaf, 17 december 

2005, pag. 7. 
188 Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 20. 
189 Ibidem, pag. 20. 
190 Ibidem, pag. 21. 
191 Ibidem, pag. 22. Zie ook: Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 26.  
192 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 

vergaderjaar 2005-2006, dossiernummer 27925, nummer 195, 27 december 2005. 
193 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 

vergaderjaar 2005-2006, dossiernummer 27925, nummer 197, 13 januari 2006, pag. 1. 
194 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 27.  
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bereikt, dat de punten geen redenen waren om steun aan de missie te onthouden. Op drie 

punten kon die consensus echter niet worden bereikt. Deze drie punten lagen namelijk zo 

gevoelig dat de PvdA en de VVD hier strikte voorwaarden aan verbonden. Aan die 

voorwaarden moest de missie voldoen, wilden zij hun steun eraan geven.
195

 Voor D66, 

GroenLinks en de SP was het inwilligen van die voorwaarden echter niet genoeg om hun 

bezwaren tegen de missie weg te nemen.
196

 Inhoudelijke punten uit het toetsingskader 

speelden hierbij een belangrijke rol aangezien twee van die drie punten betrekking hadden op 

militaire aandachtspunten uit het toetsingskader. Volgens D66, GroenLinks en de SP voldeed 

de missie dan ook niet aan het toetsingskader. Dientengevolge gaven deze partijen tezamen 

met één Kamerlid van de PvdA geen steun aan de missie.
197

 Hierdoor was het resultaat, een 

verdeelde Tweede Kamer. Tegenover een Kamermeerderheid van 127 zetels, stond namelijk 

een groep van 23 Kamerleden die tegen de missie naar Uruzgan was.
198

  

 Het eerste punt waarover de Tweede Kamer het niet eens kon worden, had niet zo 

zeer te maken met inhoudelijke overwegingen uit het toetsingskader, maar had betrekking op 

een grote zorg die al in een vroeg stadium van de artikel 100-procedure binnen de gehele 

Tweede Kamer was ontstaan. Na berichten in de media over Amerikaanse 

mensenrechtenschendingen in de gevangenissen Guantánamo Bay en Abu Graibh, illegale 

transportvluchten die mogelijk ook Schiphol aandeden en de door de VS ingevoerde term 

‘unlawful combattants’
199

 rees namelijk de vraag of gevangenen wel werden behandeld 

volgens de afspraken, zoals vastgelegd in de Geneefse Conventie. Daarom diende VVD-

Kamerlid H. van Baalen al voor de artikel 100-brief aan de Kamer was verstuurd een motie in 

waarin hij het kabinet verzocht er bij de bondgenoten, waaronder de VS, op aan te dringen dat 

wanneer er gevangenen zouden worden genomen in operaties waaraan Nederland deelnam, 

dezen dienden te worden behandeld volgens de Geneefse Conventie.
200

 De behandeling van 

Afghaanse gevangenen bleef gedurende het debat zelfs zo’n heet hangijzer dat zowel de 

VVD, als de PvdA, hier voorwaarden voor steun aan verbonden. Deze partijen wensten enkel 

                                                
195 Ibidem, pag. 3015 en 3019. Zie ook: Verslag van Algemeen Overleg, vergaderjaar 2005-2006, 

dossiernummer 27925, nummer 207, 2 februari 2006, pag. 5, 7 en 8. 
196 Handelingen II, 2005-2006, 45, pag. 3017, 3021, 3022, 3024 en 3025. 
197 Handelingen II, 2005-2006, 45, pag. 3017, 3021, 3022 en 3024. 
198 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 35. Zie ook: Hazelbag, Politieke 

besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 3. 
199 In 2001 categoriseerde de VS deze groep gevangenen. Het plaatste strijders buiten het reguliere oorlogsrecht 

en met name buiten de afspraken zoals ze zijn vastgelegd in de Geneefse Conventie. Volgens de VS hadden de 

strijders dit aan zichzelf te danken doordat ze vochten ‘buiten de regels’ door vooral terreuraanslagen te plegen. 

Vanuit internationaalrechterlijk perspectief gezien was deze term dus zeer omstreden. Zie ook, Klep, Uruzgan. 

Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 19.  
200 Motie van het lid Van Baalen c.s., vergaderjaar 2005-2006, dossiernummer 30300 V, nummer 55, 24 

november 2005. 
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steun te geven aan de missie, als aan de voorwaarde kon worden voldaan dat door 

Nederlandse militairen gevangen genomen Afghanen conform het internationaal recht werden 

behandeld.
201

 De VVD en de PvdA wilden dat het kabinet hier met de bondgenoten concrete 

afspraken over zou maken. 

Het kabinet kwam de Tweede Kamer vervolgens tegemoet door het Memorandum Of 

Understanding (MOU) met de Afghaanse autoriteiten te sluiten, een bilateraal verdrag waarin 

de partijen afspraken hadden gemaakt ten aanzien van de behandeling van gevangenen. In het 

MOU was onder andere vastgelegd dat de Nederlandse troepen Afghaanse gevangenen binnen 

96 uur aan de Afghaanse autoriteiten zouden uitleveren.
202

 Bovendien was vastgelegd dat 

deze gevangenen humaan zouden worden behandeld en dus niet onderhevig mochten zijn aan 

marteling en de doodstraf.
203

 Om hier op toe te zien was er volgrecht afgesproken waardoor 

zowel de Nederlandse ambassadeur in Kabul, als het Rode Kruis en het Afghaans 

Onafhankelijk Mensenrechtencommitté de gevangenen konden monitoren.
204

 En in het geval 

dat de Afghaanse autoriteiten gevangenen aan een derde partij wilden uitleveren, moest de 

Nederlandse ambassade hiervan op de hoogte worden gebracht. Zo was het kabinet van 

mening dat het precies wist wat er met de gevangenen gebeurde, waar zij ook heen gingen en 

dat het MOU de maximale garantie was die het kabinet kon geven.
205

 

Voor de VVD, de PvdA en de meeste andere partijen, was het MOU voldoende om de 

bezwaren tegen de missie, althans op dit punt, weg te nemen. Voor GroenLinks bleef de 

mensenrechtenkwestie echter een van de belangrijkste argumenten waarom de partij tegen de 

missie was.
206

 Onder andere omdat er een hiaat in het MOU zat waardoor uitlevering aan een 

derde partij en dus ook de VS nog steeds mogelijk was. In het MOU was immers enkel 

vastgelegd dat de Nederlandse ambassade in Kabul ingelicht zou worden indien de Afghaanse 

autoriteiten gevangenen aan een derde partij zouden uitleveren. Hierdoor kon Bot niet de 

garantie geven dat gevangenen niet naar Guantánamo Bay zouden worden gestuurd.
207

 Voor 

GroenLinks was de enige oplossing sluiting van Guantánamo Bay waardoor er op het punt 

van de behandeling van de gevangenen geen consensus binnen de Tweede Kamer kon worden 

bereikt.
208

 

                                                
201 Handelingen II, 2005-2006, 45, pag. 3015 en 3019. 
202 Kamerstukken II, vergaderjaar 2005-2006, dossiernummer 27925, nummer 201, 31 januari 2006, pag. 22. 
203 Kamerstukken II, vergaderjaar 2005-2006, dossiernummer 27925, nummer 205, 1 februari 2006, bijlage 3, 

artikel 3 en 7. 
204 Kamerstukken II, 2005-2006, 27925, 205, bijlage 3, artikel 4. 
205 Verslag van een Algemeen Overleg, 2005-2006, 27925, 207, pag. 53. 
206 Handelingen II, 2005-2006, vergaderingnummer 45, pag. 3022. 
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Het tweede punt waarover geen politieke consensus kon worden bereikt, had wel 

betrekking op een van de punten uit het toetsingskader, namelijk de scheiding tussen de OEF-

missie en de ISAF-missie. Volgens het toetsingskader werd de kans van slagen van een missie 

namelijk kleiner wanneer er geen duidelijke bevelstructuur was en er zodoende 

onduidelijkheid kon zijn over wie het laatste woord had wat betreft het geven van een 

bevel.
209

 Hoewel Nederland een bijdrage leverde aan de OEF-missie, was de missie in 

Nederland zeer omstreden. Velen hekelden het Amerikaanse unlilateralisme en het sterk 

militair getinte optreden in Afghanistan.
210

 Zo noemde GroenLinks de OEF-missie, 

contraproductief en een Amerikaanse terroristenjacht.
211

 Hierdoor vroegen vrijwel alle 

partijen zich af hoe de missies tegelijkertijd konden opereren in Uruzgan, zonder dat ISAF 

door OEF zou worden ondermijnd. De PvdA, de VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de CU 

wensten dan ook een duidelijke scheiding tussen de OEF- en de ISAF-missie.
212

 Met name 

voor de PvdA was dit een heikel punt. De PvdA was altijd tegen de OEF-missie geweest, 

maar was wel voor verantwoorde missies in Afghanistan. Daarom was het voor de partij van 

groot belang dat er duidelijke afspraken kwamen over de relatie tussen de twee missies. 

Zonder die afspraken zou de PvdA geen steun geven aan de missie.
213

 De partijen wilden dan 

ook van het kabinet weten hoe de bevelstructuur er precies uitzag. Zo kon de afweging 

worden gemaakt of en in welke mate de ISAF-missie zou worden belemmerd door de OEF-

missie. 

Het kabinet reageerde hierop door allereerst duidelijk te maken dat de belangen van de 

missies niet tegenstrijdig aan elkaar waren, maar juist complementair.
214

 Verder benadrukte 

het kabinet dat de inzet van ISAF-eenheden in deze regio betekende dat de activiteiten van de 

OEF-eenheden zouden afnemen en alleen zouden plaatsvinden na nauwkeurige afstemming 

en met impliciete instemming van ISAF.
215

 De ISAF-missie zou leidend zijn en er zouden 

enkel OEF-eenheden worden ingezet wanneer er directe strijd tegen geïdentificeerde groepen 

terroristen nodig was. Bovendien zouden er geen OEF-activiteiten plaatsvinden wanneer de 

ISAF-commandant dat niet wilde. Als er al een meningsverschil zou ontstaan, dan zou de 

hoogste NAVO-man beslissen.
216

 Vervolgens benadrukte het kabinet, dat om het onderscheid 

                                                
209 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, vergaderjaar 2000-2001, dossiernummers 
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ook voor de Afghaanse bevolking begrijpelijk te maken, er was besloten dat zowel alle 

voertuigen, als alle kleding van de ISAF-militairen zouden worden voorzien van ISAF-

kenmerken. Daarnaast zou een voorlichtingscampagne worden gestart, maar datgene wat het 

onderscheid het meest moest benadrukken was het werk van de ISAF-missie zelf. De 

Nederlandse benadering
217

 zou het verschil snel duidelijk maken.
218

 Door dit alles zou de 

OEF-missie de ISAF-missie dus niet belemmeren, maar juist versterken.
219

 

Voor de PvdA was de scheiding van de missies helder. Het kabinet had precies gezegd 

wat er gezegd moest worden, namelijk dat als de NAVO-commandant wilde dat er iets niet in 

zijn gebied gebeurde, het ook niet gebeurde.
220

 Voor de PvdA was dit de crux.
221

 Ook voor 

het CDA was het klip en klaar dat de missies van elkaar waren gescheiden. De partij 

benadrukte hierbij het belang van de leidende rol van de ISAF-missie ten opzichte van de 

OEF-missie.
222

 Niet alle partijen waren het echter eens met deze standpunten. Voor zowel de 

SP, als GroenLinks, als D66 was het onderscheid tussen de missies namelijk niet helder 

genoeg. Zo was het volgens de SP en D66 onmogelijk voor de Afghaanse burgers om het 

verschil tussen de missies te zien waardoor ISAF al snel te maken zou krijgen met hinder van 

de slechte reputatie van de Amerikanen.
223

 GroenLinks twijfelde bovendien of er in de 

praktijk wel een feitelijke scheiding tussen de missies zou bestaan.
224

 Ook D66 trok dit ernstig 

in twijfel. De partij vond de scheiding maar troebel, ingewikkeld en verwarrend.
225

 Onder 

andere vanwege het feit dat wanneer er een meningsverschil tussen de commandanten was, 

over een OEF-operatie in Uruzgan, de hoogste NAVO-man kon besluiten dat de OEF-operatie 

voorrang had. Per saldo konden er zo wel degelijk oorlogshandelingen in Uruzgan 

plaatsvinden, die de Nederlandse militairen niet wilden.
226

 De scheiding tussen de missies 

bestond hierdoor voornamelijk op papier. In de praktijk zouden de missies wel degelijk door 

elkaar heen lopen. Voor de SP, D66 en GroenLinks was dat reden om tegen de missie te zijn. 

                                                
217 De Nederlandse benadering was erop gericht om de hearts and minds te veroveren van de Afghaanse 

bevolking. De nadruk lag op de wederopbouw en niet op de fysieke bestrijding van de OMF. Zodoende moest de 

bevolking een alternatief worden geboden en moest de OMF als het ware irrelevant worden gemaakt. 

Overkoepelende termen voor de Nederlandse benadering zijn ook wel comprehensive approach  en 3D-aanpak 

waarbij 3D staat voor Defence, Development & Diplomacy. Zie ook: Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op 

missie, 2005 – 2010 pag. 40.  
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Het derde punt in het debat waarover vervolgens geen politieke consensus kon worden 

bereikt had eveneens betrekking op het toetsingskader. Een aanzienlijk deel van het 

toetsingskader gaat namelijk in op de haalbaarheid van de missie en de risico’s waarmee de 

missie gepaard gaat.
227

 Politieke consensus kon op dit punt niet worden bereikt doordat in de 

Kamer twijfel bleef bestaan over de haalbaarheid van de missie en de aanvaardbaarheid van 

de risico’s. Een rapport van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdiensten had namelijk 

pijnlijk duidelijk gemaakt dat er in Uruzgan sprake was van een verslechterde 

veiligheidssituatie waardoor de Nederlandse troepen te maken zouden krijgen met acties van 

de OMF. Hierdoor zou de wederopbouw niet alleen moeizamer zijn, maar zouden de risico’s 

voor de operatie ook toenemen aangezien er Nederlandse slachtoffers waren te verwachten.
228

 

Dientengevolge vroeg de Kamer zich niet alleen af of de krijgsmacht wel een voldoende grote 

en robuuste missie aankon, maar ook wat daarvan feitelijk werd verwacht.
229

 Zo wilde de CU 

weten of de Nederlandse militairen niet op een “mission impossible” werden gestuurd.
230

 

Verder wilde de PvdA van het kabinet weten in welk tempo er aan de wederopbouw gewerkt 

kon worden, wat voor mogelijkheden het kabinet voor wederopbouw zag en welke criteria er 

werden toegepast om wederopbouw te meten.
231

 Ook vroeg de Tweede Kamer zich af of de 

NAVO ervoor zou zorgen dat, indien nodig, er meer troepen aan Uruzgan werden geleverd.
232

 

De verslechterde veiligheidssituatie in Uruzgan leidde er zo toe dat de Tweede Kamer van het 

kabinet concrete en meetbare doelen wilde horen, die binnen de uitzendtermijn van twee jaar 

konden worden bewerkstelligd.
233

 

Het kabinet gaf vervolgens toe dat wederopbouw moeizaam zou zijn, maar 

beschouwde de missie desondanks wel als haalbaar en de risico’s aanvaardbaar. Het kabinet 

benadrukte telkens weer dat het startpunt veiligheid was. Bot verwoordde het door te zeggen: 

“Zonder stabiliteit, zonder een veilige omgeving, geen wederopbouw en geen 

ontwikkeling.”
234

 De Kamer moest dus niet verwachten dat er op korte termijn grote stappen 

konden worden gemaakt. De wederopbouw moest op sommige terreinen namelijk vanaf 

praktisch nul worden opgebouwd en voordat resultaat daarvan zichtbaar was, zouden er 

enkele winters zijn gepasseerd.
235

 Desondanks probeerde het kabinet wel de Tweede Kamer 
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tegemoet te komen door bepaalde doelen concreter te maken. Uitgangspunt hiervoor waren de 

mandaten van ISAF en Afghanistan Compact, een meerjarenplan van de Afghaanse 

autoriteiten ten aanzien van de wederopbouw van Afghanistan.
236

 Aan de hand hiervan 

werden doelen geformuleerd die in twee jaar konden worden gerealiseerd. Zo moesten er op 

bestuurlijk niveau verbeteringen zijn aangebracht, zoals een aanvaardbare gouverneur die niet 

te sterk was verbonden met één stam waardoor machtsmisbruik op de loer lag en de 

aanstelling van goed functionerende provinciale raden.
237

 Daarnaast moesten de Afghaanse 

politie en het leger verder worden opgebouwd en diende een aanzet te worden gegeven tot 

hervorming van het juridische systeem. Bovendien moesten de illegale milities in het gebied 

worden ontbonden en moest hen een alternatief worden geboden. Tot slot moest ervoor 

worden gezorgd dat drugsbestrijdingsprogramma’s door de lokale autoriteiten werden 

ondersteund.
238

 Het kabinet was zich er van bewust dat de Tweede Kamer concretere doelen 

wilde, maar benadrukte dat deze doelen een goede basis vormden voor de uitzendtermijn van 

twee jaar.
239

 

Wat betreft de omvang van de missie en de te verwachten risico’s voor de Nederlandse 

militairen wees het kabinet op het belang van de missie en de maatregelen die waren getroffen 

om de risico’s te beperken.
240

 Bovendien paste de missie binnen het ambitieniveau van de 

Nederlandse krijgsmacht, een ambitieniveau dat overigens in overleg met de Kamer was 

vastgesteld. Afgesproken was dat de krijgsmacht aan drie verschillende missies moest kunnen 

deelnemen en dat er 2400 militairen permanent naar het buitenland uitgezonden moesten 

kunnen worden. De beoogde 1200 tot 1400 militairen die naar Uruzgan zouden gaan, pasten 

dus binnen de doelstelling van de krijgsmacht.
241

 Daar kwam bij dat het kabinet op zoek was 

gegaan naar een geschikte partner voor militaire ondersteuning in Uruzgan, zodat de termijn 

van twee jaar optimaal kon worden benut.
242

 Bovendien was aan de NAVO duidelijk gemaakt 

dat Nederland een dergelijke inspanning voor twee jaar kon waarmaken, maar dat de NAVO 

verantwoordelijk was voor het vinden van een opvolger.
243

 Daarnaast waren er met de NAVO 

en de VS afspraken gemaakt over de veiligheid van de troepen en eventuele versterking in 
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geval van nood.
244

 Door het nemen van deze maatregelen achtte het kabinet de risico’s 

aanvaardbaar.
245

 

De reacties van de politieke partijen toonden ook op dit punt de scheiding binnen de 

Tweede Kamer aan. Enerzijds stonden de partijen die van mening waren dat ondanks de 

verslechterde veiligheidssituatie de missie kans van slagen had en er hoop was op verbetering 

voor de Afghaanse bevolking. Zo concludeerde het CDA dat het kabinet zorgvuldige 

afwegingen had gemaakt waardoor de militairen niet alleen goed opgeleid  en goed uitgerust 

waren om de missie tot een succesvol einde te brengen, maar dat die militairen dat ook in 

voldoende veiligheid konden doen.
246

 Ook de PvdA zag de missie niet als kansloos. Zij 

benadrukte wel dat de wederopbouw een moeizaam proces zou zijn en dat resultaten lang op 

zich zouden laten wachten, maar wees er op dat de Kamer niet moest terugschrikken wanneer 

een missie moeilijk en gevaarlijk bleek te zijn.
247

 Ook moest in het achterhoofd worden 

gehouden wat het alternatief was. Niet naar Uruzgan gaan zou voor de Afghaanse bevolking 

teruggang betekenen, teruggang naar onderdrukking en terreur van de Taliban.
248

 De VVD 

wees bovendien heel direct naar het toetsingskader door te stellen dat de missie voldeed aan 

de eisen die daarin waren vastgelegd waardoor de missie uitvoerbaar was.
249

  

Anderzijds stonden de SP, GroenLinks en D66, die vonden dat de Uruzgan-missie ook 

op deze punten niet voldeed aan het toetsingskader. Zij bleven van mening dat de opzet van 

de missie niet deugde waardoor de missie niet kon slagen. Zo vond de SP dat een missie 

legitiem, doelmatig en proportioneel moest zijn. Door het geweld dat de Amerikanen echter 

toepasten in Afghanistan was de partij van mening dat de middelen die de Nederlandse 

troepen nodig zouden hebben om hun doel te bereiken buiten proportioneel waren en 

bovendien contraproductief.
250

 GroenLinks vreesde verder dat door de sfeer van escalatie die 

Uruzgan zo kenmerkte, de Nederlandse militairen onderdeel zouden worden van een 

neerwaarste spiraal en dat zij niet in staat zouden zijn om het tij te keren.
251

 GroenLinks achtte 

onder andere hierdoor de kans buitengewoon klein, dat de Afghaanse bevolking 

daadwerkelijk baat zou hebben bij de missie.
252

 D66 bleef wijzen op de ondeugdelijkheid van 
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de opzet van de missie.
253

 De ISAF-missie had volgens de partij namelijk een Januskop.
254

 

Hierdoor was de missie gericht op zowel vechten, als opbouwen. Uruzgan was echter veel te 

gevaarlijk om aan opbouwen te kunnen beginnen. Daarvoor moest volgens D66 zoveel 

worden gevochten, dat het met de beschikbare middelen niet haalbaar was.
255

  

Aan het einde van het debat kon worden geconcludeerd dat er dankzij de PvdA, de 

VVD en het CDA een Kamermeerderheid voor de missie bestond waardoor het kabinet zijn 

inzetbesluit kon legitimeren. Duidelijk was echter ook, dat tegelijkertijd verdeeldheid in de 

Kamer bestond. Voor het onderzoek naar de invloed van de media op het politieke 

besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan betekent dit, dat aan de eerste 

voorwaarde, politieke disconsensus, is voldaan. 

 

Paragraaf 2.4: Het politieke spel 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat het politieke besluitvormingsproces voor een groot 

deel wordt gevormd door enerzijds datgene wat de politieke elite formeel-juridisch kan en 

anderzijds door de politieke praktijk die is ontstaan. Er speelt echter nog een belangrijke 

factor een rol bij het besluitvormingsproces, namelijk hoe het politieke spel wordt gespeeld.
256

 

Dat spel wordt bepaald door motieven die betrokkenen hebben om tot een bepaalde uitkomst 

te komen. Om het politieke spel te kunnen duiden en de motieven te achterhalen, die van 

invloed zijn geweest op het besluit, is het noodzakelijk om te kijken naar zowel het 

binnenlandse, als het buitenlandse kader waarin het besluitvormingsproces zich heeft 

afgespeeld. Een politiek besluit, zoals het inzetbesluit voor de missie naar Uruzgan, staat 

immers niet op zichzelf.  

Wanneer wordt gekeken naar het binnenlandse kader, dan blijkt dat het binnenlandse 

kader van invloed is geweest op het  besluitvormingsproces en het uiteindelijke besluit om de 

Nederlandse krijgsmacht uit te zenden naar Uruzgan. Die invloed was een gevolg van het 

stormachtige politieke klimaat. Hierdoor kon namelijk een situatie ontstaan waarin de PvdA 

en D66 zich ten tijde van het politieke besluitvormingsproces sterk lieten leiden door 

partijpolitieke belangen. Deze partijpolitieke belangen waren zelfs bepalend voor de houding 

die de PvdA en D66 aannamen tijdens het politieke debat over de missie naar Uruzgan. 

Zodoende geldt dat het politieke besluitvormingsproces en het uiteindelijke besluit om 

troepen uit te zenden, mede is bepaald door een extern motief zoals partijpolitieke belangen.   
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 De oorzaak hiervan was een veranderd politiek klimaat. Aanleiding hiertoe was  de 

immense populariteit die P. Fortuyn kreeg in 2002. Hij ageerde sterk tegen het paarse kabinet 

van W. Kok en de door hem opgerichte partij, de LPF, stond in de peilingen al snel op twintig 

zetels.
257

 De politieke verhoudingen kwamen hierdoor onder druk te staan en de overige 

politieke partijen reageerden dan ook fel op Fortuyn waardoor het debat verhit raakte, een 

tendens die werd versterkt door de moord op Fortuyn op 6 mei dat jaar.
258

 De politieke en 

maatschappelijke onrust die ontstond, had zijn effect op de Kamerverkiezingen die vlak 

daarna werden gehouden op 15 mei. Het werden de meest veranderlijke verkiezingen in de 

Nederlandse parlementaire geschiedenis en een politieke aardverschuiving was het 

resultaat.
259

 Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis debuteerde een partij met 26 zetels 

in de Tweede Kamer.
260

 De paarse coalitie daarentegen, bestaande uit de VVD, PvdA en D66, 

werd hard afgestraft en verloor 43 van haar 97 zetels.
261

 

 Om de politieke verhoudingen te herstellen was verandering noodzakelijk. De 

gedachte was bij vele partijen dat middels herprofilering de stem van de kiezer kon worden 

teruggewonnen. Zodoende gingen partijen zichzelf vernieuwen en verjongen. Partijkoersen 

werden veranderd, beginselprogramma’s gingen op de schop en bij meerdere partijen werd 

aan ‘oudgedienden’ de oproep gedaan om plaats te maken voor jonge gezichten.
262

 De 

verschillen tussen ‘links’ en ‘rechts’ werden zo steeds duidelijker.
263

 Het besef leek namelijk 

te zijn ontstaan dat de band tussen partij en kiezer niet meer zo hecht was als vroeger 

waardoor de politieke verhoudingen bij elke verkiezing weer aanzienlijk anders konden 

komen te liggen.
264
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 Sinds 2002 was er dus een situatie ontstaan waarin niet alleen de polarisatie verder 

toenam, maar ook de strijd om de kiezer steeds feller werd door het toenemende aantal 

zwevende kiezers. Hierdoor was de noodzaak voor politieke partijen groot om zich scherp te 

profileren en te onderscheiden van de rest. Deze teneur ging vooral op voor de PvdA en D66. 

Beiden hadden tot het paarse kabinet behoord en beiden waren hard afgestraft tijdens de 

Kamerverkiezingen in 2002. De PvdA halveerde toen bijna en D66 halveerde 

daadwerkelijk.
265

 Beide partijen gingen in 2002 dus door een diep dal en voor hun was de 

partijvernieuwing en verjonging dus van cruciaal belang om te kunnen herstellen.  

 Deze vernieuwingsdrift resulteerde bij de PvdA snel tot politiek herstel. Al bij de 

verkiezingen van 2003 bleek dat de partij afstevende op haar oude plek in het politieke bestel. 

De PvdA werd bij de Kamerverkiezingen in 2003 namelijk de tweede partij van Nederland.
266

 

Het dieptepunt van 2002 en het herstel van 2003 zorgden ervoor dat de PvdA ten tijde van het 

Uruzgan-debat in een spagaat kwam te verkeren. Met het oog op het verleden had de PvdA 

namelijk veel te verliezen, maar met het oog op de toekomst had de partij ook alles te winnen. 

Hierdoor was het Uruzgan-debat voor de partij het beste te vergelijken met een 

balanceeract.
267

 Eén misstap zou de partij flink pijn kunnen doen. Die misstap kon echter 

gemakkelijk worden gemaakt doordat de partij als het ware klem zat tussen partij-ideologie en 

de ambitie om na de volgen de verkiezingingen toe te treden tot het kabinet. Enerzijds lag de 

missie partij-ideologisch gevoelig. Als sociaal-democratische internationaal georiënteerde 

partij had de PvdA internationale solidariteit wel degelijk hoog in het vaandel staan. 

Vredesmissies met een humanitaire component waren hier onderdeel van. De partij stond 

alleen van nature wantrouwend tegenover interventies met een al te sterk machtspolitiek 

oogmerk.
268

 Velen binnen de PvdA zagen de gehele Afghanistan-kwestie als het product van 

neoconservatief cowboy-gedrag van de Amerikaanse president. W. Bush. jr.
269

 De missie in 

Uruzgan lag hierdoor gevoelig bij de achterban van de PvdA waardoor een ‘nee’ 

beargumenteerbaar werd om zo de stem van de kiezer te behouden, dan wel te winnen. 

Anderzijds was de PvdA zich er tegelijkertijd van bewust dat een ‘nee’ op korte termijn 

                                                
265 Hippe, Lucardie & Voerman, ‘Kroniek 2002. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 

2002’ in: DNPP, Jaarboek 2002 pag. 30. D66 hield in 2002 zeven van de veertien zetels over. De PvdA verloor 

22 van de 45 zetels en ‘verbeterde’ daarmee het record dat het CDA in 1994 op haar naam had gezet door twintig 

zetels te verliezen. Zie ook: Ibidem, pag. 134. 
266 Hippe, Lucardie & Voerman, ‘Kroniek 2003. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 

2003’ in: DNPP, Jaarboek 2003 pag. 19. 
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268 Ibidem, pag. 28. 
269 Ibidem, pag. 28. 
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schade zou toebrengen aan de internationale reputatie van Nederland.
270

 Daar was de partij 

ook niet bij gebaat aangezien ze op dat moment in de peilingen de grootste partij van het land 

was.
271

 Zou de PvdA na de volgende verkiezingen daadwerkelijk toetreden tot het kabinet, 

dan kreeg ze direct te maken met de negatieve gevolgen van een ‘nee’. Het was dus in het 

belang van de PvdA dat de missie er wel zou komen, maar dat die enkel plaats zou vinden 

onder voorwaarden die de partij goed kon verkopen aan haar kiezers. Vandaar dat de PvdA in 

het debat voorwaarden verbond aan de behandeling van gevangenen conform het 

internationaal recht en de strikte scheiding tussen de OEF- en de ISAF-missie. Zodoende 

werd het Uruzgan-debat voor de PvdA een politiek steekspel waarbij de partij zich liet leiden 

door partijpolitieke belangen. 

 Bij D66 leidde de vernieuwingsdrift niet tot het politieke herstel, zoals dat bij de PvdA 

wel het geval was. Het dieptepunt van 2002 had wel partijvernieuwing in gang gezet, maar dit 

leidde tot heftige interne discussies over de koers van de partij.
272

 Het ene kamp bestond uit 

met name de ‘oude’ garde, waaronder partijoprichter H. A. F. M. O. van Mierlo, die vond dat 

de partij zijn kroonjuwelen niet mocht verkwanselen en dat staatkundige vernieuwingen een 

wezenlijk onderdeel moesten blijven van het profiel van D66. Staatkundige vernieuwingen 

waren immers de grondslag geweest voor oprichting van de partij. Het andere kamp werd 

aangevoerd door Dittrich en bestond voornamelijk uit ‘jonge honden’ die vonden dat de partij 

meer oog moest hebben voor andere belangrijke thema’s, zoals onderwijs, duurzaamheid, 

milieu en Europa.
273

 Op deze wijze wilden zij de kiezers bewijzen dat de partij niet overbodig 

was. Toen in 2003 de mogelijkheid zich voordeed om D66 in de kijker te zetten door toe te 

treden tot het kabinet, waarbij de partij ook nog eens de nodige eisen kon stellen wat betreft 

staatkundige vernieuwingen, greep D66 deze kans dan ook met beide handen aan.
274

  

D66 wist echter geen munt te slaan uit deze kans, maar belandde in een nog diepere 

crisis. Enerzijds kwam dat door de problemen binnnen de partij over de te varen koers. 

Anderzijds kwam dat door de spanningen binnen de coalitie. De spanningen kwamen tot een 

gezamenlijk  hoogtepunt in maart 2005, toen een kabinetscrisis dreigde en de strijd binnen 

D66 weer in alle hevigheid losbarstte.
275

 Het Paasakkoord moest vervolgens een 
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kabinetscrisis afwenden en de spanning binnen de coalitie wegnemen door D66 op een aantal 

punten tegemoet te komen die voor de partij van belang waren. Het vaststellen van die punten 

bood de partij zodoende kans om zichzelf opnieuw te profileren en duidelijker te kiezen voor 

een bepaalde koers.
276

 Het Paasakkoord werd echter niet zonder slag of stoot goedgekeurd 

door het D66-congres. Oude boegbeelden werden ingezet om de leden zover te krijgen vóór 

het Paasakkoord te stemmen en zo vóór deelname aan het kabinet.
277

 De leden werden hierbij 

opgeroepen om redelijk te zijn; drie verkiezingen in drie jaar zou niet best zijn.
278

 Verder 

vroeg de partij haar leden om D66 nog twee jaar de tijd te geven, tot de volgende 

verkiezingen stonden gepland.
279

 De discussie over de partijkoers kon dan verder gevoerd 

worden en ondertussen kon de partij werken aan een krachtiger profiel. De nieuwe 

partijvoorzitter van D66 riep de partij dan ook op om opvallender te opereren. D66 zou te 

redelijk en te bescheiden zijn.
280

  

Ten tijde van het Uruzgan-debat ging D66 dus nog steeds gebukt onder een 

identiteitscrisis en zocht naar middelen om zichzelf naar de kiezer toe te profileren. Als 

gevolg hiervan geldt ook voor D66 en dan met name voor de fractie, dat de houding die de 

partij aannam ten tijde van het debat gevoed werd door partijpolitieke belangen. De verklaring 

dat de D66-fractie tegen de missie was en het dreigement van een kabinetscrisis, waren 

namelijk het gevolg van een politiek spel dat Dittrich speelde ten gunste van D66 en zichzelf. 

Dittrich verwachtte namelijk dat de missie niet door zou gaan, doordat een aantal 

bewindslieden aanvankelijk zijn twijfels had over de missie en het er op leek dat er te weinig 

                                                                                                                                                   
trad af. Zijn geloofwaardigheid zou teniet zijn gedaan. Niet alleen vanwege de nederlaag in de Eerste Kamer, 

maar ook omdat hij binnen de coalitie te weinig steun kreeg voor zijn andere kroonjuweel, hervorming van het 

kiesstelsel door de invoering van een districtenstelsel. De gebeurtenis maakte echter eveneens pijnlijk duidelijk 

hoe groot de verdeeldheid binnen D66 was. De Graaf was namelijk niet louter afgetreden vanwege het gebrek 

aan steun voor zijn plannen binnen de coalitie, maar ook vanwege het gebrek aan steun die hij kreeg vanuit zijn 

eigen fractie voor die plannen. Zie voor meer informatie over de kabinetscrisis: Hippe, Lucardie, Van de Walle 

& Voerman, ‘Kroniek 2005. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005’ in: DNPP, 
Jaarboek 2005 pag. 15, 39 t/m 42. 
276 Vooral op het terrein van onderwijs en mediabeleid wist D66 winst te boeken, maar plannen voor 

staatkundige vernieuwingen werden op de lange baan geschoven.Voor meer inzicht in het Paasakkoord zie: 

Jaarboek 2005, pag. 39 en 40. 
277 Lex Oomkes,‘Partijprominenten zorgen voor keerpunt op congres: Reportage’,Trouw, 4 april 2005, pag. 5. 
278 Flip de Kam, ‘Partij zonder eigenschappen’, NRC Handelsblad, 7 april 2005, pag. 16 
279 Hans Wansink, ‘Twee jaar respijt’, de Volkskrant, 5 april 2005, pag. 13. 
280

 Hippe, Lucardie, Van de Walle & Voerman, ‘Kroniek 2005. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen 
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Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Jaarboek 2006  (Groningen 2007) pag. 48. 



 
U r u z g a n .  H e t  C N N - e f f e c t  

 

Pagina 53 

steun in de Kamer zou zijn voor de missie.
281

 Op basis van deze aanname bepaalde hij zijn 

tactiek. Speelde Dittrich het spel goed, dan kwam D66, maar ook hij, als winnaar uit de bus. 

Hetgeen zeer gunstig was in verband met het conflict dat ondertussen binnen de partij was 

losgebarsten om het leiderschap.
282

 Het spel pakte echter verkeerd uit doordat de D66-

bewindslieden zich achter het kabinetsbesluit schaarden en de PvdA haar inhoudelijke eisen 

aan de missie kreeg ingewilligd en instemde met de missie. Het debat betekende het einde van 

Dittrich als fractieleider, maar door zijn spel wist hij wel een stempel te drukken op het 

besluitvormingsproces.   

Wanneer vervolgens naar het internationale kader wordt gekeken, dan kan worden 

gesteld dat naast interne partijpolitieke factoren naar alle waarschijnlijkheid ook het 

internationale besluitvormingsproces van invloed is geweest op het Nederlandse 

besluitvormingsproces. Het zonder twijfel bewijzen van internationale invloed is erg 

gecompliceerd aangezien een wezenlijk deel van het internationale besluitvormingsproces 

achter gesloten deuren plaatsvindt en toegang tot die informatie vrijwel onmogelijk is, alleen 

al omdat veel op informele basis gebeurt en niet alles wordt vastgelegd. Desondanks kan 

aannemelijk worden gemaakt, dat door de aard van het internationale besluitvormingsproces 

omtrent de invulling van de missie naar Uruzgan, het ernstig te betwijfelen valt of de Kamer, 

zonder dat daar consequenties aan waren verbonden, nog wel ‘nee’ kon zeggen tegen het 

besluit van het kabinet om de Nederlandse militairen naar Zuid-Afghanistan te sturen.  

De mogelijkheid van een Nederlands ‘nee’ tegen de missie in Uruzgan valt allereerst 

te betwijfelen doordat een Nederlands ‘nee’ ertoe zou leiden dat de hele uitbreiding van de 

ISAF-missie in gevaar kwam. Op zo'n korte termijn was het immers zeer onwaarschijnlijk dat 

er een vervanger kon worden gevonden.
283

 Bovendien was er vrijwel geen weg terug op de 

ingeslagen weg. Enerzijds was dit een gevolg van de militaire planning van de missie. Om de 

startdatum van de missie te kunnen halen en vanwege het onherbergzame gebied aldaar was 

het namelijk noodzakelijk dat de krijgsmacht bepaalde maatregelen trof. Hoewel de 

krijgsmacht formeel het politieke besluit moest afwachten en zodoende geen onomkeerbare 

afspraken mocht maken, werd het zo toch gedwongen om die maatregelen te treffen en die 

afspraken te maken.
284

 Anderzijds werd de kans aanzienlijk kleiner dat het kabinet nog terug 

kon komen op het besluit en dat de Tweede Kamer ‘nee’ kon zeggen tegen de missie, doordat 

het kabinet al, voor de eerste notificatie aan de Kamer was gestuurd, een signaal aan de 
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internationale partners had afgegeven dat de kans bestond dat Nederland deel zou nemen aan 

de missie. Het eerste signaal hiertoe was al gegeven toen het kabinet bij de internationale 

partners aangaf een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de missie.
285

 Een 

signaal dat bovendien werd versterkt toen het kabinet zich vervolgens bereid had verklaard 

om de wenselijkheid en mogelijkheid voor een missie te onderzoeken.
286

  

Dat er zodoende verwachtingen waren gewekt bij internationale partners blijkt 

vervolgens uit een ooggetuigeverslag van een medewerker van Defensie die in mei 2005 een 

bezoek bracht aan Afghanistan. Zo verklaarde de ooggetuige dat op het hoofdkwartier van 

ISAF in Kabul een kaart van Afghanistan hing waarop de Nederlandse vlag al was geplaatst 

in de provincie Uruzgan.
287

 De gewekte verwachting werd bovendien versterkt door de 

afspraken die het kabinet maakte met de partners over de operationele uitvoerbaarheid van de 

missie. Al in een vroeg stadium had het kabinet namelijk een lijst opgesteld met zestien 

punten waaraan de missie moest voldoen, wilde het kabinet deelname aan de missie überhaupt 

in overweging nemen.
288

 Door de Nederlandse bezwaren tegen de missie weg te nemen en 

door veiligheidsgaranties af te geven, was een Nederlands ‘nee’ eigenlijk niet meer mogelijk. 

Althans niet zonder dat daar negatieve gevolgen voor Nederland aan waren verbonden.  

Ten derde werd de internationale druk op de Tweede Kamer opgevoerd door 

uitlatingen van internationale partners in de (internationale) media.
289

 Deze dreigden dat een 

‘nee’ negatieve consequenties met zich mee zou brengen. Zo werd er bijvoorbeeld gesteld dat 

het internationale imago van Nederland werd geschaad door een ‘nee’, dat de 

betrouwbaarheid van Nederland als internationale partner in het geding kwam en dat de 

toekomst van de NAVO in Nederlandse handen lag.
290

 De Secretaris-Generaal van de NAVO, 

J. De Hoop Scheffer ging zelfs zo ver door te zeggen dat de leden van de NAVO niet vrij zijn 

om te kiezen aan welke missie ze mee doen en aan welke zij niet meedoen.
291

 Het is dan ook 

te betwijfelen of de internationale partners boodschap hadden aan de woorden van 

Nederlandse bewindslieden, dat alle afspraken onder voorbehoud waren en dat het politieke 

besluitvormingsproces moest worden afgewacht alvorens Nederland definitief ‘ja’ kon 

zeggen.   

                                                
285 Ibidem, pag. 92. 
286 Ibidem, pag. 96.   
287 Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 14.  
288 Ibidem, pag. 17. 
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Deze conclusie wordt ondersteund door het onderzoek van Anamarija Kristic naar de 

parlementaire betrokkenheid bij besluiten over de inzet van de nationale krijgsmacht ter 

bevordering of handhaving van de internationale rechtsorde. Kristic stelt namelijk dat 

internationale invloed op het nationale besluitvormingsproces inherent is aan internationale 

samenwerking op het gebied van internationale vrede en veiligheid. Zodoende kan het 

internationale besluitvormingsproces op verschillende manieren het nationale 

besluitvormingsproces beïnvloeden.
292

 Allereerst doordat de bevoegdheid voor geweldgebruik 

door die samenwerking is komen te liggen bij internationale organisaties, zoals de VN en de 

NAVO. Hierdoor gaat er een internationaal besluit, over het volkenrechtelijk en militair 

mandaat van een missie en over de doelstellingen van die missie, vooraf aan een nationaal 

besluit om deel te nemen aan de missie.
293

 In die zin is het nationale besluitvormingsproces 

dus een reactie op het internationale besluitvormingsproces en wordt de inhoud van het 

nationale debat dus voor een deel bepaald door de daaraan gerelateerde internationale context.  

Van belang daarbij op te merken is, dat het besluitvormingsproces op internationaal 

niveau een eigen dynamiek kent die losstaat van de nationale besluitvorming.
294

 Om tot 

internationale samenwerking te komen is namelijk overleg nodig. Onderdeel van dat overleg 

is onderhandelen over de precieze invulling van deelname door een land. Zodoende kunnen er 

tijdens die onderhandelingen verwachtingen worden gewekt, toezeggingen worden gedaan en 

informele afspraken worden gemaakt waardoor er bij partners het idee kan ontstaan dat de 

kans zeer reëel is dat het land dat in onderhandeling is, deel zal nemen aan de missie.
295

 Een 

land kan dan strikt genomen nog wel in zijn recht staan om terug te komen op die informele 

afspraken, maar daaraan zijn mogelijk negatieve consequenties verbonden waardoor het in de 

praktijk vrijwel onmogelijk is om terug te komen op eerder handelen. De dynamiek van 

internationale samenwerking kan op die manier druk uitoefenen op het nationale 

besluitvormingsproces.  

Tot slot wijst Kristic op de argumenten die door zowel het kabinet, als de politieke 

partijen in de Tweede Kamer worden gebruikt ter justificatie van deelname aan een missie. 

Veelal worden hier namelijk argumenten voor gebruikt die betrekking hebben op de 

internationale positie en oriëntatie van Nederland.
296

 Zo werd er in het Uruzgan-debat 
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herhaaldelijk verwezen naar de bondgenootschappelijke en internationale solidariteit.
297

 De 

gedachte hierachter was, dat lidmaatschap van internationale organisaties niet vrijblijvend is 

en dat deelname aan internationale missies onderdeel is van het lidmaatschap. Zodoende moet 

er solidariteit worden getoond, aan de partners maar ook aan het hulpbehoevende land, in dit 

geval Afghanistan. Een ander argument dat meerdere malen is gebruikt in het Uruzgan-debat, 

is dat de geloofwaardigheid van Nederland in het geding was en dat de Nederlandse reputatie 

op het spel stond. Niet louter op het gebied van vrede en veiligheid, maar ook als bondgenoot 

en internationale partner.
298

 Om die geloofwaardigheid overeind te houden, moest Nederland 

niet alleen spreken over de bevordering van de internationale rechtsorde, maar daadwerkelijk 

bijdragen aan de bevordering daarvan. Het feit dat ook de politieke partijen die tegen de 

missie waren, het belang van het internationale imago, de bondgenootschappelijke solidariteit 

en het bevorderen van de internationale rechtsorde erkenden, onderstreept volgens Kristic de 

invloed van zulke argumenten op het nationale besluitvormingsproces.
299

 Kristic concludeert 

dan ook dat internationale invloed voelbaar was in het Uruzgan-debat waardoor een situatie 

kon ontstaan waarbij het politiek ondenkbaar werd dat Nederland alsnog afzag van 

deelname.
300

  

 Al met al kan worden geconcludeerd dat het Nederlandse besluit om troepen uit te 

zenden naar Uruzgan is beïnvloed door partijpolitieke belangen en door de internationale druk 

die werd uitgeoefend op zowel het kabinet, als de Tweede Kamer. Het inzetbesluit is dus niet 

enkel gebaseerd op de Nederlandse grondwettelijke plicht om de internationale rechtsorde te 

bevorderen of te handhaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
297 Ibidem, pag. 201. Zie ook: Handelingen II, 2005-2006, 45, pag. 3015, 3017 t/m 3019. 
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Hoofdstuk 3: De analyse 

 

Nadat in het vorige hoofdstuk is aangetoond dat de media in ieder geval over het potentieel 

beschikten om het politieke besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan te 

beïnvloeden is het zaak om het eerder geformuleerde onderzoeksmodel toe te passen, zodat er 

antwoord kan worden gegeven op de vraag in hoeverre dat besluitvormingsproces 

daadwerkelijk door de media is beïnvloed. In de eerste drie paragrafen zullen dan ook de 

onderzoeksvariabelen ‘type interventie’, ‘framing’ en ‘beleidszekerheid’ worden getoetst om 

zo de ruimte af te bakenen die de media hadden om het besluitvormingsproces te beïnvloeden. 

Hierbij fungeert ‘type interventie’ dus als een eerste schifting aangezien de aard van de missie 

bepalend is voor de mate waarin de media überhaupt invloed kunnen uitoefenen op het 

besluitvormingsproces. ‘Framing’ bepaalt vervolgens de mate waarin kranten in staat zijn om 

de politieke elite daadwerkelijk onder druk te zetten en zodoende in staat zijn om het politieke 

besluitvormingsproces te beïnvloeden. Tot slot is ‘beleidszekerheid’ bepalend voor de mate 

waarin de politieke elite de druk vanuit de media kan weerstaan. Op basis hiervan kunnen er 

in de vierde paragraaf voorzichtige conclusies worden getrokken waardoor het mogelijk wordt 

om antwoord te geven op de hoofdvraag. 

 

Paragraaf 3.1: Type interventie 

Zoals hoofdstuk 1 heeft aangetoond en zoals hierboven is genoemd, is het van belang om de 

aard van ISAF te onderzoeken, omdat het per type interventie verschilt welke ruimte de media 

hebben om het besluitvormingsproces over die missie te beïnvloeden. Zodoende kan het type 

interventie een indicatie geven over de mogelijkheden van media-invloed. Allereerst zal er 

een schets worden gegeven van hoe ISAF zich heeft ontwikkeld. Hierbij zal onder andere 

worden gekeken naar de opeenvolgende mandaten die ten grondslag liggen en lagen aan ISAF 

om zo doelstellingen, legitimiteit en bevoegdheden vast te kunnen stellen. Daarna zal de 

artikel 100-brief van het kabinet aan bod komen. Daar waar de mandaten slechts de 

hoofdlijnen van ISAF weergaven, ging de artikel 100-brief verder in op hoe die hoofdlijnen in 

de praktijk verwezenlijkt dienden te worden in Uruzgan. De brief geeft dan ook goed inzicht 

in de omvang van de Uruzgan-missie, de taken van de militairen en de bevoegdheden die zij 

kregen om deze taken uit te voeren. Wanneer al deze informatie duidelijk is, kan de koppeling 

worden gemaakt met de theorie van Livingston. Zodoende kan worden aangetoond dat de 

ISAF-missie in zijn geheel en de Uruzgan-missie in het bijzonder is te classificeren als een 
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combinatie van een vredeshandhavende en een vredesafdwingende missie waardoor de media 

in staat waren om op subtiele wijze het politieke besluitvormingsproces over de missie naar 

Uruzgan te beïnvloeden. 

 Ten grondslag aan ISAF ligt het Bonn-akkoord dat op 5 december 2001 is gesloten 

onder leiding van de VN tussen de betrokken partijen bij het Afghaanse vredesoverleg.
301

 In 

dit vredesakkoord werd niet alleen een aanzet gegeven voor de wederopbouw van 

Afghanistan, maar werd ook de basis gelegd voor de realisatie van ISAF.
302

 De eerste aanzet 

voor wederopbouw werd gegeven door het vaststellen van een tijdpad waarbinnen permanente 

staatsinstituten moesten worden opgebouwd, inclusief ambtelijk apparaat, veiligheidsdiensten, 

regionale en lokale vertegenwoordiging.
303

 In dat tijdpad waren ook verkiezingen gepland 

voor een volledig representatieve regering en volksvertegenwoordiging. In de tussentijd zou 

een interim-regering het centrale gezag over Afghanistan uitvoeren, zodat het machtsvacuüm 

dat was ontstaan na het verwijderen van het Taliban-regime zou worden opgevuld.
304

 Verder 

werd in het akkoord overeengekomen dat het Afghaanse leger op dat moment niet voldoende 

in staat was om de veiligheid in en rondom Kabul te waarborgen waardoor andere stappen 

noodzakelijk waren om die veiligheid toch te garanderen.
305

 Om die reden werd in de eerste 

bijlage van het akkoord een verzoek gedaan aan de Veiligheidsraad van de VN om de inzet 

van een VN-gemandateerde troepenmacht in overweging te nemen.
306

 

 In navolging van het akkoord verzocht de Afghaanse interim-regering de 

Veiligheidsraad van de VN om ISAF goed te keuren.
307

 De Veiligheidsraad anticipeerde hier 

op door op 20 december 2001 resolutie 1386 aan te nemen. De Veiligheidsraad benadrukte in 

de resolutie het belang van de implementatie van het Bonn-akkoord en verleende ISAF 

autorisatie om de Afghaanse interim-regering te assisteren bij het waarborgen van de 

veiligheid in en rondom Kabul, zodat de interim-regering en het VN-personeel konden 

functioneren in een veilige omgeving.
308

 ISAF kreeg vervolgens legitimiteit doordat de 

Veiligheidsraad stelde dat Afghanistan een bedreiging vormde voor de internationale vrede en 

veiligheid.
309

 ISAF kreeg dan ook de bevoegdheid om op basis van Hoofdstuk VII van het 

                                                
301 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent 

Government Institutions, S/2001/1154, 5 december 2001, pag. 1. 
302 S/2001/1154, pag, 3 tot en met 7 en pag. 9. 
303 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 118 en 119. 
304 Ibidem, pag. 118 en 119. 
305 S/2001/1154, pag. 2.  
306 Ibidem, Bijlage I, paragraaf 3, pag. 9. 
307 Brief van de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken Dr. A. Abdullah, S/2001/1223, 19 december 2001, 

pag. 2. 
308 SC Res. 1386, paragraaf 1, pag. 2. 
309 Ibidem, preambule, pag. 2. 
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Handvest van de VN te opereren.
310

 Dit betekende dat niet alleen non-militaire middelen 

mochten worden ingezet om het mandaat te implementeren, maar dat wanneer deze 

inadequaat bleken ISAF bevoegd was om troepen in te zetten om de implementatie van het 

mandaat desnoods af te dwingen.
311

 De Veiligheidsraad benadrukte hierbij dat ISAF alle 

maatregelen mocht treffen die noodzakelijk waren voor de implementatie van het mandaat.
312

 

Twee jaar later werd middels resolutie 1510 het mandaat van ISAF aangepast om 

verdere implementatie van het Bonn-akkoord te verwezenlijken. In deze resolutie werd 

allereerst resolutie 1386 herbevestigd. Vervolgens kreeg ISAF autorisatie om in lijn met het 

Bonn-akkoord haar taken uit te breiden. Bovendien werd het operatiegebied van ISAF 

vergroot.
313

 Het Bonn-akkoord voorzag al het vergroten van het operatiegebied van ISAF, 

maar het plan van de Secretaris-Generaal van de NAVO maakte deze uitbreiding concreet.
314

 

De Secretaris-Generaal van de NAVO presenteerde namelijk in oktober 2003 een lange 

termijn strategie over de rol van ISAF in Afghanistan, gericht op verdere implementatie van 

het Bonn-akkoord.
315

 Enerzijds had deze strategie als doel om het Bonn-akkoord ook in 

andere delen van Afghanistan te implementeren door de gefaseerde uitbreiding van ISAF.
316

 

Anderzijds werden in de strategie nieuwe en concrete doelen geformuleerd waardoor verdere 

implementatie van het akkoord mogelijk werd en waardoor de Afghaanse autoriteiten 

uiteindelijk in staat moesten zijn om zonder hulp van ISAF haar gezag uit te oefenen.
317

 Om 

deze doelen te kunnen realiseren moest ISAF dus een bijdrage leveren aan het handhaven van 

de vrede en veiligheid in Afghanistan en tegelijkertijd voorwaarden scheppen voor de 

                                                
310 Ibidem, preambule, pag. 2. 
311 Handvest der Verenigde Naties, Hoofdstuk VII, artikel, 42, 26 juni 1946. 
312 SC Res. 1386, paragraaf 3, pag. 2. 
313 SC Res, 1510, 13 okotober 2003, pag. 1 en 2.  
314 S/2001/1154, Bijlage I, paragraaf 3, pag. 9. Zie ook: Brief van de Secretaris-Generaal van de NAVO Lord 

Robinson of Port Ellen, S/2003/970, 2 oktober 2003, Bijlage I, pag. 3 tot en met 5. 
315 S/2003/970, Bijlage I, pag. 2 en 3. 
316 De uitbreiding van ISAF gebeurde vervolgens in vier fasen. Fase één hield uitbreiding naar het noorden in. 

Deze uitbreiding begon op 31 december 2003 en was voltooid op 1 oktober 2004. Fase twee hield uitbreiding 

naar het westen in. De start van implementatie begon op 31 mei 2005 en was in september 2005 voltooid. Fase 

drie hield in dat ISAF naar het zuiden werd uitgebreid. Hiervoor werden de eerste plannen op 8 december 2005 

gepresenteerd. De uitbreiding van de missie naar het zuiden was uiteindelijk op 31 juli 2006 gerealiseerd. Met 

het voltooien van de vierde fase was ISAF in geheel Afghanistan operationeel. Zie ook: 

www.isaf.nato.int/history/html.  
317 S/2003/970, Bijlage I, pag. 3 en 4. Om precies te zijn werden er negen doelen geformuleerd; progressie van 
DDR-programma’s, bestaande uit programma’s die er op gericht waren om alle gewapende facties te 

ontwapenen, demobiliseren en te reïntegreren, training en opbouw van het Afghaanse leger, opbouw van de 

centrale overheid en interne veiligheidsgerelateerde instituties zoals de politie en de rechterlijke macht, 

progressie in de ontwikkeling en implementatie van effectieve drugsbestrijding, implementatie van de 

volksvertegenwoordiging en de goedkeuring van een nieuwe Grondwet, vrije en eerlijke verkiezingen voor een 

representatieve overheid, het aanpassen van het gedrag van krijgsheren door ze op te nemen in 

overheidsinstituten, de ontwikkeling van een goede relatie tussen Afghanistan en zijn buurlanden en tot slot het 

wegnemen van de terroristische dreiging van de Taliban, Al Qa’ida en andere extremistische groepen. 
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wederopbouw van Afghanistan en het land klaarstomen voor een democratisch bestaan. De 

Veiligheidsraad anticipeerde hier dus op door het mandaat van ISAF dusdanig aan te passen, 

dat ISAF alle bevoegdheden kreeg om het plan van de NAVO uit te voeren.  

Deze mandaten kwamen vervolgens terug in de artikel 100-brief van het kabinet aan 

de Tweede Kamer.
318

 Hierbij wees het kabinet op de internationale conferentie in Londen die 

op 31 januari en 1 februari 2006 zou worden gehouden.
319

 Realisatie van de doelstellingen 

moest mogelijk worden door leiding te geven aan een taakgroep die was opgebouwd rondom 

een Provicial Reconstruction Team (PRT), een team dat als doel had om op lokaal niveau de 

wederopbouw aan de gang te krijgen.
320

 Het plan was dat Nederland vanaf medio 2006 voor 

een periode van twee jaar zo’n taakgroep in de zuidelijke provincie Uruzgan zou gaan leiden. 

Daarnaast zou Nederland een bijdrage leveren aan het regionale multinationale hoofdkwartier 

en zou Nederland ondersteunende eenheden plaatsen op de vliegbasis van Kandahar.
321

 

Nederland zou hier verdere invulling aan geven door 1200 militairen naar Uruzgan te sturen, 

inclusief 100 militairen die al in Kabul waren gestationeerd. Aan dit aantal zouden nog eens 

200 militairen worden toegevoegd wanneer Nederland de leiding over het hoofdkwartier zou 

overnemen. Verder zouden er zes F-16’s in Uruzgan worden gelegerd, inclusief de vier die al 

in Kabul aanwezig waren en zouden er zes Apache-helikopters klaar staan.
322

 

De taken die de militairen vervolgens moesten uitvoeren waren eveneens in lijn met 

het Bonn-akkoord en diens opvolger Afghanistan Compact. Zo moest het Nederlandse PRT de 

steun voor de Afghaanse autoriteiten onder de Uruzgani vergroten en tegelijkertijd hun steun 

aan de Taliban en aanverwante groeperingen verminderen. Verder moest het PRT niet alleen 

goed bestuur en de rechtstaat bevorderen, maar ook een bijdrage leveren aan een efficiënte 

Afghaanse politie- en legermacht. Bovendien moest het Nederlandse PRT starten met het 

opzetten van wederopbouw- en Civil-Military Co-operation-activiteiten, ook wel CIMIC-

                                                
318 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 2005-

2006,  27925, 193, pag. 2. 
319 Ibidem, pag. 40. Op 31 januari en 1 februari 2006 werd er in Londen een internationale conferentie gehouden 

over de toekomst van Afghanistan. Tijdens deze conferentie werd een plan opgesteld dat het Bonn-akkoord 

moest opvolgen, genaamd Afghanistan Compact. In dit plan werd de volgende fase van de wederopbouw 

gepresenteerd. Aan de hand van de vier pijlers, veiligheid, goed bestuur, rechtsorde en mensenrechten, 
economische en sociale ontwikkeling en drugsbestrijding werden er concrete doelen gesteld die net als in het 

Bonn-akkoord werden gekoppeld aan een tijdpad, in dit geval een tijdpad van vijf jaar. Op 15 februari 2006 nam 

de Veiligheidsraad resolutie 1659 aan waarin de Veiligheidsraad Afghansitan Compact onderdeel maakte van het 

mandaat van ISAF. Voor de concrete doelen en het tijdspad van Afghanistan Compact, zie Bijlage I; Concrete 

doelen en tijdspad Afghansitan Compact. Zie ook: The Afghanistan Compact, S/2006/90, 9 februari 2006, pag. 2. 

Zie ook: SC Res. 1659, 15 februari 2006, paragraaf 1 en 2, pag. 1 en 2. 
320 Klep, Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005 – 2010 pag. 40. 
321 Ibidem, pag. 2. 
322 Ibidem, pag. 3 en 15. 
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activiteiten genoemd.
323

 CIMIC-activiteiten waren erop gericht om contacten te leggen tussen 

de militairenen en de Uruzgani, onder andere door het opzetten van kleinschalige 

hulpprojecten waarbij de partijen samenwerkten aan de wederopbouw van de provincie. Het 

doel was om zo de Uruzgani de Nederlandse aanwezigheid te laten accepteren.
324

 Uruzgani 

hadden namelijk sterke banden met de Taliban en waren uiterst conservatief en traditioneel, 

een groot deel van het zuiden kon zelfs als de thuishaven van de Taliban worden 

beschouwd.
325

 De acceptatie van Nederlandse aanwezigheid was dus niet vanzelfsprekend. 

Ook niet door het Bonn-akkoord, tot op dat moment waren de Afghaanse autoriteiten en de 

coalitietroepen namelijk vrijwel niet in staat om invloed uit te oefenen in het zuiden van 

Afghanistan.
326

 

De Nederlandse militairen kregen ruime bevoegdheden om deze taken succesvol uit te 

voeren. Door de verslechterde veiligheidssituatie in Uruzgan lag hierbij de nadruk op het 

bieden van veiligheid. Een groot gedeelte van de Nederlandse troepeninzet werd dan ook 

ingezet ten behoeve van de eigen veiligheid. Deze beveiliging was noodzakelijk omdat de 

OMF met name aanvallen uitvoerden in het zuiden en het oosten van Afghanistan. 

Dientengevolge moest het PRT in Uruzgan meer gevechtsacties uitvoeren om deze aanvallen 

te weren.
327

 Bovendien kregen de Nederlandse militairen te maken met al dan niet 

georganiseerde drugscriminaliteit, corruptie en conflicten tussen etnische groepen.
328

 Als 

gevolg hiervan mochten de Nederlandse militairen offensieve acties uitvoeren om zo de 

werkzaamheden van het PRT en de Afghaanse overheid in Uruzgan mogelijk te maken.
329

 Het 

operatieplan van de NAVO werd hiervoor aangepast, zodat de troepen in het zuiden en oosten 

van Afghanistan beter konden anticiperen op de veiligheidssituatie aldaar. Dit werd door de 

NAVO noodzakelijk geacht aangezien de situatie in deze twee delen zoveel ongunstiger was 

dan in het noorden en het westen van het land.
330

 Het kabinet hamerde er bovendien op dat het 

plan voor Nederlandse deelname aan de derde fase van ISAF in lijn was met resolutie 1386 en 

1510 van de Veiligheidsraad.
331

  

Wanneer deze kennis over de missie wordt gekoppeld aan de theorie van Livingston, 

dan kan worden gesteld dat ISAF een combinatie is van een vredeshandhavende en een 

                                                
323 Ibidem, pag. 3. 
324 Ibidem, pag. 20. 
325 Ibidem, pag. 10 en 11. 
326 Ibidem, pag. 11. 
327 Ibidem, pag. 5. 
328 Ibidem, pag. 12. 
329 Ibidem, pag. 6. 
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vredesafdwingende missie. Volgens Livingston zijn belangrijke kenmerken van een 

vredeshandhavende missie namelijk dat er een vrede is om te handhaven en dat de betrokken 

partijen bij het conflict de buitenlandse troepen welkom heten.
332

 Hiervan was in Afghanistan 

in principe sprake. Het Bonn-akkoord vormde immers de basis van de missie en de realisatie 

van ISAF was zelfs overeengekomen in dat akkoord. Bovendien vond ISAF plaats op basis 

van een uitnodiging van de Afghaanse interim-regering. De Afghaanse minister van 

Buitenlandse zaken had de Veiligheidsraad immers verzocht om ISAF goed te keuren. Hij 

stond zelfs toe dat ISAF plaatsvond op basis van Hoofdstuk VII van het Handvest van de 

VN.
333

 

Door de invulling die vervolgens aan ISAF is gegeven, lijkt de ISAF-missie in veel 

opzichten echter ook op wat Livingston definieert als een vredesafdwingende missie. Volgens 

Livingston kenmerkt een vredesafdwingende missie zich enerzijds doordat één of meerdere 

partijen in het conflict niet zijn geïnteresseerd in vrede en het dientengevolge niet eens zijn 

met de aanwezigheid van de vredeshandhavers. Hierdoor zouden troepen die in een 

vredesafdwingende operatie actief zijn, zwaarder zijn bewapend.
334

 Anderzijds worden 

dergelijke missies verder getypeerd door de doelstelling van de missie. Bij 

vredesafdwingende missies is het doel namelijk om voorwaarden te scheppen zodat een 

akkoord kan worden geïmplementeerd.
335

 Dit betekent dat een vredesafdwingende missie 

moet opereren in onstabiel gebied waarbij de militairen te maken krijgen met vijandige 

groepen.  

Deze omschrijving gaat op voor ISAF, maar zeker ook voor de Uruzgan-missie. 

Allereerst vanwege de doelstellingen van ISAF. Het mandaat had immers als doelstelling om 

niet alleen de vrede te handhaven, maar tevens voorwaarden te scheppen zodat in eerste 

instantie het Bonn-akkoord en later Afghanistan Compact kon worden geïmplementeerd. 

Indien noodzakelijk werden die voorwaarden zelfs met offensieve acties afgedwongen. 

Behalve op ISAF is deze omschrijving nog meer van toepassing op ISAF-III en ISAF-IV. 

Deze missies onderscheidden zich van eerdere ISAF-missies, juist doordat de situatie in het 

zuiden en oosten van Afghanistan zoveel onstabieler en gevaarlijker was en juist door die 

aanvallen van de OMF. Niet voor niets zag de NAVO met de uitbreiding van ISAF naar het 

zuiden en oosten van Afghanistan zich genoodzaakt om het operatieplan aan te passen, zodat 

                                                
332 Livingston, Clarifying the CNN effect: An examination of media effects according to type of military 

intervention pag. 13. 
333 S/2001/1223, pag. 2. 
334 Livingston, Clarifying the CNN effect: An examination of media effects according to type of military 
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de troepen beter konden anticiperen op de dreiging van geweld afkomstig van de OMF. ISAF 

en de Uruzgan-missie in het bijzonder, waren dus wel degelijk operationeel in onstabiel en 

vijandig gebied waardoor zij kenmerken bevatten van beide type interventies.  

Deze conclusie wordt ondersteund door academische literatuur over humanitaire 

interventies. Volgens academische literatuur over humanitaire interventies is een kenmerk van 

een moderne humanitaire interventie namelijk dat het verschil tussen vredeshandhavende en 

vredesafdwingende missie steeds minder duidelijk is.
336

 Volgens die literatuur komt dit 

doordat veelal het mandaat dat ten grondslag ligt aan de missie wel is gebaseerd op de 

instemming van de betrokken partijen, maar dat de doelstelling die vervolgens in dat mandaat 

wordt geformuleerd veel verder gaat dan het handhaven van een bestand.
337

 Kenmerkend aan 

moderne humanitaire interventies is namelijk dat zij ook een lange termijn strategie bevatten 

waardoor de vrede op de lange termijn moet worden bevorderd. Aanvankelijk gebeurde dit 

door de implementatie van een democratisch systeem centraal te stellen, maar later werden 

hier steeds meer doelstellingen aan gekopppeld waardoor de consolidatie van dat systeem 

moest worden gegarandeerd.
338

 Als gevolg hiervan groeiden humanitaire interventies dus uit 

tot veel meer dan het tijdelijk interveniëren in een crisisgebied en het handhaven dan wel 

afdwingen van een vredesakkoord. Dit betekent dat een vredeshandhavende missie dus veelal 

hand in hand gaat met een vredesafdwingende missie, de ISAF-missie in Afghanistan is dus 

geen uitzondering op de regel. 

Volgens de theorie van Livingston betekent dit, dat de media bij dit type interventie in 

ieder geval over de potentie beschikken om het politieke besluitvormingsproces over de 

missie te beïnvloeden. Livingston stelt vervolgens dat het hierbij onwaarschijnlijk is dat de 

media dermate veel invloed kunnen uitoefenen dat er sprake is van een sterk CNN-effect, 

maar van de subtielere effecten kan daarentegen wel degelijk sprake zijn. De mogelijkheid 

hiertoe wordt geboden doordat de interesse van de media voor dit type missie matig tot groot 

is, afhankelijk van de stabiliteit die er heerst in het te interveniëren gebied.
339

 Indien die 

stabiliteit toeneemt zal de media-aandacht afnemen. Andersom betekent dit, dat indien de 

stabiliteit afneemt de media-aandacht zal toenemen. Als gevolg hiervan beweert Livingston 

                                                
336 Duco Hellema, ‘Humanitaire interventie en de verbreiding van democratie’, in: Hellema en Reiding, 

Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling pag. 177. 
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dat het meest waarschijnlijke effect dat meetbaar zal zijn een belemmerend-effect is.
340

 

Verder acht Livingston het mogelijk dat er een versnellend-effect kan optreden, maar ook hier 

op voorwaarde dat de instabiliteit in het conflict toeneemt.
341

 Het publieke-opinie-effect 

noemt Livingston niet, maar dat is niet zo vreemd gezien het feit dat hij dat effect überhaupt 

niet heeft gedefinieerd in zijn theorie. Desondanks is het wel aannemelijk dat ook dit effect 

kan optreden door de aard van de missie aangezien het betrekking heeft op het beeld dat 

wordt geschetst over het functioneren en de betrouwbaarheid van de politieke elite. Indien 

slecht functioneren wordt geassocieerd met de Uruzgan-missie, dan kan dus ook het publieke-

opinie-effect optreden.  

 

Paragraaf 3.2: Framing 

Of de ruimte om het politieke debat te beïnvloeden daadwerkelijk door de media is gebruikt, 

hangt sterk af van hoe de krantenartikelen zijn geframed. Vandaar dat in deze paragraaf de 

onderzoeksvariabele ‘framing’ zal worden getoetst. Zodoende kan immers inzicht worden 

verschaft in de toon van de berichtgeving, door aan te tonen welke houding er in de artikelen 

is aangenomen ten opzichte van de Nederlandse missie, vanuit welk perspectief de artikelen 

zijn geschreven en door vast te stellen of de media het politieke debat volgden of juist leidden. 

Om dit mogelijk te maken zijn door middel van de databank LexisNexis en de zoektermen 

‘Uruzgan’ en ‘Oeroezgan’ alle krantenartikelen verzameld die in de vier onderzochte kranten 

zijn verschenen vanaf 16 juni 2005 tot met 3 februari 2006. Hierdoor kan het gehele 

besluitvormingsproces worden onderzocht. Dit komt neer op een totaal van 372 

krantenartikelen waarvan er 96 zijn verschenen in de Trouw, 95 in de Volkskrant, 118 in het 

NRC en tot slot 63 in De Telegraaf.
342

 Al deze krantenartikelen zijn vervolgens verwerkt in 

een databank waarin per krant is gedocumenteerd; de verschijningsdatum van een 

krantenartikel, titel, auteur, in welk katern het was opgenomen, paginanummer, aantal 

                                                
340 Ibidem, pag. 13. 
341 Ibidem, pag. 13.  
342 Wanneer de zoektermen bij LexisNexis worden ingevoerd worden er feitelijk 388 artikelen getoond. Enkele 
artikelen noemden Uruzgan wel, maar gingen over een ander onderwerp. Uruzgan gold hier slechts als 

verwijzing of illustratie om een ander punt duidelijk te maken. Als gevolg hiervan zijn dergelijke artikelen buiten 

het onderzoek gelaten. Artikelen die verwezen naar een tv-programma waarin Uruzgan aan bod kwam en die op 

die dag zouden worden uitgezonden, zijn ook uit het onderzoek gelaten. Verder is het van belang om te noemen 

dat ingezonden brieven als één artikel werden geteld, maar dat er in het onderzoek voor is gekozen om deze op te 

splitsen en deze als afzonderlijke artikelen weer te geven. Alleen dan was het immers mogelijk om ze te kunnen 

duiden en in te delen aangezien de toon van elke brief verschilde. Zodoende is het aantal van 372 artikelen 

afwijkend van het onderzoeksresultaat dat LexisNexis aanvankelijk weergeeft wanneer de zoektermen worden 

ingevoerd. 
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woorden en de kern van de inhoud.
343

 Zodoende wordt het onderzoek niet alleen 

controleerbaar, maar daardoor ook betrouwbaarder.  

Om vervolgens te kunnen beoordelen hoe groot de media-aandacht voor de 

Nederlandse missie naar Uruzgan was, zijn de artikelen ingedeeld in drie categorieën. Zo 

wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘voorpagina artikelen’, ‘gewone artikelen’ en 

‘opiniestukken’. Onder ‘voorpagina artikelen’ vielen enkel de artikelen die op de voorpagina 

verschenen. Alleen bij Trouw is hierop een uitzondering gemaakt, door ook de artikelen mee 

te tellen die op de voorpagina van De Verdieping stonden aangezien dit kan worden 

beschouwd als een krant in een krant. Onder ‘opiniestukken’ vielen, zowel columns en 

opiniestukken van de redactie van de krant zelf, als ingestuurde columns en brieven van 

lezers. Uitzondering hierop is de Volkskrant,  artikelen die werden opgenomen in het katern 

‘Cicero’, ‘Het Betoog’, of ‘Het Vervolg’ zijn namelijk ook ingedeeld als ‘opiniestuk’. Verder 

is het noemenswaardig om te melden dat voor de opname van ingestuurde opiniestukken en 

brieven in het onderzoek bewust is gekozen aangezien het de redactie van een krant is die 

uiteindelijk bepaald welke ingestuurde stukken er worden geplubliceerd. In die zin 

vertegenwoordigen die stukken dus altijd de keuze van de media waardoor het voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag relevant is om ze op te nemen in het onderzoek. Onder 

‘gewone artikelen’ vielen tot slot alle artikelen die niet onder de andere twee categorieën 

vielen.  

Daarna is per artikel beoordeeld welke positie het artikel innam ten opzichte van het 

politieke debat. Hiervoor zijn de categorieën ‘neutraal’, ‘positief’ en ‘negatief’ opgenomen in 

de eerder genoemde databank. Indien een artikel ‘neutraal’ was werd er dus geen kant in het 

politieke debat gekozen. In dit geval reflecteerde het artikel slechts het bestaande debat. 

‘Positief’ is een artikel wanneer het vóór de Nederlandse missie naar Uruzgan was. 

Daarentegen betekent ‘negatief’ dat een artikel tegen Nederlandse deelname aan ISAF-III 

was. Een hulpmiddel hierbij was het tellen van sleutelwoorden. Volgens de theorie van 

Robinson kunnen sleutelwoorden immers helpen om te duiden of een artikel voor of tegen 

interventie is. Sleutelwoorden die in deze casus zijn gebruikt die wijzen op een artikel vóór de 

missie zijn; ‘slachtoffers’ en ‘burgers’ gepaard gaande met de sleutelwoorden 

‘beschermen/bescherming’, ‘eigenbelang/Nederlands belang/ons belang’, 

‘(weder)opbouwen/wederopbouwmissie’ en ‘succes/succesvol/haalbaar/haalbaarheid’. 

                                                
343 Zie voor de databank; Bijlage II: Databank krantenartikelen (Cd-rom). Hierbij is het verder van belang om te 

noemen dat bij De Telegraaf er slechts zelden bij stond wie de auteur van het artikel was, of in welk katern het 

was opgenomen. Deze informatie ontbreekt dan ook veelal in het databestand van deze krant. 
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Sleutelwoorden die daarentegen wijzen op een artikel tegen de missie zijn; ‘Afghanen’, 

‘Taliban-strijders’, ‘terroristen’ gepaard gaande met de sleutelwoorden ‘falen/ 

onhaalbaar/mislukken’, ‘risico’s/risicovolle’, ‘gevaarlijk/levensgevaarlijk/gevaar’ en 

‘vechten/gevechten/vechtmissie’. Per artikel zijn de sleutelwoorden geteld en verwerkt in een 

aparte databank om wederom het onderzoek controleerbaar en betrouwbaar te maken.
344

 De 

context waarin die sleutelwoorden echter zijn gebruikt is cruciaal om de sleutelwoorden te 

kunnen interpreteren. Zo kan het zijn dat de sleutelwoorden wel veelvuldig zijn gebruikt, 

maar bijvoorbeeld in een andere context waardoor het artikel toch neutraal stond tegenover de 

missie. Hierdoor is het essentieel dat er niet blind wordt gestaard op de sleutelwoorden, maar 

dat het hele artikel wordt geanalyseerd om te beoordelen wat de richting van het artikel is. 

Aansluitend zal worden getoetst vanuit welk perspectief de krantenartikelen zijn 

geschreven. Hierbij zal worden onderzocht of in de artikelen de nadruk lag op het menselijk 

lijden van de Afghaanse bevolking, of op de gevaarlijke situatie in Afghanistan dan wel 

Uruzgan. Dientengevolge zijn in de databank ‘Krantenartikelen’ ook de categorieën 

‘menselijk’ en ‘gevaar’ opgenomen. Aangezien het in de praktijk tevens mogelijk bleek dat in 

de artikelen de nadruk werd gelegd op zowel het menselijk lijden van de Afghaanse 

bevolking, als op de gevaarlijke situatie, is ook de categorie ‘beiden’ opgenomen in de 

databank ‘Krantenartikelen’. Hetzelfde geldt voor artikelen waarin noch de nadruk werd 

gelegd op het lijden van de Afghaanse bevolking, noch op de gevaarlijk situatie, waardoor 

ook de categorie ‘geen’ is opgenomen in de desbetreffende databank. Ook bij deze 

beoordeling hielpen de sleutelwoorden om het perspectief van de artikelen te duiden. Al met 

al moet zo een beeld ontstaan waar de kranten de focus op legden in de artikelen.   

 Tot slot zal worden beoordeeld of de kranten het politieke debat over de missie naar 

Uruzgan met name volgden, of dat zij leidend waren in het debat. Dit zal mogelijk worden 

gemaakt door de tijdlijn van het besluitvormingsproces te vergelijken met ontwikkelingen in 

de krantenartikelen. Om dit mogelijk te maken is de meetperiode waarin de artikelen zijn 

verzameld en die het gehele besluitvormingsproces omvat, opgedeeld in drie fasen. De eerste 

fase begint op 16 juni 2005 en loopt door tot en met 22 december 2005, de dag waarop de 

eerste artikel 100-brief door het kabinet aan de Kamer werd verstuurd. Zoals eerder is gesteld 

is dit immers de periode waarin het kabinet logischerwijs tot een besluit had moeten komen en 

vervolgens het debat met de Tweede Kamer van start had moeten gaan. Dientengevolge 

begint de tweede fase op 23 december 2005 en duurt tot en met 13 januari 2006. Dit is 

                                                
344 Zie Bijlage III: Databank sleutelwoorden per fase (CD-rom). 
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tenslotte de periode waarin de Kamer weigerde om de artikel 100-brief inhoudelijk in 

behandeling te nemen. Gedurende deze fase werd het politieke debat dan ook gekenmerkt 

door procedurele twisten. De laatste fase begint daarna op 14 januari en duurt tot 3 februari 

2006 en omvat zo de periode waarin het inhoudelijke debat tussen de Kamer en het kabinet 

plaatsvond en leidde tot het inzetbesluit.  

Dientengevolge zal per fase worden onderzocht hoe groot de media-aandacht is voor 

de missie naar Uruzgan, welke positie er in de krantenartikelen werd ingenomen ten opzichte 

van het politieke debat, vanuit welk perspectief de artikelen zijn geschreven en hoe zich dit 

verhoudt met de tijdlijn van het politieke besluitvormingsproces. Om te beginnen zal hierbij 

worden gekeken naar het totaal aantal artikelen dat in de desbetreffende fase is verschenen. 

Daarna zal er tevens per krant worden gekeken hoe de artikelen zijn geframed. Zodoende kan 

niet louter een totaalbeeld worden geschetst van hoe de artikelen zijn geframed, maar kan er 

ook worden gekeken naar onderlinge verschillen waardoor het ook per krant mogelijk is om 

conclusies te trekken met betrekking tot de hoofdvraag. 

 

Paragraaf 3.2.1:Fase 1 

Uit de databank Krantenartikelen blijkt dat het versturen van de notificatiebrief aan de Kamer 

niet direct leidde tot nieuwsberichtgeving over een mogelijke Nederlandse missie naar 

Uruzgan. Het eerste krantenbericht waarin Uruzgan werd genoemd verscheen namelijk pas op 

24 juni 2005 in De Telegraaf en in dat artikel werd de Nederlandse missie niet eens 

genoemd.
345

 Het eerste artikel waarin de Nederlandse deelname aan ISAF-III wel werd 

genoemd verscheen twee maanden later op 25 augustus 2005 in Trouw.
346

 De berichtgeving 

kwam eigenlijk pas echt op gang nadat twee televisiejournaals op 17 november 2005 

berichtten over het MIVD-rapport waaruit bleek dat de provincie Uruzgan veel gevaarlijker 

was dan werd aangenomen.
347

 Van de in totaal 82 artikelen die gedurende fase één 

verschenen, verschenen er namelijk 76 na 17 november 2005.  

 

 

 

 

 

                                                
345 Zie Bijlage II: Databank krantenartikelen, pagina De Telegraaf. 
346 Bijlage II, pagina Trouw. 
347 Raymond van den Boogaard, ‘Kamp kan PvdA nog negeren’, NRC Handelsblad, 18 november 2005, pag. 3. 
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Totaal Fase 1* Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 15                18,29 % 34            41,46 % 2     2,44 % 51  62,19 % 

Positief 2                     2,44 % 4                4,88 % 5       6,1 % 11  13,42 % 

Negatief 2                     2,44 % 12            14,63 % 2     2,44 % 16  19,51 % 

Interventie niet genoemd 0 4                4,88 % 0 4      4,88 % 

Totaal 19                23,17 % 54            65,85 % 9   10,98 % 82     100 % 

* Door het afronden van de percentages kan het voorkomen dat een percentage een honderdste afwijkt. Als 

gevolg hiervan is ervoor gekozen om de totalen te baseren op de afgeronde percentages zoals die zijn 

weergegeven in de tabel. Hetzelfde geldt voor alle volgende tabellen. 

 

 In de bovenstaande tabel staat een overzicht van die 82 artikelen. Op basis hiervan is 

de allereerste conclusie die kan worden getrokken, dat gedurende deze fase de media-

aandacht voor de missie matig was. Wanneer namelijk wordt gekeken naar hoe dit aantal 

artikelen zich verhoudt tot het totaal van 372 artikelen, dan blijkt dat niet meer dan 22,04 

procent van het totaal aantal artikelen verscheen tijdens fase één. Wanneer vervolgens wordt 

gekeken naar hoe die media-aandacht vorm kreeg, dan toont de tabel aan dat verreweg de 

meeste artikelen ‘gewone artikelen’ waren. Minder dan een kwart van de artikelen verscheen 

op de voorpagina en 10,98 procent was een ‘opiniestuk’. Tevens valt uit de tabel op te maken 

dat in 62,19 procent van de gevallen er in de artikelen een neutrale houding werd aangenomen 

ten opzichte van de missie naar Uruzgan. In 4,88 procent van de artikelen werd de interventie 

zelfs helemaal niet genoemd. Wanneer er echter wel een houding werd aangenomen, dan was 

deze vaker ‘negatief’ dan ‘positief’. Uit 19,51 procent van de artikelen bleek namelijk dat zij 

tegen de missie waren, tegenover 13,42 procent van de artikelen die vóór de missie waren. Dit 

betekent dat wanneer er een standpunt werd ingenomen over Nederlandse deelname aan 

ISAF-III deze in 59,26 procent van de gevallen tegen de missie was en 40,74 procent vóór.  

 

Totaal Fase 1 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 82 

Menselijk lijden 0 1             1,22 % 1     1,22 % 2      2,44 % 

Gevaarlijke situatie 14                17,07 % 42         51,22 % 8     9,76 % 64  78,05 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

5                       6,1 % 11         13,41 % 0 16  19,51 % 

  

 Het mag dan ook niet verwonderlijk heten dat in maar liefst 78,05 procent van de 

artikelen de nadruk wordt gelegd op de gevaarlijke situatie in Afghanistan dan wel Uruzgan. 

Het menselijke perspectief waarbij de nadruk lag op het menselijk lijden van de Afghaanse 

bevolking en deze als slachtoffer werd gepresenteerd werd zelden toegepast, slechts in 2,44 
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procent. Daarnaast toont de tabel aan dat in 19,51 procent van de artikelen de nadruk werd 

gelegd op noch het menselijk lijden van de Afghaanse bevolking, noch op de gevaarlijke 

situatie aldaar. Deze scheve verhouding blijkt ook uit de telling van de sleutelwoorden. Zo 

komt bijvoorbeeld het woord ‘gevaarlijk’ in 44 artikelen voor en het woord ‘risico’s, in 27 

artikelen, waarvan in vier artikelen in een andere context. De woorden ‘slachtoffer’ en 

‘burger’ daarentegen worden slechts in drie artikelen genoemd, waarvan ‘slachtoffer’ één keer 

ook nog eens in een andere context. Naar het ‘succes’ van de missie wordt bovendien 

helemaal niet gerefereerd. Het wordt in zeven artikelen wel gebruikt, maar in vier negatief en 

in drie artikelen in een andere context.
348

  

 Wanneer vervolgens de vergelijking wordt gemaakt tussen het totaal overzicht en elke 

krant afzonderlijk, dan blijkt dat ook bij Trouw de media-aandacht matig tot zelfs zeer matig 

was.  

 

Trouw Fase 1 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 2                  14,29 % 8              57,14 % 0 10   71,43 % 

Positief 0 0 1     7,14 % 1          7,1 % 

Negatief 1                    7,14 % 2              14,29 % 0 3        21,4 % 

Interventie niet genoemd 0 0 0 0 

Totaal 3                  21,43 %  10             71,43% 1     7,14 % 14       100 % 

 

Bovenstaande tabel toont namelijk aan dat van de in totaal 82 verschenen artikelen, er maar 

veertien in Trouw werden gepubliceerd. Verder toont de tabel aan dat er relatief gezien nog 

meer ‘gewone artikelen’ verschenen in Trouw, dan het gemiddelde. Ruim zeventig procent, 

71,43 procent om precies te zijn, was een ‘gewoon artikel’. Bovendien was er minder 

aandacht voor de missie op de voorpagina van de krant en in ‘opiniestukken’. Daar komt bij 

dat de krant vaker een neutrale houding aannam ten opzichte van de Nederlandse missie. 

Waar het gemiddelde bleef steken op 62,19 procent, is dat bij Trouw zelfs 71,43 procent. 

Opmerkelijk is verder dat wanneer er stelling werd genomen tegenover de missie, deze 

duidelijk minder vaak ‘positief’ was dan gemiddeld. In slechts 7,14 procent van de artikelen is 

namelijk een houding vast te stellen die vóór interventie was. Het percentage dat tegen de 

missie was komt daarentegen veel sterker overeen met het gemiddelde. Verhoudingsgewijs 

betekent dit dat wanneer er een houding werd aangenomen met betrekking tot de missie, deze 

in 25 procent van de gevallen ‘positief’ was en in 75 procent ‘negatief’. 

                                                
348 Zie Bijlage III, pagina Totaal overzicht fase 1. 
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 Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ook Trouw overwegend kiest voor het 

gevaarlijke perspectief om de ontwikkelingen rondom de missie te omschrijven.  

 

Trouw Fase 1 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 14 

Menselijk lijden 0 0 1     7,14 % 1      7,14 % 

Gevaarlijke situatie 2                14.29 % 7                50 % 0 9    64,29 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

1                  7,14 % 3           21,43 % 0 4    28,57 % 

 

Met 64,29 procent is dat percentage echter wel minder dan het gemiddelde. Bovendien is het 

net zo min verbazingwekkend, dat het gebruik van de sleutelwoorden overeenkomstig is met 

het veelal gekozen perspectief en met de overwegend neutrale houding van de artikelen ten 

opzichte van de Uruzgan-missie. Ook in de artikelen in Trouw is ‘gevaarlijk’ het woord dat in 

de meeste artikelen werd gebruikt, namelijk in zeven van de veertien artikelen waarvan één 

keer in een andere context. Andere sleutelwoorden die overeenkomen met het gevaarlijke 

perspectief en die in relatief veel artikelen van Trouw verschenen zijn ‘terroristen’ en 

‘risico’s’. Naar ‘slachtoffers’, ‘burgers’ of ‘succes’ werd daarentegen helemaal niet 

gerefereerd.
349

 Het gebruik van het woord ‘wederopbouw’ komt bovendien overeen met de 

veelal neutrale houding van de artikelen ten opzichte van de missie. Bij de toepassing van dit 

woord is het namelijk opvallend dat ‘wederopbouw’ geen één keer in een negatieve context is 

gebruikt, maar ook niet met de haalbaarheid van de missie werd geassocieerd.
350

 Dit wijst 

erop dat er wel over het doel van de missie werd geschreven, maar dat hieraan geen oordeel 

over de missie werd verbonden.  

  Wordt vervolgens de vergelijking gemaakt met de Volkskrant, dan blijkt de krant een 

afwijkend beeld te vertonen.  

 

De Volkskrant Fase 1 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 3                 18,75 % 2                12,5 % 0 5      31,25 % 

Positief 0  1                6,25 % 2     12,5 % 3      18,75 % 

Negatief 1                   6,25 % 4                   25 % 1     6,25 % 6        37,5 % 

Interventie niet genoemd 0 2                12,5 % 0 2        12,5 % 

Totaal 4                      25 % 9              56,25 % 3   18,75 % 16       100 % 

 

                                                
349 Ibidem, pagina Trouw fase 1. 
350 Ibidem, pagina Trouw fase 1. 
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Niet zo zeer wat betreft de aandacht die het gaf aan de Nederlandse deelname aan de missie in 

het zuiden van Afghanistan, ook die is namelijk matig tot zeer matig met een aandeel van 

17,07 procent van het totaal verschenen aantal artikelen in deze fase. Maar des te meer 

doordat de aandacht die werd gegeven vaker op de voorpagina verscheen en nog vaker als 

‘opiniestuk’ verscheen. Met een percentage van 18,75 procent is de krant duidelijk een stuk 

opiniërender dan het gemiddelde. Een gegeven dat overigens terug komt in de cijfers over de 

houding van de artikelen tegenover de Nederlandse missie. Ook uit die cijfers blijkt dat de 

Volkskrant vaker een specifieke positie innam. Het percentage ‘negatief’ is hierbij met 37,5 

procent bijzonder hoog, maar ook het percentage ‘positief’ is met 18,75 hoger dan het 

gemiddelde. Dit betekent dat in 66,67 procent van de artikelen waarin een oordeel werd 

geveld over de missie deze ‘negatief’ was en in 33,33 procent ‘positief’. Ook in dat opzicht 

staat de krant negatiever tegenover de missie, dan gemiddeld. De enige kanttekening die 

hierbij is te plaatsen is dat de krant in relatief veel artikelen de Nederlandse bijdrage aan de 

uitbreiding van ISAF naar het zuiden van Afghanistan helemaal niet noemde. 

 De negatieve stemming van de krant tegenover de Uruzgan-missie is in harmonie met 

het perspectief wat de krant gebruikte om de ontwikkelingen rondom de missie de 

beschrijven.  

 

De Volkskrant Fase 1 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 16 

Menselijk lijden 0 0 0 0 

Gevaarlijke situatie 4                     25 % 9           56,25 % 3    18,75% 16     100 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

 

De Volkskrant legt namelijk in 100 procent van de artikelen de nadruk op de gevaarlijke 

situatie in Afghanistan dan wel Uruzgan. Deze focus wordt bovendien ondersteund door de 

telling van de sleutelwoorden. Wederom is ‘gevaarlijk’ het woord dat in de meeste artikelen 

voorkwam, namelijk in elf van de zestien. Op de voet gevolgd door ‘risico’s’, wat in tien 

artikelen werd gebruikt. Het negatieve perspectief blijkt verder uit hoe het woord 

‘wederopbouw’ is gebruikt, het werd namelijk in negen artikelen gebruikt, maar acht keer in 

een negatieve context.
351

  

                                                
351 Ibidem, pagina de Volkskrant fase 1. 
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 Wordt aansluitend de vergelijking gemaakt tussen de berichtgeving in het NRC en het 

gemiddelde, dan is de conclusie dat de media-aandacht van deze krant voor de Nederlandse 

missie naar Uruzgan met 29 artikelen het grootst was. Het NRC nam hierdoor een aandeel van 

35,67 procent voor haar rekening.  

  

NRC Handelsblad Fase 1 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 7                  24,14 % 13            44,83 % 1     3,45 % 21    72,42 % 

Positief 2                    6,89 % 2                6,89 % 1     3,45 % 5      17,23 % 

Negatief 0 1                3,45 % 1     3,45 % 2        6,90 % 

Interventie niet genoemd 0 1                3,45 % 0 1        3,45 % 

Totaal 9                  31,03 % 17            58,62 %  3    10,35% 29       100 % 

 

Die grote media-aandacht blijkt overigens ook uit het percentage artikelen dat op de 

voorpagina van de krant werd gepubliceerd. Als gevolg hiervan is het percentage ‘gewone 

artikelen’ met 58,62 procent minder dan het gemiddelde. Het percentage ‘opiniestukken’ is 

verder nagenoeg gelijk aan het gemiddelde. De krant valt verder op doordat het in 72,42 

procent van de artikelen de politieke ontwikkelingen rondom de missie naar Uruzgan enkel 

reflecteerde, zonder daar een mening aan vast te koppelen. Wanneer het NRC wel een oordeel 

velde, dan valt de krant verder op doordat het in tegenstelling tot de andere kranten vaker 

‘positief’ over de missie oordeelde dan ‘negatief’. Ten opzichte van het totaal aantal 

verschenen artikelen in het NRC was 17,23 procent vóór Nederlandse deelname aan ISAF-III 

en slechts 6,9 procent tegen. Verhoudingsgewijs betekent dit, dat van het totaal aantal 

artikelen waarin een mening werd verkondigd 71,43 procent ‘positief’ was en 28,57 procent 

‘negatief’. 

 Hoewel het NRC beduidend positiever is over de missie kiest de krant opmerkelijk 

genoeg in maar liefst 72,41 procent van de artikelen voor het gevaarlijk perspectief om de 

ontwikkelingen rondom de missie te beschrijven.  

    

NRC Handelsblad Fase 1*  Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 29 

Menselijk lijden 0 1             3,45 % 0 1      3,45 % 

Gevaarlijke situatie 6                   20,69 % 12         41,38 % 3   10,34 % 21  72,41 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

3                   10,34 % 4           13,79 % 0 7    24,13 % 
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De voorkeur voor dit perspectief blijkt ook uit de telling van de sleutelwoorden. Daaruit is 

namelijk af te leiden dat woorden die refereerden aan de gevaarlijke situatie veelvuldig 

werden gebruikt. Wederom is ‘gevaarlijk’ het woord dat in het grootste aantal artikelen werd 

gebruikt. Maar ook ‘risico’s’ en ‘terroristen’ werden verhoudingsgewijs vaak toegepast.
352

 De 

veelal neutrale houding ten opzichte van de Uruzgan-missie blijkt overigens ook bij het NRC 

uit het gebruik van het woord ‘wederopbouw’. Het was een relatief populair woord, het kwam 

in tien artikelen voor, maar slechts twee keer in een negatieve context en één keer in een 

andere context. Het is bovendien frappant, dat uit de telling van de sleutelwoorden niet is af te 

leiden dat het NRC vaker dan gemiddeld vóór de Uruzgan-missie is. Zo werden de woorden 

‘slachtoffer’, ‘burger’, ‘succes’ en ‘eigenbelang’ geen enkele keer gebruikt. Het woord 

‘beschermen’ werd wel in drie artikelen gebruikt, maar in alle drie de artikelen in een andere 

context.
353

  

 Wordt er tot slot gekeken naar De Telegraaf dan kan worden geconcludeerd dat de 

aandacht die deze krant aan het begin van het besluitvormingsproces voor de missie had 

boven gemiddeld was.  

 

De Telegraaf Fase 1* Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 3                  13,04 % 11            47,83 % 1     4,35 % 15  65,22 % 

Positief 0  1                4,35 % 1     4,35 % 2      8,70 % 

Negatief 0 5              21,74 % 0 5    21,74 % 

Interventie niet genoemd 0 1                4,35 % 0 1      4,35 % 

Totaal 3                  13,04 % 18            78,27 % 2     8,70 % 23     100 % 

 

Zo verschenen er van de 82 artikelen in totaal 26 in De Telegraaf, wat neerkomt op een 

percentage van 28,03 procent. Opmerkelijk is wel dat de media-aandacht relatief weinig vorm 

kreeg in ‘voorpagina artikelen’, slechts 13,04 procent. Hetzelfde geldt voor het aantal ‘opinie 

stukken’, met 8,6 procent is dit minder dan gemiddeld. Het overgrote deel van de media-

aandacht kreeg dan ook vorm in ‘gewone artikelen’. Verder scoort de krant op de punten 

‘neutraal’, ‘negatief’ en ‘interventie niet genoemd’ aardig gemiddeld, het betreft slechts kleine 

procentuele verschillen. Dientengevolge wijkt de krant het meest af op het percentage 

artikelen dat vóór de Nederlandse missie was. Met 8,7 procent was dit namelijk beduidend 

lager dan gemiddeld. Hierdoor is de verhouding ‘positief’ versus ‘negatief’ scherper dan 

gemiddeld met 28,57 procent versus 71,43 procent. Het bijzondere aan deze cijfers is 

bovendien, dat deze twee cijfers precies omgekeerd evenredig zijn aan de cijfers van het NRC.  

                                                
352 Ibidem, pagina NRC fase 1. 
353 Ibidem, pagina NRC fase 1. 
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 Het is dan ook niet opzienbarend dat De Telegraaf in maar liefst 78,27 procent van de 

artikelen het gevaarlijke perspectief koos om de Uruzgan-missie mee te duiden.  

 

De Telegraaf Fase 1 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 23 

Menselijk lijden 0 0 0 0 

Gevaarlijke situatie 2                       8,7 % 14         60,87 % 2       8,7 % 18  78,27 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

1                     4,35 % 4           17,39 % 0 5    21,74 % 

 

Het gebruik van de sleutelwoorden is vervolgens ook conform het gevaarlijk perspectief. Zo 

is ‘gevaarlijk’ in de helft van het aantal artikelen gebruikt waarvan slechts één keer in een 

andere context. Bovendien werd het woord ‘risico’s’ in relatief veel artikelen gebruikt.
354

 De 

negatieve stemming blijkt bovendien uit de manier waarop het woord ‘wederopbouw’ 

overwegend is gebruikt. In vier van de zeven artikelen waarin het woord werd toegepast, was 

de context namelijk negatief.
355

  

  Tot slot kan worden gesteld dat de kranten veelal een volgende houding hadden ten 

opzichte van het politieke debat. Dit blijkt allereerst uit het gegeven dat de berichtgeving pas 

op gang kwam door de commotie die ontstond nadat andere media lekten over het kritische 

MIVD-rapport. Ten tweede blijkt dit uit het gegeven dat 32 van de 82 artikelen (39,02 

procent) verschenen nadat Dittrich stelde dat de D66-fractie tegen de missie was.
356

 Dittrich 

deed deze uitspraak wel in de media, maar allereerst op tv. Ook in dit geval anticipeerden de 

kranten op het tumult dat Dittrichs uitspraken veroorzaakte. Zodoende is politieke 

opschudding voor de kranten de aanleiding om te publiceren over het besluitvormingsproces 

over Uruzgan. Ten derde blijkt de volgende houding van de kranten uit het gevaarlijke 

perspectief dat de kranten overwegend kozen om het Uruzgan-debat te duiden. Zowel de D66-

ministers, als de D66-fractie hadden immers bezwaren bij de missie die voortvloeiden uit de 

gevaarlijke situatie aldaar. Het politieke debat kwam zo al snel in het teken te staan van de 

verslechterde veiligheidssituatie in Uruzgan en de risico’s die dat met zich meebracht voor het 

verloop van de missie. Het feit dat de kranten de missie ook vanuit dit perspectief gingen 

benaderen laat zodoende zien, dat de kranten het politieke debat volgden.  

                                                
354 Ibidem, pagina De Telegraaf fase 1. 
355 Ibidem, pagina De Telegraaf fase 1. 
356 Zie Bijlage II, pagina Trouw, de Volkskrant, NRC en De Telegraaf. 
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Desondanks zijn de kranten in deze fase op één punt leidend geweest en hebben zij het 

politieke besluitvormingsproces wezenlijk beïnvloed. Zo hebben de media met berichtgeving 

over de mensenrechtenschendingen in de Amerikaanse gevangenissen Guantánamo Bay en 

Abu Graibh en de illegale transportvluchten van gevangenen, die mogelijk ook Schiphol 

zouden hebben aangedaan, het politieke debat wel degelijk beïnvloed. Doordat sommige 

Afghaanse gevangenen naar Guantánamo Bay werden getransporteerd werden hierover 

Kamervragen gesteld. Bovendien werd er zelfs een motie over ingediend en aangenomen, de 

eerder genoemde motie van Van Baalen. De behandeling van Afghaanse gevangenen werd zo 

een belangrijk onderwerp in het politieke debat en leidde ertoe dat Bot met de Afghaanse 

overheid het MOU afsloot. De kans is reëel dat dit verdrag niet was gesloten wanneer de 

media niet hadden bericht over die Amerikaanse mensenrechtenschendingen en de illegale 

transporten. Het is hierbij van belang om te noemen dat deze invloed dus niet een gevolg is 

van berichtgeving over de Uruzgan-missie, maar een gevolg van berichtgeving over 

Amerikaanse mensenrechtenschendingen.  

Wanneer deze conclusies worden gekoppeld aan de inhoudsanalyse, dan betekent dit 

dat de krantenartikelen die betrekking hadden op Uruzgan maar zeer beperkt in staat zijn 

geweest om de politieke elite onder druk te zetten. Met name omdat 62,19 procent van de 

berichtgeving ‘neutraal’ was. Vervolgens omdat de kranten over het algemeen een volgende 

houding aannamen ten opzichte van het debat. Indien er druk bestond, dan bestond die 

waarschijnlijk niet uit druk die de politieke elite moest bewegen tot een positief besluit. In de 

berichtgeving werd immers nauwelijks de nadruk gelegd op het menselijk lijden van de 

Afghaanse bevolking en de enkele artikelen die dat wel deden riepen vervolgens niet op ‘iets 

te doen’ om dit lijden te stoppen. Uit de inhoudsanalyse blijkt daarentegen wel dat de kranten 

overduidelijk de nadruk legden op de slechte veiligheidssituatie in Afghanistan dan wel 

Uruzgan en op de risico’s die waren verbonden aan de missie. Als gevolg hiervan kan de 

politieke elite wel druk hebben gevoeld om tegen de missie te zijn.  

 

Paragraaf 3.2.2:Fase 2 

Het versturen van de artikel 100-brief gaf in tegenstelling tot de notificatiebrief wel direct 

aanleiding voor de kranten om artikelen te publiceren over de missie naar Uruzgan. De dag na 

het versturen van die brief verscheen dan ook een verscheidenheid aan artikelen. Desondanks 

was de media-aandacht an sich in deze fase nog steeds beneden gemiddeld.  
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Totaal Fase 2 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 17                16,04 % 38         35,85 % 8        7,55 % 63    59,44 % 

Positief 3                     2,83 % 14         13,21 % 10      9,43 % 27    25,47 % 

Negatief 0 6             5,66 % 9        8,49 % 15    14,15 % 

Interventie niet genoemd 0 1             0,94 % 0 1        0,94 % 

Totaal 20                18,87 % 59         55,66 % 27     25,47% 106     100 % 

 

Zoals immers uit bovenstaande tabel blijkt verschenen er in deze fase 106 artikelen ten 

opzichte van het totaal van 372 artikelen, wat neerkomt op een percentage van 28,49 procent. 

Meer dan de helft van de aandacht, 55,66 procent, kreeg ook in deze fase vorm in een 

‘gewoon artikel’, maar dat percentage is wel lager dan in de eerste fase. Het percentage 

voorpagina artikelen daalde eveneens ten opzichte van de eerste fase naar 18,87 procent. Het 

percentage ‘opiniestukken’ steeg echter naar 27,47 procent. De grotere interesse voor de 

missie blijkt zodoende niet enkel uit de toename van het aantal artikelen, maar ook uit de 

drang van een toenemend aantal mensen om gehoor te geven aan hun mening over de missie. 

Wanneer vervolgens wordt gekeken naar de houding van de kranten gedurende deze fase, dan 

is te zien dat nog steeds een grote meerderheid slechts het politieke debat reflecteerde en 

verder geen oordeel gaf over de missie. Wanneer dit wel gebeurde, is er echter een keerpunt 

waarneembaar. Daar waar in de eerste fase de meeste berichten zich negatief uitlieten over de 

missie, was het oordeel in de tweede fase veelal ‘positief’. Het percentage berichten dat vóór 

de Nederlandse missie was, was zelfs bijna verdubbeld tot 25,47 procent. Het percentage 

tegen de missie nam daarentegen af naar 14,15 procent. Verhoudingsgewijs betekent dit dat 

wanneer in artikelen een positie werd ingenomen ten opzichte van het politieke debat, deze in 

64,29 procent van de gevallen ‘positief’ was en in 35,71 procent van de gevallen ‘negatief’.   

Merkwaardig genoeg bleven de kranten, ondanks het feit dat de stemming over het 

algemeen positiever werd, het Uruzgan-debat overwegend benaderen vanuit het perspectief 

dat de provicie gevaarlijk was en dat de missie met aanzienlijke risico’s gepaard ging. 

 

Totaal Fase 2 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 106 

Menselijk lijden 1                     0,94 % 1             0,94 % 0 2      1,88 % 

Gevaarlijke situatie 9                     8,49 % 33         31,13 % 18 16,98 % 60    56,6 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 1             0,94 % 0 1      0,94 % 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

10                   9,43 % 24         22,64 % 9     8,49 % 43  40,56 % 
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Al was dit percentage met 56,6 procent wel lager dan in de eerste fase. Verder is het net zo 

goed merkwaardig dat slechts sporadisch de nadruk lag op het menselijk lijden van de 

Afghaanse bevolking, of op ‘beiden’. De houding van de krantenartikelen ten opzichte van de 

Uruzgan-missie staat op het eerste gezicht dus haaks op de benadering die de kranten kozen 

om het Uruzgan-debat mee te duiden. Deze tegenstrijdigheid blijkt ook uit het gebruik van de 

sleutelwoorden. Zo werden de sleutelwoorden ‘gevaarlijk’ en ‘risico’s’ beduidend meer 

gebruikt, dan de woorden ‘eigenbelang’ en ‘burgers’.
357

 Bovendien werden sleutelwoorden, 

die aanvankelijk moesten wijzen op een positieve houding ten opzichte van de missie en op 

een menselijk perspectief, in een andere context gebruikt waardoor zij juist het gevaarlijke 

perspectief versterkten. Zo werd het woord ‘slachtoffers’ in zes van de zeven artikelen 

gebruikt om te verwijzen naar slachtoffers aan de zijde van de troepenmachten in plaats van 

Afghaanse (burger)slachtoffers.
358

 Zodoende is het gebruik van de sleutelwoorden wel in lijn 

met het veelal gekozen perspectief, maar niet in lijn met de positievere stemming die ontstond 

tegenover de missie.  

Wordt vervolgens de vergelijking gemaakt met elke krant afzonderlijk, dan zijn er 

allereerst ook bij Trouw verschuivingen te zien die overeenkomen met het gemiddelde.  

 

Trouw Fase 2 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 4                     12,9 % 11            35,48 % 3     9,68 % 18  58,06 % 

Positief 1                     3,23 % 5              16,13 % 3     9,68 % 9    29,04 % 

Negatief 0 2                6,45 % 2     6,45 % 4      12,9 % 

Interventie niet genoemd 0 0 0 0 

Totaal 5                   16,12 % 18            58,06 % 8   25,81 % 31     100 % 

 

Ook hier is namelijk een daling van het percentage ‘gewone artikelen’ en ‘voorpagina 

artikelen’ waarneembaar en een stijging van het aantal ‘opiniestukken’. Verder reflecteerde 

ook in Trouw het merendeel van de artikelen het politieke debat zonder daar een oordeel over 

de missie aan te verbinden. Wanneer dit echter wel werd gedaan, werd ook in Trouw de 

stemming positiever. Het verschil tussen ‘positief’ versus ‘negatief’ was in deze krant zelfs 

nog iets groter ten opzichte van het gemiddelde. Van het totaal aantal artikelen waarin een 

mening werd gegeven was in Trouw namelijk 69,23 procent positief versus 30,77 procent 

‘negatief’.   

                                                
357 Zie Bijlage III, pagina Totaal overzicht fase 2. 
358 Ibidem, pagina Totaal overzicht fase 2. 
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 Tegen die achtergrond is het vreemd dat veruit de meeste artikelen toch op de 

gevaarlijke situatie wezen.  

  

Trouw Fase 2 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 31 

Menselijk lijden 1                     3,23 % 0 0 1      3,23 % 

Gevaarlijke situatie 3                     9,68 % 14         45,16 % 6   19,35 % 23  74,19 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

1                     3,23 % 4             12,9 % 2     6,45 % 7    22,58 % 

 

Dit blijkt overigens ook uit het gebruik van de sleutelwoorden. Uit de analyse van de 

sleutelwoorden blijkt namelijk dat sleutelwoorden die worden geassocieerd met gevaar vaker 

werden gebruikt, dan sleutelwoorden die wezen op een artikel vóór interventie. Zo werden in 

negen artikelen de risico’s aangekaart waarmee de missie gepaard ging en werd er in zeven 

artikelen gesproken over het vecht-elelement van de missie. Slechts een enkele keer werd er 

gesproken over ‘burgers’ en ‘slachtoffers’ en indien ‘slachtoffers’ werd gebruikt, dan was dit 

in een andere context.
359

 De enige uitzondering hierop is het woord ‘wederopbouw’, dat werd 

namelijk in zestien artikelen gebruikt waarvan drie keer in een negatieve context. Desondanks 

kan worden gesteld dat het gebruik van de sleutelwoorden in Trouw, net als bij het 

gemiddelde, in lijn is met het persectief van de artikelen, maar haaks staat op de positieve 

stemming die ontstond in steeds meer artikelen.  

 Wordt vervolgens de berichtgeving in de Volkskrant  gedurende de tweede fase 

vergeleken met het gemiddelde, dan blijkt allereerst dat de media-aandacht relatief gezien 

beneden gemiddeld was.  

 

De Volkskrant Fase 2 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal  

Neutraal 4                        16 % 10                 40 % 3        12 % 17       68 % 

Positief 0 2                     8 % 3        12 %   5         20 % 

Negatief 0 1                     4 % 1          4 % 2           8 % 

Interventie niet genoemd 0 1                     4 % 0 1           4 % 

Totaal 4                        16 % 14                 56 % 7        28 % 25     100 % 

 

Van de 106 artikelen verschenen er namelijk 25 in de Volkskrant. De krant had hiermee een 

aandeel van 23,58 procent. Het percentage ‘gewone artikelen’ wijkt vervolgens nauwelijk af 

van het gemiddelde en toont ook geen ander beeld met de berichtgeving in de Volkskrant ten 

                                                
359 Ibidem, pagina Trouw fase 2. 



 
U r u z g a n .  H e t  C N N - e f f e c t  

 

Pagina 79 

opzichte van de eerste fase. Hetzelfde geldt voor het percentage ‘voorpagina artikelen’, ook 

bij deze krant is een daling waarneembaar en deze zet zelfs nog iets verder door dan het 

gemiddelde. Daar staat tegenover dat ook in de Volkskrant het percentage ‘opiniestukken’ 

toenam tot 28 procent. Daar waar de krant in de eerste fase nog zo onderscheidend was 

vanwege de vele opiniestukken die verschenen, is de Volkskrant dat onderscheidend 

vermogen in deze fase echter verloren. Het percentage 28 procent is immers slechts enkele 

procenten hoger dan het gemiddelde. Bovendien is de krant veel neutraler geworden in zijn 

berichtgeving. In 68 procent van de artikelen werd tenslotte geen oordeel over de missie 

geveld en in vier procent van de artikelen werd de missie überhaupt niet genoemd. Wat rest is 

28 procent waarin wel een mening werd gegeven en dat is duidelijk minder dan het 

gemiddelde. Hiervan was vervolgens twintig procent vóór de Nederlandse missie en acht 

procent tegen. Dit betekent dat van het totaal aantal artikelen waarin stelling werd genomen, 

75 procent ‘positief’ was en 25 procent ‘negatief’. Aan de hand hiervan kan worden gesteld 

dat de krant minder vaak stelling nam, maar wanneer zij dat deed de krant vaker ‘positief’ was 

dan het gemiddelde en minder vaak ‘negatief’.  

 In dit licht is het verwonderlijk dat in 60 procent van de artikelen toch werd gekozen 

voor het gevaarlijke perspectief, al is dit al significant minder dan tijdens de eerste fase. 

 

De Volkskrant Fase 2 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 25 

Menselijk lijden 0 0                      0 0             

Gevaarlijke situatie 2                          8 % 8                32 % 5        20 % 15       60 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 1                  4 % 0 1           4 % 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

2                          8 % 5                20 % 2          8 % 9         36 % 

 

Door de verschuivingen in perspectief komt de Volkskrant echter wel veel dichter in de buurt 

van het gemiddelde. Het gebruik van sleutelwoorden is vervolgens overeenkomstig met het 

veelal gekozen perspectief. Zo zijn de woorden ‘risico’s’ en ‘gevaarlijk’ de sleutelwoorden 

die in het grootste aantal artikelen werden gebruikt, beide namelijk in zes artikelen. Verder 

laten de sleutelwoorden echter een gevarieerd beeld zien. Veel van de sleutelwoorden werden 

namelijk wel genoemd, maar mondjesmaat. Bovendien is het verschil tussen het gebruik in 

sleutelwoorden die wijzen op een positieve houding tegenover de missie en woorden die 

wijzen op een negatieve houding klein.
360

 Dit toont des te meer aan dat de context waarin de 

                                                
360 Ibidem, pagina de Volkskrant fase 2. 
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woorden werden gebruikt cruciaal is voor de interpretatie van de woorden en niet per se iets 

zegt over de houding van het artikel tegenover de missie. 

 Wordt vervolgens de vergelijking gemaakt tussen het NRC en het gemiddelde, dan is 

de allereerste conclusie dat het NRC weer grotere interesse had in Uruzgan dan de rest. In het 

NRC was de media-aandacht namelijk opnieuw groot te noemen aangezien er 36 van de 106 

artikelen in deze krant verschenen, wat neerkomt op 33,96 procent.  

 

NRC Handelsblad Fase 2 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 7                   19,44 % 10            27,78 % 2     5,56 % 19  52,78 % 

Positief 2                     5,56 % 3                8,33 % 3     8,33 % 8    22,22 % 

Negatief 0                    3                8,33 % 6   16,67 % 9         25 % 

Interventie niet genoemd 0 0 0 0 

Totaal 9                        25 % 16            44,44 % 11  30,56% 36     100 % 

 

In deze fase onderscheidde de krant zich duidelijk van de rest. Niet alleen wat betreft de 

media-aandacht voor de missie op de voorpagina, maar ook wat betreft het verschijnen van 

‘opiniestukken’. Zo werd een kwart van de artikelen op de voorpagina geplaatst en was maar 

liefst 30,56 procent een ‘opiniestuk’. Rest ‘slechts’ 44,44 procent ‘gewone artikelen’. 

Wanneer vervolgens wordt gekeken naar de grondhouding die de artikelen aannamen ten 

opzichte van de missie, dan is de conclusie dat het NRC ook op dit punt afwijkt van het 

gemiddelde. Daar waar het percentage ‘neutraal’ nog iets minder is dan het gemiddelde, met 

52,78 procent en hetzelfde geldt voor het percentage ‘positief’ met 22,22 procent, is het 

percentage artikelen dat tegen de missie was significant groter. Niet minder dan een kwart van 

de artikelen stond namelijk ‘negatief’ tegenover de missie. Verhoudingsgewijs betekent dit, 

dat 47,06 procent van de artikelen waarin stelling werd genomen vóór de missie was en 52,94 

procent tegen. Dit tezamen betekent dat het NRC gedurende deze fase veel sterker verdeeld 

was over de missie dan gemiddeld. 

 De negatievere stemming van het NRC correspondeert met het vaak gekozen 

gevaarlijke perspectief. Opvallend is echter wel, dat in maar liefst 58,33 procent van de 

artikelen er is gekozen voor een ander perspectief, wat noch de nadruk legde op de gevaarlijke 

situatie, nog op het menselijk lijden van de plaatselijke bevolking. Wat betreft de gekozen 

perspectieven wijkt de krant dus significant af van het gemiddelde. 
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NRC Handelsblad Fase 2 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 36 

Menselijk lijden 0 0 0 0 

Gevaarlijke situatie 4                   11,11 %  5           13,88 % 6   16,67 % 15  41,67 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

5                   13,88 % 11         30,56 % 5   13,88 % 21  58,33 % 

 

Aan de hand van het gebruik van de sleutelwoorden is te verklaren waarom nog steeds een 

relatief groot percentage artikelen het gevaarlijke perspectief toepaste. ‘Gevaarlijk’ is 

namelijk wederom het woord dat in de meeste artikelen voorkwam. Tevens valt aan de hand 

van de telling van de sleutelwoorden te verklaren waarom de krant vrij verdeeld was over de 

missie. Deze telling laat namelijk een gevarieerd beeld zien. Zo werden woorden die wijzen 

op een artikel vóór interventie wel degelijk gebruikt. De woorden ‘beschermen’, ‘succes’, 

‘eigen belang’, ‘burgers’ en ‘slachtoffers’ kwamen allemaal voor. De woorden die wijzen op 

een artikel tegen interventie alleen net zo goed en ongeveer in gelijke mate. Daar komt nog 

eens bij dat enkel naar ‘slachtoffers’ werd verwezen in een andere context, zijnde slachtoffers 

aan de zijde van de troepenmachten.
361

    

 Een vergelijking met De Telegraaf toont tot slot aan dat de interesse van de krant voor 

de missie in deze fase afnam tot een niveau ver onder het gemiddelde en wat als matig kan 

worden bestempeld. Zoals uit onderstaande tabel immers blijkt publiceerde De Telegraaf 

slechts veertien artikelen en had daarmee een aandeel van 13,21 procent.  

  

De Telegraaf Fase 2 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 2                  14,29 % 7                   50 % 0 9    64,29 % 

Positief 0 4              28.57 % 1     7,14 % 5    35,71 % 

Negatief 0 0 0 0 

Interventie niet genoemd 0 0 0 0 

Totaal 2                  14,29 % 11            78,57 % 1     7,14 % 14     100 % 

 

Die matige media-aandacht is vervolgens terug te zien in de aandacht die de Uruzgan-missie 

kreeg in ‘voorpagina artikelen’ en in ‘opiniestukken’. Slechts 14,29 procent verscheen 

namelijk op de voorpagina en slechts 7,14 procent was een ‘opiniestuk’. Het overgrote deel 

bestond dus uit ‘gewone artikelen’. Wat verder opvallend is aan de berichtgeving in De 

Telegraaf, is dat er geen één artikel tegen de Nederlandse missie was. In 35,71 procent van de 

artikelen werd wel een kant in het politieke debat gekozen, maar deze was uitsluitend 

                                                
361 Ibidem, pagina NRC fase 2. 
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‘positief’. Wat overblijft, 64,29 procent, zijn ‘neutrale’ artikelen. Hiermee wijkt de krant 

behoorlijk af van het gemiddelde. 

 Aansluitend is het in vergelijking met de rest niet verbazingwekkend dat ook De 

Telegraaf veelal het perspectief gebruikte waarbij de missie werd geduid aan de hand van de 

onveilige omstandigheden ter plekke. Gezien het feit dat geen één artikel tegen de missie was 

en relatief gezien beduidend meer artikelen vóór de missie waren, is het echter des te meer 

bijzonder te noemen dat in de helft van het aantal artikelen het gevaarlijke perspectief werd 

gebruikt.  

 

De Telegraaf Fase 2 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 14 

Menselijk lijden 0 1             7,14 % 0 1      7,14 % 

Gevaarlijke situatie 0 6           42,86 % 1     7,14 % 7         50 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

2                   14,29 % 4           28,57 % 0 6    42,86 %  

 

Frappant is bovendien dat uit de telling van de sleutelwoorden blijkt, dat op de woorden 

‘wederopbouw’ en ‘gevaarlijk’ na, de sleutelwoorden maar zeer beperkt werden gebruikt. De 

woorden ‘Taliban-strijder’, ‘risico’s’ en ‘succes’ werden in twee artikelen gebruikt, waarvan 

‘succes’ ook nog één keer in een andere context. De woorden ‘terrorist’ en ‘vechten’ werden 

vervolgens één keer gebruikt. De rest kwam simpelweg niet voor in de artikelen.  

 Om beter uitspraken te kunnen doen over de leidende dan wel volgende houding van 

de kranten is het noodzakelijk om verder te kijken naar de inhoud van de krantenartikelen die 

een ander perspectief hebben gebruikt om de ontwikkelingen rondom Uruzgan te beschrijven. 

De krantenartikelen die noch de nadruk legden op de gevaarlijke situatie in Afghanistan dan 

wel Uruzgan, noch op het menselijk lijden van de Afghaanse bevolking vielen in wezen 

eigenlijk voor een deel buiten de toegepaste inhoudsanalyse, terwijl de tabel op pagina 77 laat 

zien dat gemiddeld gezien 40,56 procent van de artikelen een ander perspectief gebruikte.  

Deze artikelen kunnen echter inzicht verschaffen in de ontwikkelingen in de 

nieuwsberichtgeving ten opzichte van het politieke debat en dus helpen om uitspraken te doen 

over de leidende dan wel volgende houding van de kranten.  

 Uit de artikelen die een ander perspectief hebben gebruikt om de ontwikkelingen 

rondom Uruzgan te beschrijven blijkt vervolgens dat veel artikelen betrekking hadden op de 
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strijd tussen het kabinet en de Tweede Kamer over de te volgen procedure.
362

 Het ging hierbij 

niet zo zeer om de missie zelf, maar des te meer over de rolverdeling tussen het kabinet en de 

Kamer. Uruzgan vormde in deze artikelen eigenlijk slechts de aanleiding voor het artikel, 

maar niet het onderwerp zelf. Daarnaast gingen veel artikelen over de strijd tussen de 

politieke partijen onderling en de politieke spelletjes die werden gespeeld tijdens het 

besluitvormingsproces.
363

 Ook in deze gevallen was Uruzgan dus niet het onderwerp zelf, 

maar de aanleiding. Daarbij werd in enkele artikelen verwezen naar de ontevredenheid binnen 

de NAVO over de Nederlandse twijfel ondanks de verkregen veiligheidsgaranties. Als gevolg 

hiervan kan worden geconcludeerd dat in deze fase de media het politieke debat slechts 

volgden. 

 Wanneer al deze conclusies worden samengevoegd, dan kan worden geconcludeerd 

dat de berichtgeving gedurende deze fase eigenlijk twee kanten op ging. Enerzijds werden de 

ontwikkelingen rondom de Uruzgan-missie beschreven met nadruk op de precaire 

veiligheidssituatie ter plekke. Opvallend hierbij is dat wanneer deze beschrijving werd 

gekoppeld aan een oordeel over de missie deze veelal ‘positief’ was. Dit wijst erop dat in die 

gevallen de berichtgeving in zekere zin het beleid van het kabinet ondersteunde. Het 

merendeel van de berichtgeving was echter ‘neutraal’. Anderzijds werden de ontwikkelingen 

rondom het besluitvormingsproces over de missie beschreven vanuit het perspectief van 

politieke strijd. Dientengevolge kan niet worden uitgesloten dat de kranten het 

besluitvormingsproces niet onder druk hebben gezet. In mindere mate door de positieve 

berichtgeving over de missie waardoor de politieke elite mogelijk druk heeft gevoeld om voor 

de missie te zijn, maar des te meer door de berichtgeving over de politieke strijd. Hierdoor 

zou de politieke elite namelijk druk kunnen hebben gevoeld om überhaupt tot een besluit te 

komen, ongeacht wat dat besluit zou zijn. De volgende houding van de kranten sluit deze druk 

in ieder geval niet uit aangezien de kranten die strijd enkel hoeven vast te leggen om die druk 

uit te kunnen oefenen. 

 

Paragraaf 3.2.3:Fase 3 

Uit de databank ‘Krantenartikelen’ blijkt dat het door de Kamer in behandeling nemen van de 

derde artikel 100-brief de interesse van de media aanzienlijk vergrootte. Worden de gegevens 

uit de databank in een tabel verwerkt, dan wordt namelijk zichtbaar dat 184 van de 372 

                                                
362 Zie Bijlage II, pagina Trouw, de Volkskrant, NRC en De Telegraaf, kern van artikel. 
363 Ibidem, pagina Trouw, de Volkskrant, NRC en De Telegraaf, kern van artikel. 
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artikelen in deze fase werden gepubliceerd. Met een aandeel van 49,46 procent was de media-

aandacht dan ook groot. 

 

Totaal Fase 3 *  Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 21                11,41 % 69              37,5 % 13   7,07 % 103 55,98% 

Positief 7                       3,8 % 39              21,2 % 11   5,99 % 57  30,99 % 

Negatief 1                     0,54 % 10               5,43% 12   6,52 % 23  12,49 % 

Interventie niet genoemd 0 0 1     0,54 % 1      0,54 % 

Totaal 29                15,75 %  118          64,13 % 37 20,12 % 184   100 % 

 

Hoewel de media aandacht groot was gedurende deze fase, is het opvallend dat een relatief 

klein percentage van de artikelen op de voorpagina verscheen, namelijk 15,75 procent. Een 

groter percentage van 20,12 procent verscheen als ‘opiniestuk’, maar nog steeds was het 

merendeel, 64,13 procent, een ‘gewoon artikel’. Een ruime meerderheid van de artikelen was 

bovendien neutraal van aard en koos geen positie in het politieke debat. De trend waarbij het 

percentage artikelen dat vóór interventie was zette echter wel door waardoor 30,99 procent 

van de artikelen positief oordeelde over Nederlandse deelname aan de missie in het zuiden 

van Afghanistan. De trend waarbij het percentage ‘negatief’ daalt, zette overigens eveneens 

verder door, maar minder sterk en bleef steken op 12,49 procent. Van het totaal aantal 

artikelen waarin stelling werd genomen was dus 71,25 procent vóór de missie en 28,75 

procent tegen.  

 In deze fase hebben de kranten vervolgens niet massaal gekozen voor een ander 

perspectief om de ontwikkelingen rondom de missie mee te duiden. Het blijft vreemd dat 

hoewel de stemming alsmaar positiever werd, de Uruzgan-missie overwegend werd geduid 

vanuit het gevaarlijke perspectief.  

 

Totaal Fase 3 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 184 

Menselijk lijden 0 10           5,43 % 4     2,17 % 14      7,6 % 

Gevaarlijke situatie 16                     8,7 % 75         40,76 % 21 11,41 % 112 60,87% 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 1             0,54 % 3     1,63 % 4      2,17 % 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

13                   7,07 %  32         17,39 %  9     4,89 % 54  29,35 % 

 

Al moet worden genoemd dat het totale percentage artikelen dat het menselijk perspectief 

hanteerde wel toenam, al was de toename gering met een percentage van 7,6 procent. Verder 

is het bijzonder dat voor het eerst artikelen verschenen die de link legden tussen de 
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gevaarlijke situatie en het menselijk lijden van de bevolking, zij het incidenteel. Het gebruik 

van de sleutelwoorden is vervolgens overeenkomstig met het veelal gevaarlijke perspectief. 

Hoewel ‘wederopbouw’ in het grootste aantal artikelen voorkwam, namelijk  in 97 artikelen, 

zijn de andere woorden die in veruit de meeste artikelen voorkwamen nog steeds ‘gevaarlijk’ 

en ‘risico’s’, op de voet gevolgd door ‘vechten’.
364

 Het gebruik van de sleutelwoorden is 

echter niet overeenkomstig met de steeds positiever wordende stemming. Het woord ‘burgers’ 

werd nog wel in tien artikelen genoemd en het woord ‘eigenbelang’ in veertien, waarvan vijf 

in een andere context, maar het woord ‘slachtoffer’ werd nog steeds veelal in een andere 

context gebruikt.
365

 En ook het woord ‘succes’ werd in relatief veel artikelen in een negatieve 

of andere context gebruikt. Hetzelfde geldt voor ‘beschermen’. Daar staat tegenover dat de 

woorden ‘terroristen’, ‘Taliban-strijders’ en ‘Afghanen’ veel vaker werden gebruikt. 

Dientengevolge is het gebruik van de sleutelwoorden enkel overeenkomstig met het 

perspectief dat de artikelen toepasten om het Uruzgan-debat te duiden.   

 Wordt vervolgens de vergelijking gemaakt tussen deze data en de kranten afzonderlijk, 

dan blijkt dat Trouw wel boven gemiddeld scoorde wat betreft de omvang van de media-

aandacht, maar dat de krant niet meeging in de trend waarbij er sprake was van toenemende 

media-aandacht. Met 51 artikelen had Trouw namelijk wel een aandeel van 27,7 procent, 

maar dat aandeel was kleiner dan in de tweede fase.  

 

Trouw Fase 3 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 2                     3,92 % 20            39,22 % 2     3,92 % 24  47,06 % 

Positief 3                     5,88 % 11            21,57 % 1     1,96 % 15  29,41 % 

Negatief 1                     1,96 % 5                  9,8 % 6   11,76 % 12  23,52 % 

Interventie niet genoemd 0 0 0 0 

Totaal 6                   11,76 % 36            70,59 % 9  17,64 % 51     100 % 

 

Kijkend naar hoe die aandacht vervolgens vorm kreeg, is de conclusie dat de aandacht voor de 

missie als ‘voorpagina artikel’ en als ‘opiniestuk’ minder was dan het gemiddelde. 

Logischerwijs was het percentage ‘gewone artikelen’ met 70,59 procent hoger dan gemiddeld. 

Markant is verder, dat in een kleine meerderheid van de artikelen positie werd gekozen ten 

opzichte van het politieke debat. Daar waar in 47,06 procent van de gevallen geen stelling 

werd genomen in het politieke debat, gebeurde dat wel in 52,93 procent van de artikelen. De 

verdeling vóór versus tegen laat echter wel een sterk verdeeld beeld zien. 29,41 procent van 

                                                
364 Zie Bijlage III, pagina Totaal overzicht fase 3. 
365 Ibidem, pagina Totaal overzicht fase 3. 
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de artikelen oordeelde namelijk ‘positief’ over de missie tegenover 23,52 procent ‘negatief’. 

Dit betekent dat wanneer er een mening werd gegeven over de missie naar Uruzgan deze in 

55,56 procent van de gevallen vóór Nederlandse deelname was en in 44,44 procent van de 

gevallen tegen Nederlandse deelname. Door die verdeeldheid wijkt Trouw dus significant af 

van het gemiddelde. 

 Vervolgens blijkt dat ondanks de verdeeldheid over de missie, de krant de Uruzgan-

missie overwegend benaderde vanuit het gevaarlijke perspectief. In maar liefst 72,54 procent 

van de artikelen werd namelijk dit perspectief toegepast om de ontwikkelingen rondom het  

Uruzgan-debat te duiden.  

 

Trouw Fase 3 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 51 

Menselijk lijden 0 4             7,84 % 0 4      7,84 % 

Gevaarlijke situatie 4                     7,84 % 28           54,9 % 5       9,8 % 37  72,54 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 1     1,96 %  1      1,96 % 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

2                     3,92 % 4             7,84 % 3     5,88 % 9    17,64 % 

 

In dit opzicht is het niet raar dat de woorden ‘vechten’ en ‘risico’s’ relatief vaak voorkwamen 

in de artikelen. Enkel het woord ‘wederopbouw’ kwam vaker voor. Merkwaardig is echter 

wel, dat het gebruik van sleutelwoorden verder in deze fase vrij beperkt was. Op de drie 

genoemde sleutelwoorden na kwam de rest van de sleutelwoorden eigenlijk niet of nauwelijks 

voor.
366

    

 Een vergelijking tussen de Volkskrant en het totaaloverzicht maakt vervolgens 

duidelijk dat deze krant wel mee ging in de trend van toenemende media interesse voor de 

missie naar Uruzgan.   

 

De Volkskrant Fase 3 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 8                   14,81 % 15            27,78 % 8   14,81 % 31    57,4 % 

Positief 1                     1,85 % 9              16,67 % 6   11,11 % 16  29,63 % 

Negatief 0 4                7,41 % 2       3,7 % 6    11,11 % 

Interventie niet genoemd 0 0 1     1,85 % 1      1,85 % 

Totaal 9                   16,66 % 28            51,86 % 17 31,47 % 54     100 % 

 

Met 54 artikelen bestond het aandeel van de krant namelijk uit 29,35 procent. De media-

aandacht van de krant voor Uruzgan was hierdoor boven gemiddeld. Het meest opvallende is 

                                                
366 Ibidem, pagina Trouw fase 3. 
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dat wanneer wordt gekeken naar hoe de media die interesse uitte, de Volkskrant evident 

afwijkt van het gemiddelde. In tegenstelling tot het gemiddelde verscheen in deze krant niet 

17,64 procent, maar 31,47 procent van de artikelen als ‘opiniestuk’. Daarmee is de krant net 

als in de eerste fase een stuk opiniërender dan het gemiddelde. Deze media-uiting ging echter 

niet ten koste van de aandacht die Uruzgan kreeg op de voorpagina van de krant, met 16,66 

procent was dat zelfs nog een fractie hoger dan het gemiddelde. Logischerwijs was het 

percentage ‘gewone artikelen’ substantieel minder. Wat betreft de houding die de Volkskrant 

aannam ten opzichte van de missie wijkt de krant echter minimaal af van het gemiddelde. Een 

ruime meerderheid was ‘neutraal’, 26,63 procent was ‘positief’ en 11,11 procent was 

‘negatief’. Dit betekent dat ook de verdeling vóór versus tegen in grote mate overeenkomt met 

het gemiddelde. In het geval van de Volkskrant was die verhouding namelijk 72,73 procent 

vóór versus 27,27 procent tegen.  

 In vergelijking met het gemiddelde is het niet opvallend dat ook de Volkskrant 

overwegend koos voor het gevaarlijke perspectief, maar in het kader van de positief wordende 

stemming blijft het wel degelijk wringen dat het perspectief niet veranderde.  

 

De Volkskrant Fase 3 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 54 

Menselijk lijden 0  1             1,85 % 3     5,56 %  4      7,41 % 

Gevaarlijke situatie 3                     5,56 %  17         31,48 % 9   16,67 % 29  53,71 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 1             1,85 % 2       3,7 % 3      5,55 % 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

6                   11,11 % 9           16,67 % 3     5,56 % 18  33,34 % 

 

Al moet worden gezegd dat het percentage artikelen dat is geschreven vanuit het gevaarlijke 

perspectief wel lager is dan gemiddeld en dat het percentage artikelen dat is geschreven vanuit 

het gecombineerde perspectief met 5,55 procent hoger is dan gemiddeld. De voorkeur voor 

het gevaarlijke perspectief blijkt echter ook uit het gebruik van de sleutelwoorden ‘gevaarlijk’ 

en ‘risico’s’, dit zijn namelijk opnieuw de woorden die ten opzichte van de andere 

sleutelwoorden in relatief veel artikelen werden gebruikt. Het gebruik van de sleutelwoorden 

‘wederopbouw’ en ‘succes’ verklaart bovendien het relatief hoge percentage artikelen dat 

vóór de missie was.
367

 In die zin correspondeert het gebruik van de sleutelwoorden dus ook 

met de positieve stemming ten aanzien van de missie.  

                                                
367 Ibidem, pagina de Volkskrant fase 3. 
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 Dezelfde vergelijking tussen het NRC en het totaal overzicht toont vervolgens aan, dat 

de stijgende lijn van media-aandacht net als bij Trouw ook niet opgaat voor het NRC. Het 

aandeel van de krant is nog steeds boven gemiddeld, maar met 27,7 procent wel minder dan 

tijdens de tweede fase. 

 

NRC Handelsblad Fase 3 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 10                18,87 % 22         41,51 % 3     5,66 % 35  66,04 % 

Positief 1                    1,89 % 10         18,87 % 3     5,66 % 14  26,42 % 

Negatief 0 1             1,89 % 3     5,66 % 4      7,55 % 

Interventie niet genoemd 0 0 0 0 

Totaal 11                20,76 % 33         62,27 % 9   16,98 % 53     100 % 

 

Bovenstaande tabel laat verder zien dat in de manier waarop het NRC die aandacht vorm heeft 

gegeven er kleine verschuivingen zichtbaar zijn ten opzichte van het gemiddelde. Het 

percentage ‘voorpagina artikelen’ is met 20,76 procent namelijk groter, maar dat geldt niet 

voor de percentages ‘opiniestukken’ en ‘gewone artikelen’. De grootste verschuiving is echter 

waarneembaar in de houding over de missie die in de artikelen werd aangenomen. Het NRC 

nam namelijk een veel neutralere houding aan. In 66,04 procent van de artikelen werd het 

politieke debat immers gereflecteerd zonder dat daar een oordeel aan werd verbonden. In de 

rest van de artikelen werd echter wel positie ingenomen en ook dan was de krant overwegend 

‘positief’. In 26,42 procent van de artikelen werd op een wijze geschreven die vóór interventie 

was, tegenover slechts 7,55 procent artikelen die tegen waren. De krant was dus wel vaker 

vóór de missie dan het gemiddelde. Van het totaal aantal artikelen waarin een kant werd 

gekozen was namelijk 77,78 procent vóór en slechts 22,22 procent tegen de missie. 

 Tegen deze achtergrond blijft het curieus dat de artikelen in 60,37 procent van de 

gevallen werden geschreven vanuit het gevaarlijke perspectief.  

 

NRC Handelsblad Fase 3 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 53 

Menselijk lijden 0 1             1,89 % 1     1,89 % 2      3,78 % 

Gevaarlijke situatie 8                   15,09 % 18         33,96 % 6   11,32 % 32  60,37 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

3                     5,66 % 14         26,42 % 2     3,77 % 19  35,85 % 

 

Het gebruik van de sleutelwoorden bevestigt vervolgens zowel de neutrale houding van de 

krant, als het gevaarlijke perspectief. De woorden ‘wederopbouw’ en ‘gevaarlijk’ werden 
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namelijk het vaakst in artikelen genoemd.
368

 Het lijkt erop, dat het doel van de missie en de 

gevaren die dreigden bij het verwezenlijken van dat doel met elkaar in verband werden 

gebracht, zonder dat daar vervolgens een oordeel over werd geveld. De rest van de 

sleutelwoorden werden namelijk relatief weinig gebruikt in relatie met de missie.
369

  

 Vergelijken we tot slot het gemiddelde met De Telegraaf, dan is het opvallend dat de 

interesse die de krant voor Uruzgan toonde matig was.  

 

De Telegraaf Fase 3 * Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 

Neutraal 1                    3,85 % 12            46,15 % 0 13       50 % 

Positief 2                     7,69 % 9              34,62 % 1     3,85 % 12  46,16 % 

Negatief 0 0 1    3,85 % 1      3,85 % 

Interventie niet genoemd 0 0 0 0 

Totaal 3                   11,54 % 21            80,77 % 2       7,7 % 26     100 % 

 

Zoals de bovenstaande tabel aantoont verschenen namelijk slechts 26 van de 184 artikelen, 

14,13 procent, in De Telegraaf. De krant zette hiermee de trend van verminderde aandacht 

door. Hiermee wijkt de krant echter substantieel af van de rest. De matige aandacht is terug te 

zien in de aandacht die de krant aan Uruzgan besteedde op de voorpagina en in 

‘opiniestukken’. Ruim tachtig procent van de artikelen waren dan ook ‘gewone artikelen’. 

Des te opmerkelijker is het, dat hoewel er relatief weinig aandacht aan de missie werd 

besteed, De Telegraaf opzienbarend positief was over de Uruzgan-missie. Bijna de helft van 

alle berichten, 46,16 procent, was immers vóór de missie. Even opzienbarend is overigens, dat 

slechts 3,85 procent van de artikelen tegen interventie was. Desondanks was nog steeds 50 

procent ‘neutraal’.  

 Gezien het uitzonderlijk hoge percentage artikelen dat vóór de missie was, is het apart 

dat nog steeds 53,85 procent van de artikelen is geschreven vanuit het gevaarlijke perspectief. 

Hoewel het percentage artikelen wat is geschreven vanuit het menselijk perspectief wel fors 

hoger is dan gemiddeld. Wat dat betreft komt de positieve stemming al iets meer overeen met 

het te verwachten perspectief.    

 

 

 

 

                                                
368 Ibidem, pagina NRC fase 3. 
369 Ibidem, pagina NRC fase 3. 
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De Telegraaf Fase 3 Voorpagina artikel Gewoon artikel Opinie Totaal 26 

Menselijk lijden 0 4           15,38 % 0 4    15,38 % 

Gevaarlijke situatie 1                     3,85 % 12         46,15 % 1     3,85 % 14  53,85 % 

Zowel menselijk lijden, als 

gevaarlijke situatie 

0 0 0 0 

Noch menselijk lijden, 

noch gevaarlijke situatie 

2                     7,69 % 5           19,23 % 1     3,85 % 8    30,77 % 

 

De telling van de sleutelwoorden laat vervolgens zien dat de manier waarop de 

sleutelwoorden zijn gebruikt, overeenkomt met het gebruikte perspectief en de stemming ten 

opzichte van de missie. Opmerkelijk genoeg, geldt net als bij het NRC, dat de sleutelwoorden 

die in het grootste aantal artikelen voorkwamen ‘wederopbouw’ en ‘gevaarlijk’ zijn. Het lijkt 

er echter op, dat in tegenstelling tot het NRC, deze woorden vaker in een context werden 

gebruikt die de missie rechtvaardigde. Zo werd er slechts in een van de elf artikelen negatief 

naar ‘wederopbouw’ gerefereerd en werd het woord ‘succes’ relatief vaker gebruikt.
370

 De 

combinatie van de sleutelwoorden wijst zodoende op het gebruik van een gevaarlijk 

perspectief waar desondanks wel positief over de missie werd geoordeeld. 

Om vervolgens beter uitspraken te kunnen doen over de leidende dan wel volgende 

houding van de kranten is het, net als bij fase twee, nodig om verder te kijken naar de inhoud 

van de krantenartikelen die een ander perspectief hebben gebruikt om de ontwikkelingen 

rondom de missie te beschrijven. Met 29,35 procent was dat namelijk ook in deze fase een 

behoorlijk hoog percentage. Uit die artikelen blijkt vervolgens dat de onderwerpen waarover 

wordt bericht zeer wisselend waren. Desondanks zijn er tussen de kranten wel een aantal 

overeenkomsten waarover zij berichtten. Zo gingen alle vier de kranten in op het einde van de 

politieke impasse en de start van het inhoudelijke debat. Daarnaast gingen alle kranten, met 

uitzondering van Trouw, in op de lastige positie waarin D66 zichzelf had gebracht door haar 

vroege standpunt ten aanzien van de missie en het dreigement van een kabinetscrisis. 

Bovendien gingen alle kranten in op de NAVO als medebepalende factor in het besluit.
371

 Uit 

de desbetreffende artikelen blijkt overigens niet, dat er een onderwerp is geweest dat de 

kranten introduceerden en wat de politieke elite vervolgens oppikten en lieten meewegen in 

hun standpunt, zoals wel het geval was in fase één. Op basis hiervan is er geen aanleiding om 

de kranten een leidende rol toe te dichten. De conclusie is dan ook, dat de kranten tijdens deze 

fase een volgende houding hebben aangenomen waarbij zij in meerderheid ‘neutraal’ 

berichtten over de Uruzgan-missie. De mate waarin de kranten in deze fase druk hebben 
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kunnen uitoefenen is hierdoor beperkt. Enige druk kan echter niet worden uitgesloten 

vanwege het relatief hoge percentage artikelen dat vóór de Nederlandse deelname aan ISAF-

III was. Als gevolg hiervan kan het zijn dat de politieke elite druk heeft gevoeld om te 

besluiten tot, of in te stemmen met de missie.  

 

Paragraaf 3.3: Beleidszekerheid 

De derde onderzoeksvariabele die tot slot moet worden getoetst om antwoord te kunnen geven 

op de hoofdvraag is ‘beleidszekerheid’. De mate waarin er zekerheid was over zowel de koers 

van het beleid, als over de daadwerkelijke implementatie van dat beleid is immers een 

graadmeter voor de mate waarin de politieke elite de druk vanuit de media kon weerstaan. Om 

dit te toetsen zal allereerst kort worden stilgestaan bij beleidsonzekerheid, om zo in 

herinnering te brengen wanneer hier sprake van is. Daarna zal de koppeling worden gemaakt 

met de casus en zal worden aangetoond dat de artikel 100-brief beleidsonzekerheid zichtbaar 

maakt. Op basis hiervan zal de conclusie worden getrokken, dat het waarschijnlijk is dat de 

politieke elite gevoelig was voor dat beetje druk waartoe de kranten in staat waren om die te 

zetten. 

 Uit hoofdstuk 1 is gebleken dat van beleidszekerheid kan worden gesproken wanneer 

de politieke elite, in dit geval het kabinet en de Tweede Kamer, het eens zijn over de koers 

van het beleid en over hoe dit beleid ten uitvoer moet worden gebracht. Simpel gezegd duidt 

het tegenovergestelde dus op beleidsonzekerheid. In de praktijk betekent dit dat 

beleidsonzekerheid op vier verschillende manieren zichtbaar kan worden. Allereerst doordat 

een onderwerp plots op de politieke agenda komt te staan en er geen beleid voorhanden is. 

Ten tweede doordat er een verschil van mening is over de koers van het beleid. Ten derde 

wanneer er sprake is van belangenverstrengeling en ten vierde wanneer er onzekerheid is als 

gevolg van dubbelzinnig beleid.
372

  

 Wanneer deze kennis wordt gekoppeld aan de casus, dan blijkt dat in de artikel 100-

brief beleidsonzekerheid zichtbaar werd door de formulering ‘voorgenomen bijdrage’.
373

 Het 

‘voornemen’ was immers bedoeld om het verschil van mening tussen het kabinet en de D66-

ministers te maskeren. Gezien de in hoofdstuk 2 genoemde bezwaren van de D66-ministers 

weigerden dezen immers te spreken over een ‘besluit’. Het resultaat van dit meningsverschil 

was echter dubbelzinnig beleid waardoor het tot aan het einde van het besluitvormingsproces 

                                                
372 Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention pag. 26.  
373 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 2005-
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onzeker was of de missie door zou gaan of niet. Zoals in hoofdstuk 2, paragraaf 3 reeds is 

gebleken kwam het kabinet hierdoor immers lijnrecht tegenover de Kamer te staan. Het 

kabinet was tenslotte van mening, dat de artikel 100-brief in lijn was met artikel 100 Gw. 

Terwijl de Kamer van mening was, dat deze brief veel te vaag was en dat het kabinet louter 

concrete voorstellen voor een missie aan de Kamer mocht voorleggen, op basis van een 

besluit. Als gevolg hiervan werd de desbetreffende artikel 100-brief ter discussie gesteld en 

stond het politieke debat in het teken van een procedureel debat over hoe het besluit überhaupt 

tot stand hoorde te komen. Het kabinet trachtte de Kamer tegemoet te komen met een tweede 

artikel 100-brief, maar ook deze bracht geen soelaas. Dientengevolge weigerde de Kamer de 

artikel 100-brief in behandeling te nemen totdat het kabinet duidelijk had gemaakt dat het 

daadwerkelijk van plan was om de Nederlandse krijgsmacht uit te zenden naar Uruzgan en dat 

het kabinet de Kamer niet vrijblijvend wilde polsen over wat zij van zo’n missie zou vinden. 

De derde artikel 100-brief benadrukte met terugwerkende kracht dat het om een besluit ging 

door te spreken over een besluit waartoe eerder was besloten.
374

  

Zoals eerder is geconcludeerd was de Kamer niet gelukkig met de derde artikel 100-

brief, maar nam zij die toch in behandeling. Aan de beleidsonzekerheid was daarmee echter 

geen einde gekomen. In de artikel 100-brieven werd namelijk zichtbaar dat het kabinet ook 

dubbelzinnig beleid voerde wat betreft de betekenis van het oordeel van de Kamer waardoor 

niet duidelijk was of de missie door zou gaan wanneer een Kamermeerderheid instemde met 

de Uruzgan-missie. Zo stond aan het einde van de eerste artikel 100-brief de zinsnede: “Na 

het overleg met de Kamer zal de regering bezien of deze bijdrage zal worden geëffectueerd 

dan wel of wijzigingen daarvan nodig zijn.”
375

 Ook in de tweede en derde brief werden 

uitspraken gedaan van gelijke strekking.
376

 Kamerleden probeerden vervolgens tijdens de 

schriftelijke vragenronde duidelijkheid te krijgen door de vraag te stellen of de Kamer er 

zeker van kon zijn dat een meerderheidsbesluit van de Kamer ook daadwerkelijk door het 

kabinet zou worden uitgevoerd.
377

 Het kabinet reageerde door te antwoorden dat het kabinet 

na de oordeelsvorming van de Kamer zou bezien welke gevolgen het verbond aan het 

parlementaire oordeel en verwees hierbij naar de derde artikel 100-brief.
378

 Toen tijdens het 

slotdebat bleek dat er daadwerkelijk een Kamermeerderheid met de missie instemde en er 

                                                
374 Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 3. 
375 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 2005-

2006,  27925, 194, pag. 1. 
376 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 2005-

2006,  27925, 195, pag. 1. Zie ook: Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor 

Ontwikkelingssamenwerking, 2005-2006,  27925, 197, pag. 4. 
377 Kamerstukken II, 2005-2006, 27925, 201, pag. 2. 
378 Ibidem, pag. 2. 
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nogmaals werd gevraagd of dit betekende dat de missie doorging, kreeg de Kamer pas 

zekerheid dat dit het geval was. Maar, ook toen met de toevoeging dat dit pas de volgende dag 

in de ministerraad formeel zou worden vastgelegd.
379

 

De media, waaronder de vier onderzochte kranten, gingen in grote mate in op de 

beleidsonzekerheid en wisten deze zelfs te vergroten. Door gedurende het gehele 

besluitvormingsproces met zekere regelmaat te zinspelen op de mogelijkheid dat D66 het 

kabinet zou kunnen laten vallen wanneer het tegen de wens van de partij in toch tot een 

inzetbesluit kwam, creëerden de media namelijk extra beleidsonzekerheid. De media-aandacht 

voor de beleidsonzekerheid blijkt allereerst uit het gegeven dat alle kranten aandacht 

besteedden aan de strijd tussen het kabinet en de D66-ministers. Zo schreef Trouw: “De 

ministers Kamp en Bot blijven aansturen op een kabinetsbesluit vóór de omstreden nieuwe 

vredesmissie naar Afghanistan. Ze zetten de twijfelende D66-minister Pechtold zwaar onder 

druk.”.
380

 Ook De Telegraaf berichtte over de druk die de bewindslieden uitoefenden op de 

D66-ministers, de krant schreef: “Het kabinet trekt alle registers open om de Tweede Kamer 

en de D66-ministers Pechtold en Brinkhorst te overtuigen om voor de missie in Afghanistan te 

stemmen.”.
381

 Het NRC schreef vervolgens: “De D66-ministers Pechtold en Brinkhorst 

weigeren mee te werken aan een compromis over het kabinetsvoornemen om troepen naar 

Afghanistan te zenden.”.
382

 De Volkskrant schreef tenslotte dat de D66-ministers het conflict 

op scherp zetten. De krant citeerde hierbij Pechtold die tijdens een partijbijeenkomst zei: “Er 

wordt gesuggereerd dat wij (de ministers Brinkhorst en Pechtold red.) maar ‘om’ moeten. 

‘Nou nee dus’”.
383

  

Ten tweede blijkt de interesse van de media voor de beleidsonzekerheid uit de 

berichtgeving over het dubbelzinnige beleid van het kabinet. Voornamelijk doordat de kranten 

in grote mate aandacht besteedden aan het procedurele debat. Zoals reeds eerder is uitgelegd 

ging de strijd tussen het kabinet en de Kamer over de betekenis van het woord ‘voornemen’ 

ten opzichte van ‘besluit’. Frappant is echter dat De Telegraaf in haar berichtgeving het 

standpunt van het kabinet ondersteunde en kritiek uitte op de houding van de Tweede Kamer. 

Zo schreef De Telegraaf nota bene op de voorpagina van de krant: “Het is die partijen 

kennelijk ontgaan dat een voornemen om iets te doen hetzelfde is als een besluit. Beide 

                                                
379 Handelingen II, 2005-2006, 45, pag. 3032. 
380 Teun Lagas, ‘Ministers hopen toch nog op een akkoord; missie Afghanistan’, Trouw, 19 december 2005, pag. 
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381 ‘Vertrek missie geheel onzeker’, De Telegraaf, 23 december, pag. 1.  
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woorden zijn synoniemen.”
384

 De andere kranten daarentegen waren juist kritisch over het 

standpunt van het kabinet en ondersteunden de houding van de Kamer eerder dan dat zij die 

aanvielen. De Volkskrant was het stelligst in haar kritiek. Ook deze krant plaatste namelijk 

een kritisch stuk op de voorpagina van de krant waarin werd gesteld dat de gang van zaken 

van het kabinet “hoogst ongebruikelijk” was en dat het kabinet daardoor “de hete aardappel 

heeft doorgeschoven naar het parlement”.
385

 Het NRC en Trouw waren minder kritisch maar 

benadrukten desondanks even goed dat het kabinet een “ongebruikelijke procedure” volgde 

en dat bewindslieden “gemixte signalen” afgaven omtrent de aard van het besluit.
386

 

Ten derde blijkt de media-aandacht voor de beleidsonzekerheid uit de artikelen die 

ingingen op de heersende onzekerheid over de betekenis van het Kamer-oordeel. Het NRC 

citeerde hierbij buitenlandwoordvoerder B. Koenders van de PvdA die de houding van het 

kabinet in de artikel 100-brief “halfhartig” vond en zei: “Het is pijnlijk dat de regering bij 

een zo gevoelige missie verwarring zaait in de formuleringen.”.
387

 Verder interviewde het 

NRC de senator Van Middelkoop. Bij Van Middelkoop gingen de “alarmbellen rinkelen” bij 

het lezen van de zin dat het kabinet pas na het overleg met de Kamer een eigen afweging zou 

maken. Volgens hem was de strijd van de Kamer om duidelijkheid meer dan terecht. De krant 

zelf dichtte de mening van Van Middelkoop extra belang toe aangezien hij de geestesvader is 

van de artikel 100 Gw.
388

 De Volkskrant schreef vervolgens dat in de artikel 100-brief “klip 

en klaar” stond dat het kabinet “pas na het Kamerdebat” een besluit zou nemen.
389

 En ook 

Trouw schreef soortgelijk door te benadrukken dat instemming van de Kamer met de missie 

niet de laatste stap was in het besluitvormingsproces, maar dat daarna in de ministerraad pas 

echt “de knoop werd doorgehakt” doordat het kabinet dan toch echt tot een unaniem besluit 

moest komen.
390

 

Tot slot droegen de kranten substantieel bij aan het vergroten van de 

beleidsonzekerheid doordat zij aandacht besteedden aan de mogelijkheid dat de D66-fractie 

de stekker uit het kabinet zou trekken, om zo de missie alsnog te voorkomen. Aanleiding 

hiervoor was het al eerder genoemde dreigement van Bakker. Dittrich floot Bakker terug en 

                                                
384 ‘Kamer eist uitleg over Afghanistan’, De Telegraaf, 24 december 2005, pag. 1. 
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zei dat er van een kabinetscrisis geen sprake was en dat hij zo’n woord niet in de mond wilde 

nemen, maar hij liet in mildere bewoording de dreiging wel degelijk bestaan. Dittrich liet de 

dreiging namelijk bestaan door te benadrukken dat zijn fractie pas na het overleg met de 

Kamer en nadat het kabinet definitief had besloten, de balans zou opmaken en zou zien wat de 

fractie deed. Alle vier de kranten lieten deze donkere wolk van een dreigende kabinetscrisis 

boven het besluitvormingsproces hangen door de uitspraken van Dittrich aan te halen.
391

 Deze 

donkere wolk werd als eerste verjaagd door De Telegraaf. Op de dag van het slotdebat kopte 

de krant op de voorpagina “D66 steunt missie maar stemt tegen”.
392

 Het artikel bevatte een 

interview met Dittrich waarin hij duidelijk maakte dat bij een breed draagvlak voor de missie 

zijn fractie geen crisis zou forceren.
393

 Het NRC nam dit nog diezelfde dag over en de andere 

twee kranten volgden de dag daarna. Zodoende kwam er pas op 2 februari een definitief einde 

aan de onzekerheid of het besluit om de Nederlandse krijgsmacht in te zetten in Uruzgan niet 

zou sneuvelen door de val van het kabinet.  

Concluderend kan dus worden gesteld dat gedurende het hele politieke 

besluitvormingsproces er sprake was van beleidsonzekerheid. Hierdoor bestaat de 

mogelijkheid dat de politieke elite moeite had om de geringe druk die door de media werd 

uitgeoefend, te weerstaan. Bovendien zetten de kranten de politieke elite verder onder druk 

door de beleidsonzekerheid nog groter te maken dan deze feitelijk al was, door met regelmaat 

te berichten over dreigementen van de D66-fractie over de val van het kabinet. Zodoende 

droeg de beleidsonzekerheid bij aan de ruimte die de media werd geboden om het politieke 

debat te beïnvloeden.  

 

Paragraaf 3.4: Conclusies 

Nadat het onderzoeksmodel is toegepast kan er antwoord worden gegeven op de vraag in 

hoeverre het politieke besluitvormingsproces door de media is beïnvloed. Uit bovenstaand 

onderzoek blijkt dat de invloed van de media op het politieke besluitvormingsproces over het 

algemeen beperkt was, maar op een aantal punten zeker niet valt uit te sluiten.  

Allereerst is die media-invloed beperkt doordat er andere motieven zijn aan te wijzen 

die mede hebben geleid tot het inzetbesluit. Een van die motieven bestond uit partijpolitieke 

belangen. De strijd om de stem van de kiezer speelde immers bij zowel de PvdA, als bij D66 
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maak’, de Volkskrant, 13 januari 2006, pag. onbekend. Zie ook: D66 krabbelt terug in ruzie Afghanistan, De 
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een belangrijke rol bij het bepalen van hun strategie in het Uruzgan-debat. Ten tweede werd 

de invloed van de media op het Uruzgan-debat beperkt doordat internationale partners druk 

uitoefenden op de politieke elite om deel te nemen aan ISAF-III. Deze druk was een reactie 

op de signalen die het kabinet zelf had afgegeven dat Nederland waarschijnlijk wel zou 

deelnemen aan ISAF-III, onder andere door de militaire invulling van de missie uit te 

onderhandelen. Hierdoor valt het te betwijfelen of Nederland nog wel ‘nee’ kon zeggen tegen 

de Uruzgan-missie. Althans, niet zonder dat daar repercussies aan waren verbonden. 

Zodoende wijst alles erop dat partijpolitieke factoren en het internationale 

besluitvormingsproces van invloed zijn geweest op het Uruzgan-debat.  

Dat de kranten wel degelijk invloed hebben kunnen uitoefenen komt in eerste instantie 

door de aard van de Uruzgan-missie. Op basis van de mandaten die ten grondslag liggen en 

lagen aan ISAF valt namelijk te concluderen, dat de Uruzgan-missie een combinatie was van 

een vredeshandhavende-, en een vredesafdwingende missie. Hierdoor kregen de kranten de 

ruimte om het politieke besluitvormingsproces in ieder geval op subtiele wijze te beïnvloeden. 

De invloed van kranten was in mindere mate een gevolg van hoe de krantenartikelen 

waren geframed. Door de wijze waarop de kranten berichtten waren zij namelijk slechts 

beperkt in staat om de politieke elite onder druk te zetten. Dit kwam allereerst doordat de 

kranten de ontwikkelingen in de politieke arena met name volgden en zodoende niet in staat 

waren om een leidende rol aan te nemen. Alleen wat betreft de behandeling van de Afghaanse 

gevangenen waren zij een bron van informatie voor de politieke elite. Bovendien werd die 

druk begrensd door de veelal neutrale houding van de kranten waardoor het bestaande debat 

enkel werd gereflecteerd. Dat beetje druk waartoe de kranten in staat waren om die te zetten, 

was dan ook een gevolg van de artikelen waarin wel een mening werd gegeven over de 

Uruzgan-missie. Die druk was gedurende het besluitvormingsproces echter niet constant. 

Daar waar die druk in de eerste fase voornamelijk bestond uit druk tegen de missie, bestond 

de druk daarna voornamelijk uit druk vóór de missie.  

De invloed van de kranten was des te meer een gevolg van beleidsonzekerheid. Niet 

louter doordat de politieke elite slecht in staat was om de druk vanuit de kranten te weerstaan, 

maar tevens omdat de kranten zelf bijdroegen aan het vergroten van die beleidsonzekerheid. 

Verschil van mening tussen het kabinet en de D66-ministers leidde immers tot de 

dubbelzinnige artikel 100-brief waardoor er blijvende onzekerheid was over de doorgang van 

de missie. Allereerst doordat de Kamer weigerde de brief in behandeling te nemen. 

Vervolgens doordat het onduidelijk was of instemming van een Kamermeerderheid zou 

resulteren in het effectuëren van het besluit. Onzekerheid die bovendien werd versterkt 
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doordat de kranten met regelmaat insinueerden dat een inzetbesluit alsnog teniet kon worden 

gedaan als de D66-fractie zou besluiten om het kabinet op te blazen.  

Dientengevolge kan worden geconcludeerd, dat de media wel degelijk een rol hebben 

gespeeld in het politieke besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan. De kranten 

hebben hierbij de politieke elite echter niet gedwongen om naar Uruzgan te gaan, maar zijn 

wel van invloed geweest op inhoudelijke punten in het debat en het verloop van het 

besluitvormingsproces.  

Allereerst doordat er toch sprake is van een sterk CNN-effect, ondanks dat Livingston 

dit effect eigenlijk uitsloot bij dit type interventie. De media, waaronder de kranten, hebben 

namelijk door hun berichtgeving over de Amerikaanse mensenrechtenschendingen in 

Guantánamo Bay en in Abu Graibh en over de illegale transportvluchten die mogelijk ook 

Schiphol aandeden, het politieke besluitvormingsproces sterk beïnvloed. Deze berichtgeving 

leidde er immers toe, dat de behandeling van de Afghaanse gevangenen een belangrijk 

onderwerp werden in het politieke debat. Doordat hier Kamervragen over werden gesteld en 

doordat de motie van Van Baalen werd aangenomen, werd het kabinet gedwongen om met de 

Afghaanse autoriteiten het MOU af te sluiten. Een verdrag dat er waarschijnlijk anders niet 

was geweest. De enige kanttekening die hierbij is te maken, is dat deze invloed geen direct 

gevolg is van de in dit onderzoek onderzochte artikelen, maar van artikelen die slechts 

indirect een link hadden met de Uruzgan-missie. 

Ten tweede kan worden geconcludeerd, dat het politieke besluitvormingsproces over 

de Uruzgan-missie door de media is beïnvloed middels het belemmerend-effect. Niet zo zeer 

door de angst voor Nederlandse slachtoffers, maar meer doordat de discussie over de gevaren 

en de risico’s waarmee de missie gepaard ging, het nemen van een besluit aanzienlijk heeft 

vertraagd. Zo is het belemmerend-effect als gevolg van de angst voor Nederlandse 

slachtoffers, vrijwel niet aan te tonen. Voordat de mediaberichtgeving op gang kwam, was het 

kabinet zich immers al bewust van de risico’s die aan de missie waren verbonden. Het MIVD-

rapport was hier duidelijk over. Aanvankelijk leidde dit wel tot twijfel over de doorgang van 

de missie, maar het kabinet anticipeerde hier op door er bij internationale partners op aan te 

dringen dat veiligheidsgaranties noodzakelijk waren voor Nederlandse deelname. Door de 

risisco’s zo veel mogelijk in te perken en het beleid aan te passen liet het kabinet zich niet 

afschrikken om troepen naar Uruzgan te zenden. Dientengevolge hadden krantenartikelen die 

in gingen op de mogelijkheid dat er slachtoffers aan eigen zijde zouden gaan vallen, geen 

belemmerend-effect op het besluit van het kabinet. Ze hebben hoogstens het belang van de 
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veiligheidsgaranties benadrukt waardoor het kabinet de berichten eerder als steun zou kunnen 

hebben ervaard voor het beleid dat het wilde voeren. 

Bovendien is het belemmerend-effect van berichten over mogelijke Nederlandse 

slachtoffers, op de rest van het besluitvormingsproces eveneens zeer onwaarschijnlijk. 

Enerzijds doordat artikelen die gingen over de risico’s van de missie, ook vaak gingen over de 

veiligheidsgaranties. Zodoende werkten die veiligheidsgaranties als een tegenhanger van de 

risico’s waardoor een mogelijk belemmerend-effect werd opgeheven. Een goed voorbeeld 

hiervan is een artikel in de Volkskrant waarin werd geschreven: “Openhartig is het kabinet 

ook over de kans op slachtoffers: die is reëel. Maar een ‘militaire nederlaag’, zoals Dutchbad 

leed tegen een Servische overmacht, is volgens minister Kamp ondenkbaar. Anders dan in 

Bosnië zijn de Nederlanders zwaarbewapend. Voor luchtsteun zijn ze niet afhankelijk van 

anderen, want ze beschikken over Apache-gevechtshelikopters en F-16-straaljagers. 

Niettemin zijn tevens afspraken gemaakt over 'wederzijdse bijstand' met grote NAVO-landen 

die troepen legeren in naburige provincies.”
394

 Anderzijds doordat in artikelen met zekere 

regelmaat werd gesteld, dat de aanwezigheid van gevaar en de mogelijkheid van Nederlandse 

slachtoffers geen reden mocht zijn om niet te gaan. Allereerst omdat de aanwezigheid van 

gevaar juist het nut en de noodzaak van een missie kon aanwijzen.
395

 Ten tweede omdat het 

worden uitgezonden naar een gevaarlijk gebied en de kans gewond te raken of zelfs te 

sneuvelen inherent werd gevonden aan het beroep van militair.
396

 En ten derde omdat het 

hebben van een expeditionaire krijgsmacht die kan opereren op het hoogste niveau van het 

geweldsspectrum met zich meebracht dat Nederland bereid moest zijn om ook daadwerkelijk 

die krijgsmacht in te zetten om op dat niveau te opereren. Anders was het hebben van zo’n 

uitzonderlijke krijgsmacht immers overbodig.
397

 Zodoende heeft berichtgeving over 

Nederlandse slachtoffers er niet toe geleid dat de politieke elite de troepen niet naar Uruzgan 

                                                
394 Theo Koelé, ‘Uruzgan is Srebrenica niet; Missie naar Afghanistan zit steviger in elkaar dan wankele Bosnië-

interventie’, de Volkskrant, 30 januari 2006, pag. 3. 
395 ‘Met wellicht paar doden red je honderden levens’, de Volkskrant, 13 januari 2006, pag. onbekend. Zie ook: 

‘Webcongres: stuur geen militairen naar Afghanistan’, NRC Handelsblad, 17 december 2005, pag. 16. Zie ook: 

Floris van Straaten, ‘Er zullen slachtoffers vallen; Afghaanse president Karzai over Nederlandse missie in 
Uruzgan’, NRC Handelsblad, 2 februari 2006, pag. 3.  
396 ‘Geen nieuwe troepen naar Afghanistan’, De Telegraaf, 7 december 2005, pag. 6. Zie ook: ‘Soldaat of 

padvinder’, de Volkskrant, 17 januari 2006, pag. 13. Zie ook: Arend Jan Boekestijn,’Afhaken is zegen voor 

terrorisme; de missie naar Uruzgan is in het belang van Nederland en Afghanistan’, NRC Handelsblad, 10 

januari, pag. 7. Zie ook: Arnold van Niekerk,’Op naar Afghanistan maar waarom’, NRC Handelsblad, 12 januari 

2006, pag. 7.  
397 ‘NAVO-generaal gispt Nederland’, De Telegraaf, 7 januari 2006, pag. 11. Zie ook: ‘Druk VS en NAVO op 

missie Uruzgan; ‘Nederland moet militairen sturen’’, NRC Handelsblad, 10 januari 2006, pag. 1. Zie ook: ‘Eisen 

stellen voor de missie in Uruzgan’, NRC Handelsblad, 14 januari 2006, pag. 19. 
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durfde uit te zenden, maar ondersteunde de berichtgeving op dit punt het beleid eerder, zeker 

wat betreft het verkrijgen van veiligheidsgaranties.  

Trouw is hierop echter een uitzondering waardoor deze variant van het belemmerend-

effect niet volledig kan worden uitgesloten. De krant onderscheidt zichzelf namelijk door 

vaker anders te schrijven over de Nederlandse slachtoffers. Dezen werden over het algemeen 

namelijk niet in verband gebracht met de veiligheidsgaranties. Trouw wekte zelfs een aantal 

keer de suggestie dat slachtoffers aan eigen zijde het enige resultaat van de missie zou zijn.
398

 

Die keren dat de krant dus over Nederlandse slachtoffers schreef ontbrak het neutraliserende-

effect van de veiligheidsgaranties waardoor de artikelen eventuele angst van de politieke elite 

konden versterken. De mate waarin dit mogelijk is gebeurd, kan echter nooit heel groot zijn 

geweest. Allereerst doordat de krant immers overwegend neutraal schreef waardoor het 

beperkte aantal artikelen over Nederlandse slachtoffers grotendeels wegviel tegenover alle 

andere berichten over Uruzgan. Ten tweede doordat vanaf 22 december 2005 Trouw meer 

artikelen plaatste die vóór de Uruzgan-missie waren, dan artikelen die tegen de missie waren. 

Als gevolg hiervan is het aannemelijk dat de artikelen vóór de missie meer invloed konden 

uitoefenen, dan de artikelen tegen. Helemaal doordat andere kranten wel een positief verband 

legden tussen de mogelijke Nederlandse slachtoffers en de verkregen veiligheidsgaranties. De 

berichtgeving in Trouw werd zodoende verder geneutraliseerd waardoor het te betwijfelen 

valt of de krant deze variant van het belemmerend-effect teweeg heeft gebracht.  

Het is daarentegen waarschijnlijker, dat het belemmerend-effect als gevolg van de 

angst voor de gevaarlijke situatie in Uruzgan en alle daarbij behorende risico’s het 

besluitvormingsproces heeft beïnvloed. De D66-ministers uitten immers al in een vroeg 

stadium hun bezwaar tegen de missie vanwege de slechte veiligheidssituatie ter plekke. De 

D66-fractie ging vervolgens een stap verder door nog voordat het kabinet tot een besluit was 

gekomen, te verkondigen dat de D66-fractie tegen de missie was, met als officieel argument 

dat het veel te gevaarlijk was in Uruzgan. Zelfs zo gevaarlijk, dat de Nederlandse militairen 

alleen maar zouden moeten vechten en zodoende helemaal niet toe zouden komen aan het 

doel van de missie, namelijk wederopbouw. Doordat de kranten veel aandacht besteedden aan 

het ‘nee’ van D66 en vervolgens de Uruzgan-missie overwegend gingen benaderen vanuit het 

gevaarlijke perspectief, benadrukten de kranten het belang van dit argument. Hierdoor is het 

mogelijk dat D66 haar mening in de kranten zag bevestigd en daardoor bleef hameren op de 

gevaarlijke situatie in Uruzgan als argument om de missie af te blazen. Dit had echter tot 

                                                
398 ‘Pvda-achterban wil dat fractie ‘nee’ zegt; missie Afghanistan’, Trouw, 26 januari 2006 pag. 5. Zie ook: 

George Marlet, ‘Van den Burg: Ik hoop vurig dat ik ongelijk krijg’, Trouw, 3 februari 2006, pag. 6. 
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gevolg dat er enorme commotie ontstond waardoor het kabinet geen concreet voorstel aan de 

Kamer kon voorleggen, maar slechts een ‘voornemen tot besluit’. Het ‘voornemen’ 

resulteerde echter weer in een procedureel debat waardoor het besluitvormingsproces in 

wezen stil kwam te liggen. Dientengevolge kan worden gesteld, dat de kranten in hebben 

gespeeld op de angst van D66 dat de missie te gevaarlijk was om aan te beginnen, door in de 

artikelen zo sterk de gevaarlijke situatie te benadrukken. Hierdoor is het mogelijk dat D66 

grond zag om de koers te blijven varen die de partij had ingezet waardoor uiteindelijk het 

besluitvormingsproces aanzienlijk werd belemmerd, of beter gezegd, werd vertraagd. 

Ten derde kan worden geconcludeerd, dat de kans reëel is, dat het politieke 

besluitvormingsproces over de Uruzgan-missie door de media is beïnvloed door het publieke-

opinie-effect. In dit geval beïnvloeden de kranten het besluitvormingsproces immers middels 

negatieve berichtgeving over de politieke elite, of middels negatieve berichtgeving over het 

verloop van het besluitvormingsproces, waarop de politieke elite anticipeert, of die de 

politieke elite wil voorkomen.  

Hoewel de kranten weinig kritisch waren over de inhoud van het beleid, waren zij dit 

wel over de politieke elite en over het besluitvormingsproces zelf. Dit blijkt allereerst 

namelijk uit de artikelen die ingingen op de verdeeldheid binnen het kabinet. Hierin werd 

immers het beeld geschetst dat de partijen die eensgezind het land moesten leiden het over 

belangrijke onderwerpen niet eens konden worden. Het feit dat dit niet de eerste keer was, 

maar dat er al meerdere crises waren overwonnen schetste een beeld van een zeer wankele 

coalitie. Als gevolg hiervan kan niet worden uitgesloten, dat de negatieve berichtgeving in de 

kranten ertoe heeft bijgedragen dat het kabinet dit beeld wilde corrigeren en zodoende tot het 

compromis kwam van een ‘voornemen’. De dreigende crisis werd er in ieder geval tijdelijk 

mee afgewend en het kabinet deed in ieder geval zijn best om zo eensgezind en daadkrachtig 

mogelijk over te komen.  

Vervolgens blijkt het publieke-opinie-effect uit de negatieve berichtgeving over de 

strijd tussen het kabinet en de Kamer over de te volgen procedure. De Kamer verweet immers 

het kabinet niet te regeren en het kabinet verweet de Kamer het besluitvormingsproces 

onnodig op te houden. Het debat over de rolverdeling tussen die twee organen creëerde zo een 

beeld dat beide organen niet naar behoren functioneerden en dat het besluitvormingsproces 

een rommeltje was. Hierbij is het van belang om nog eens te benadrukken dat De Telegraaf  

hier afweek van de rest, door veel duidelijker het kabinet te steunen en door veel kritischer te 

zijn over het functioneren van de Kamer. Terwijl de andere kranten de nadruk meer legden op 

het matige functioneren van het kabinet en eerder ondersteunend schreven over de Kamer. 
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Het effect dat de kranten teweeg brachten was dus wel hetzelfde, maar de richting van hun 

kritiek was tegenovergesteld. Als gevolg hiervan is het niet geheel onwaarschijnlijk dat, 

zowel het kabinet, als de Kamer druk voelden om de politieke impasse te doorbreken en een 

einde te maken aan die negatieve berichtgeving. Het kabinet door het woord ‘besluit’ in ieder 

geval in de mond te nemen. De Kamer door de artikel 100-brief, die nog steeds niet sprak 

over een besluit, toch maar in behandeling te nemen. 

Bovendien werd het publieke-opinie-effect versterkt door het politieke klimaat. 

Politieke partijen moesten immers meer moeite doen om de stem van de kiezer te winnen dan 

wel te behouden. Als gevolg hiervan waren zij gevoeliger voor kritiek waardoor het publieke-

opinie-effect des te sterker kon zijn. Verder is het van belang om te noemen dat dit effect niet 

werd beperkt door de veelal volgende houding van de kranten. Om een negatief beeld te 

schetsen van het functioneren van de politieke elite en over de vorderingen in het 

besluitvormingsproces zelf, was het immers genoeg dat de kranten hiervan verslag deden. De 

kranten hoefden hierbij niet voorop te lopen ten opzichte van het debat. Daar komt bij dat het 

bij dit effect niet uit maakt of artikelen een neutrale, positieve, of negatieve houding 

aannamen ten opzichte van de missie. Zolang berichten inzake Uruzgan een beeld schetsten 

over het functioneren van de politieke elitie, kon het publieke-opinie-effect optreden. 

Vanwege het feit dat de Volkskrant en het NRC relatief veel opiniestukken publiceerden is de 

kans trouwens groot dat deze kranten een sterker publieke-opinie-effect teweeg brachten, dan 

de twee andere kranten. 

Tot slot kan worden geconcludeerd, dat de kans nihil is dat het versnellend-effect het 

politieke besluitvormingsproces over de Uruzgan-missie heeft beïnvloed. Hierbij is het van 

belang om in herinnering te brengen dat het versnellend-effect bekenent dat de berichtgeving 

ertoe heeft geleid dat een besluit, dat sowieso zou worden genomen, slechts eerder is 

genomen. Als gevolg hiervan is het voor dit effect noodzakelijk dat er al enige duidelijkheid 

bestond over welke kant het besluit op zou gaan. Anders waren de kranten immers überhaupt 

niet in staat om hier op in te spelen en het proces te versnellen.  

Specifiek kijkend naar de eerste fase van het besluitvormingsproces kan vervolgens 

worden gesteld dat het besluitvormingsproces werd bemoeilijkt door praktische overwegingen 

en interne verdeeldheid binnen het kabinet waardoor het lange tijd onduidelijk was welk 

besluit er sowieso zou worden genomen. Zo wilden Kamp en Bot pas een besluit nemen 

wanneer de veiligheidsgaranties waren afgesproken met de VS en de NAVO. Toen deze 

veiligheidsgaranties werden afgegeven bleek vervolgens dat het kabinet intern was verdeeld 

door de bezwaren van de D66-ministers. Hierdoor werd het alsnog onzeker of Bot en Kamp 
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het besluit wel door het kabinet konden loodsen. Kortom de richting van het besluit was lange 

tijd onduidelijk doordat het besluit nog beide kanten op kon vallen. Bovendien was de 

berichtgeving in de kranten niet dusdanig dat er een oproep werd gedaan om tot welk besluit 

dan ook te komen. Om te beginnen doordat de media, op het punt van de Afghaanse 

gevangenen na, de ontwikkelingen in de politieke arena rondom Uruzgan slechts hebben 

gevolgd. Daar komt bij dat in het meerendeel van die berichtgeving niet meer werd gedaan 

dan het reeds bestaande debat reflecteren. Wanneer er tot slot dan toch een positie werd 

ingenomen was deze overwegend negatief, terwijl Bot en Kamp alles op alles zetten om tot 

een positief besluit te komen. Zodoende stonden inhoudelijke overwegingen niet toe dat de 

kranten het besluitvormingsproces versnelden en was de berichtgeving te weinig kritisch om 

dit überhaupt te doen. 

Wordt er aansluitend gekeken naar het versnellend-effect op de rest van het 

besluitvormingsproces, dan is wederom de conclusie dat de kranten eigenlijk niet in staat 

waren om het besluitvormingsproces te versnellen. Allereerst omdat het inhoudelijke debat 

over de missie vanaf 22 december 2005 tot en met 13 januari 2006 eigenlijk stilstond en er in 

de politiek niet werd gesproken over het wel of niet uitzenden van de Nederlandse 

krijgsmacht naar Uruzgan. Het politieke debat ging immers over de te volgen procedure en de 

rolverdeling tussen het kabinet en de Kamer. Als gevolg hiervan was het onduidelijk of er een 

Kamermeerderheid vóór de missie was. Deze duidelijkheid kwam ook pas nadat het 

inhoudelijke debat van start was gegaan. De PvdA was hier verantwoordelijk voor door te 

stellen dat de partij niet per definitie tegen de missie was, maar dat wanneer er aan een aantal 

voorwaarden werd voldaan de partij zou instemmen met de missie. Door de steun van de 

PvdA zou er een breed politiek draagvlak zijn om de krijgsmacht uit te zenden naar Uruzgan. 

Veel tijd om op deze ontwikkeling in te spelen en het besluitvormingsproces alsnog te 

versnellen kregen de kranten echter niet doordat op 17 januari 2006 tijdens de 

procedurevergadering werd vastgesteld dat de Kamer op 2 februari 2006 zijn instemming dan 

wel afkeuring zou uitspreken.
399

 Zodoende was de termijn van het besluitvormingsproces 

afgebakend en konden de kranten hier niets meer aan veranderen. Het is verder zeer 

onwaarschijnlijk dat de kranten in het tijdsbestek van 14 januari tot 17 januari 2006 dusdanig 

invloed hebben uitgeoefend dat de leden van de Tweede Kamer zich onder druk voelden gezet 

om al op 2 februari tot een definitief oordeel te komen. De snelheid waarmee het 

besluitvormingsproces na 13 januari 2006 gepaard ging had namelijk veel meer te maken met 

                                                
399 Hazelbag, Politieke besluitvorming van de missie in Uruzgan: een reconstructie pag. 23. 
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de implementatie van het besluit. De eerste troepen waren immers gepland om al in de zomer 

van 2006 naar Uruzgan te worden uitgezonden waardoor het noodzakelijk was dat de 

krijgsmacht duidelijkheid kreeg over de missie en deze officieel kon gaan plannen. Bovendien 

geldt voor de wijze waarop er door de kranten werd bericht in grote mate hetzelfde als tijdens 

de eerste fase. Ook in dit stadium van het besluitvormingsproces volgden de kranten het 

politieke debat en schreven zij voornamelijk neutraal over Uruzgan. Het enige verschil is, dat 

wanneer er een kant werd gekozen in het politieke debat, deze vaker vóór de missie was dan 

tegen. In die zin komt de richting van de berichtgeving meer overeen met de stemming onder 

de politieke elite. Desondanks kregen de kranten niet de ruimte om het besluitvormingsproces 

te versnellen en was de berichtingeving wederom te weinig kritisch om dit sowieso te doen. 
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Tot besluit 

 

In dit onderzoek is antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het politieke 

besluitvormingsproces over de Nederlandse missie naar Uruzgan door de media is beïnvloed. 

Met het antwoord dat het Uruzgan-debat wel degelijk door de media is beïnvloed, maar 

slechts in beperkte mate, is het onderzoek echter niet geheel afgerond. Het onderzoek diende 

immers een groter doel. Allereerst door te beoordelen of de instrumenten die na het 

Srebrenica-drama zijn ontwikkeld, om negatieve invloeden buitenshuis te houden, 

daadwerkelijk een constructieve en rationele besluitvorming garanderen. Ten tweede door 

meer inzicht te verschaffen in de dynamiek tussen de staat en de media wanneer het gaat om 

een besluit waarbij de krijgsmacht in den vreemde wordt ingezet ter bevordering of 

handhaving van de internationale rechtsorde.  

 Gezien het drama wat zich in Srebrenica heeft afgespeeld en het kritische rapport over 

het verloop van het besluitvormingsproces over de Nederlandse missie naar Srebrenica, is het 

niet vreemd dat de politieke elite het besluitvormingsproces heeft willen verbeteren middels 

artikel 100 Gw en het toetsingskader. Beide instrumenten slagen er echter niet in om een 

constructief en rationeel besluitvormingsproces te garanderen. Allereerst, omdat artikel 100 

Gw niet in staat is om negatieve invloeden, zoals media-invloed, te weren uit het 

besluitvormingsproces. Artikel 100 Gw is immers niets meer dan een informatieplicht van het 

kabinet aan de Tweede Kamer om laatstgenoemde in te lichten over een onderzoek van het 

kabinet naar de mogelijkheden voor een internationale missie. Artikel 100 Gw zegt dus niets 

over het besluitvormingsproces zelf. Niets over hoe het besluit überhaupt tot stand moet 

komen en niets over de rolverdeling tussen het kabinet en de Kamer specifiek. Formeel-

juridisch gezien is er dus niets geregeld om een constructieve en rationele besluitvorming te 

garanderen. Het enige wat artikel 100 Gw voorkomt is dat de Kamer wordt verrast door een 

besluit van het kabinet om de Nederlandse krijgsmacht in te zetten ter bevordering of 

handhaving van de internationale rechtsorde.  

De in de praktijk ontwikkelde artikel 100-procedure biedt echter net zo min houvast 

voor de verbetering van het besluitvormingsproces. Integendeel zelfs, dit onderzoek toont 

immers aan dat het besluitvormingsproces in wezen tot stilstand kwam door onenigheid over 

de te volgen procedure. Door die onduidelijkheid over hoe de artikel 100-procedure moest 

worden geïnterpreteerd, kregen de kranten vervolgens ruimte om het besluitvormingsproces te 

beïnvloeden. Op basis hiervan kan worden gesteld, dat zolang de procedure omtrent de inzet 
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van de Nederlandse krijgsmacht ter bevordering of handhaving van de internationale 

rechtsorde niet formeel is vastgelegd, het besluitvormingsproces ook in de toekomst 

kwetsbaar is voor negatieve invloeden.  

Dit impliceert dat media-invloed zou worden beperkt wanneer de procedure omtrent 

de inzet van de krijgsmacht ter bevordering of handhaving van de internationale rechtsorde 

formeel zou worden vastgelegd. Let wel, media-invloed is daarmee niet geheel uitgesloten. 

Net zo min als andere invloeden, zoals partijpolitieke belangen en het internationale 

besluitvormingsproces. Het valt namelijk te betwijfelen of een instrument überhaupt in staat 

kan zijn om alle negatieve invloeden buitenshuis te houden. Allereerst doordat de 

Nederlandse democratie, die is gebouwd op een meerpartijensysteem en een kabinet die 

regeert op basis van de vertrouwensregel, met zich meebrengt dat de Nederlandse politiek 

gevoelig is voor partijpolitieke belangen. De macht die politieke partijen in de Kamer hebben, 

is door het meerpartijensysteem immers afhankelijk van de zetelverdeling tussen de politieke 

partijen. Om die macht te vergroten zullen politieke partijen de stem van de kiezer moeten 

winnen dan wel behouden. Dientengevolge zullen politieke partijen bij het bepalen van hun 

standpunten nooit de kiezer volledig uit het oog verliezen waardoor partijpolitieke belangen 

vrijwel altijd het politieke debat zullen beïnvloeden.  

Hetzelfde geldt in wezen voor het internationale besluitvormingsproces. Inherent aan 

het lidmaatschap van een internationale organisatie die collectief verantwoordelijk is voor de 

internationale vrede en veiligheid, zoals de VN, is immers dat een internationaal besluit tot 

interventie vooraf gaat aan een nationaal besluit. Zodoende is wat op internationaal niveau 

wordt besloten altijd van invloed op een nationaal besluitvormingsproces. De complexiteit 

van dergelijke interventies en de samenwerking die hiervoor nodig is, versterken die invloed 

des te meer doordat er al in een vroeg stadium inhoudelijk wordt gesproken over de invulling 

van de operatie. Hierdoor ontstaan er al snel verwachtingen waardoor het nationale 

besluitvormingsproces onder druk komt te staan. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat een 

politiek instrument er voor kan zorgen, dat andere invloeden het besluitvormingsproces niet 

mede bepalen. Artikel 100 Gw slaagt er in ieder geval niet in te doen waarvoor het was 

bedoeld. 

 Daar komt bij dat het toetsingskader slechts in beperkte mate bijdraagt aan de kwaliteit 

van het besluitvormingsproces. Aanvankelijk was het toetsingskader bedoeld om het 

besluitvormingsproces te stroomlijnen door te dienen als een soort checklist waartegen 

missies kunnen worden getoetst en op basis waarvan kan worden beoordeeld of er niet te veel 

risico’s aan de missie zijn verbonden en of de missie haalbaar is. De politieke en militaire 
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aandachtpunten uit het toetsingskader fungeren zo wel degelijk als nuttige handvatten om 

invulling te geven aan een internationale missie. Het maakt de kans in ieder geval aanzienlijk 

kleiner dat Nederland begint aan een missie met een slecht mandaat, onduidelijke 

geweldsinstructies en geen einddatum, zoals wel het geval was bij de Srebrenica-missie. In 

dat opzicht draagt het toetsingskader bij aan het verbeteren van het besluitvormingsproces. 

Het probleem is echter dat uit het Uruzgan-debat blijkt, dat het betwijfelenswaardig is 

of het toetsingskader optimaal door de politieke elite wordt gebruikt. Zoals de analyse van het 

politieke debat heeft aangetoond, leidde de toepassing van het toetsingskader in de Kamer niet 

tot een eenduidig oordeel over de missie. D66, GroenLinks en de SP vonden immers de 

risico’s van de missie te groot en achtten de missie niet haalbaar. Redenen hiertoe waren de 

schimmige bevelstructuur tussen OEF en ISAF en de slechte veiligheidssituatie in Uruzgan 

waardoor de nadruk te sterk kwam te liggen op vechten en te weinig op wederopbouw. 

Hierdoor meenden deze partijen dat de Uruzgan-missie geen kans van slagen had.   

Uit de antwoorden van het kabinet op vragen hierover blijkt echter dat D66, 

GroenLinks en de SP wel degelijk een punt hadden. Om te beginnen omdat de bevelstructuur 

laat zien dat de scheiding tussen OEF en ISAF niet absoluut was waardoor de bevelstructuur 

niet geheel in lijn was met het toetsingskader. In principe was ISAF leidend en moest de OEF-

commandant zijn operaties afstemmen met ISAF en zelfs impliciet goedkeuring vragen voor 

OEF-operaties in Nederlands gebied, maar indien het uitmonde in een conflict was het 

mogelijk dat de NAVO-commandant in het nadeel van ISAF zou beslissen. Het probleem 

hierbij was, dat hoewel het commando van beide missies in handen lag van één commandant, 

deze verantwoordelijk was voor twee wezenlijk van elkaar verschillende missies. Hierdoor 

kon niet worden uitgesloten dat de OEF-missie het succes van ISAF zou ondermijnen. 

Vervolgens omdat het kabinet zelf ook aangaf dat de wederopbouw in Uruzgan een moeizaam 

proces zou zijn. Niet alleen vanwege de strijd die de Nederlandse militairen zouden moeten 

leveren tegen de OMF, maar ook vanwege de enorme achterstand die de provincie zo 

typeerde waardoor er vanaf vrijwel nul moesten worden opgebouwd. Door de combinatie van 

een schimmige bevelstructuur, slechte veiligheidsomstandigheden, een zeer belabberd 

uitgangspunt voor wederopbouw en slechts een termijn van twee jaar, valt het te betwijfelen 

of de Uruzgan-missie wel kon slagen in haar opzet.  

Dientengevolge zou kunnen worden gesteld, dat strikte toepassing van het 

toetsingskader had moeten leiden tot een ‘nee’ tegen de missie, of in ieder geval tot uitstel van 

de missie tot de veiligheidsomstandigheden beter waren en de kans van slagen groter was. Het 

feit dat de andere politieke partijen vonden dat er voldoende maatregelen waren getroffen om 
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de missies van elkaar te scheiden en de risico’s te beperken waardoor zij de missie wel 

haalbaar achtten, toont aan dat het toetsingskader werd gebruikt om een bepaald standpunt te 

verdedigen, in plaats van dat het toetsingskader leidde tot een bepaald besluit. Dit betekent dat 

het toetsingskader dus eigenlijk zijn doel voorbij schiet en per saldo het 

besluitvormingsproces niet wezenlijk verbetert.   

 De conclusie dat beide instrumenten er niet in slagen om een constructieve en 

rationele besluitvorming te garanderen, betekent dat de media nog steeds veel ruimte krijgen 

om het politieke besluitvormingsproces te beïnvloeden. Indien de kranten inhoudelijk veel 

kritischer waren geweest over de Uruzgan-missie, hadden zij de politieke elite veel meer 

onder druk kunnen zetten en door de onzekerheid die bestond over de doorgang van de missie 

was de politieke elite slecht in staat geweest om die druk te weerstaan. Zodoende hadden de 

kranten meer invloed kunnen hebben op het politieke besluitvormingsproces, dan ze 

daadwerkelijk hebben gehad.  

De inhoudsanalyse van de krantenartikelen heeft echter aangetoond, dat de kranten 

niet onafhankelijk genoeg waren om de politieke elite zo sterk onder druk te zetten. Enerzijds 

blijkt dit uit de met name volgende houding van de kranten ten opzichte van het politieke 

debat, wat terugkomt in het veelal gekozen perspectief om de ontwikkelingen rondom de 

Uruzgan-missie mee te duiden. Zoals uit dit onderzoek is gebleken kwam het politieke debat 

door D66 al snel in het teken te staan van de gevaarlijke situatie in Uruzgan. De kranten 

namen dit vervolgens en masse over om het politieke debat mee te beschrijven. 

Beschrijvingen die bovendien overwegend neutraal van aard waren en dus slechts het reeds 

bestaande debat reflecteerden. Hieruit valt af te leiden, dat de kranten niet of nauwelijks in 

staat waren om andere visies en meningen weer te geven, dan diegenen die terug te zien 

waren in het politieke debat. Anderzijds blijkt de afwezigheid van een onafhankelijke houding 

van de kranten uit de nadruk die in veel artikelen werd gelegd op het politieke steekspel. 

Hierdoor werd er weinig aandacht gegeven aan de problematiek in Uruzgan en het nut en de 

noodzaak van de missie. De nieuwsberichtgeving over Uruzgan bleef hierdoor oppervlakkig 

en door de focus op de strijd tussen het kabinet en de Kamer en de politieke partijen 

onderling, steeg de berichtgeving niet boven het politieke debat uit.  

Met betrekking tot de dynamiek tussen de staat en de media betekent dit dat de media 

wel degelijk naar de politieke elite kijken om het kader vast te stellen waarmee zij de 

ontwikkelingen romdom een missie ter bevordering of handhaving van de internationale 

rechtsorde duiden. Dit onderzoek toont echter aan dat dit kader niet noodzakelijkerwijs het 

kader is dat het best de belangen dient van de beleidsmakers. In deze casus heeft het 
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gevaarlijke kader immers niet bepaald bijgedragen aan het goede verloop van het 

besluitvormingsproces over de missie naar Uruzgan. Hierbij is het echter van belang om te 

benadrukken, dat het niet de beleidsmakers waren die het kader van de media hebben bepaald, 

maar politici die behoorden tot D66. Het kader diende immers wel de belangen van D66. 

Zodoende kan niet worden geconcludeerd, dat het de beleidsmakers zijn die het kader dicteren 

aan de media waardoor media-invloed zou worden beperkt. Doordat het de politieke elite is 

die bepalend is voor het kader van de media, kan echter wel worden geconcludeerd dat de 

media een keuze hebben in welke invalshoek zij kiezen voor het duiden van het politieke 

debat. Hierdoor is het wel degelijk mogelijk dat zij een kant kiezen in het politieke debat 

waardoor de media van invloed kunnen zijn op het politieke besluitvormingsproces. Verder 

kan worden geconcludeerd dat die media-invloed vervolgens niet moet worden overschat, 

omdat het de media veelal aan een onafhankelijke houding ontbreekt. Hierdoor benutten de 

media slechts beperkt de ruimte die zij krijgen om het politieke besluitvormingsproces te 

beïnvloeden. De media blijken immers slechts incidenteel leidend te zijn ten opzichte van het 

politieke debat. Bovendien kiezen de media relatief weinig een kant in het politieke debat. 

Dientengevolge kan worden geconcludeerd, dat de media haar taken om toezicht te houden op 

en het bewaren van het economisch evenwicht niet optimaal hebben uitgevoerd en voor een 

groot deel hebben overgelaten aan de politieke elite zelf.   

Al met al kan dus worden gesteld dat, sinds de telegram van William Randolph Hearst 

aan zijn illustrator Frederic S. Remington in 1897, de verhouding tussen de staat en de media 

wezenlijk is veranderd. De media, met al haar technologische mogelijkheden, zijn niet langer 

in staat om een ‘oorlog’ te genereren.   
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Bijlage I: Concrete doelen en tijdspad Afghanistan Compact
400

 

 

SECURITY 

International Security Forces 

Through end-2010, with the support of and in close coordination with the Afghan 

Government, the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF), Operation 

Enduring Freedom (OEF) and their respective Provincial Reconstruction Teams (PRTs) will 

promote security and stability in all regions of Afghanistan, including by strengthening 

Afghan capabilities. 

 

Afghan National Army 

By end-2010: A nationally respected, professional, ethnically balanced Afghan National 

Army will be fully established that is democratically accountable, organized, trained and 

equipped to meet the security needs of the country and increasingly funded from Government 

revenue, commensurate with the nation’s economic capacity; the international community 

will continue to support Afghanistan in expanding the ANA towards the ceiling of 70,000 

personnel articulated in the Bonn talks; and the pace of expansion is to be adjusted on the 

basis of periodic joint quality assessments by the Afghan Government and the international 

community against agreed criteria which take into account prevailing conditions. 

 

Afghan National and Border Police 

By end-2010, a fully constituted, professional, functional and ethnically balanced Afghan 

National Police and Afghan Border Police with a combined force of up to 62,000 will be able 

to meet the security needs of the country effectively and will be increasingly fiscally 

sustainable. 

 

Disbandment of Illegal Armed Groups 

All illegal armed groups will be disbanded by end-2007 in all provinces. 

 

Counter-Narcotics 

By end-2010, the Government will strengthen its law enforcement capacity at both central and 

provincial levels, resulting in a substantial annual increase in the amount of drugs seized or 

                                                
400 S/2006/90, Bijlage I, pag 6 tot en met 12. 
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destroyed and processing facilities dismantled, and in effective measures, including targeted 

eradication as appropriate, that contribute to the elimination of poppy cultivation. By end-

2010, the Government and neighbouring and regional governments will work together to 

increase coordination and mutual sharing of intelligence, with the goal of an increase in the 

seizure and destruction of drugs being smuggled across Afghanistan’s borders and effective 

action against drug traffickers. 

 

Mine Action and Ammunition 

By end-2010, in line with Afghanistan’s Millennium Development Goals (MDGs) and 

Afghanistan’s Ottawa Convention obligations, the land area contaminated by mines and 

unexploded ordnance will be reduced by 70%; all stockpiled anti-personnel mines will be 

located and destroyed by end-2007; and by end-2010, all unsafe, unserviceable and surplus 

ammunition will be destroyed. 

 

GOVERNANCE, RULE OF LAW AND HUMAN RIGHTS 

Public Administrative Reform 

By end-2010: Government machinery (including the number of ministries) will be 

restructured and rationalised to ensure a fiscally sustainable public administration; the civil 

service commission will be strengthened; and civil service functions will be reformed to 

reflect core functions and responsibilities. A clear and transparent national appointments 

mechanism will be established within 6 months, applied within 12 months and fully 

implemented within 24 months for all senior level appointments to the central government 

and the judiciary, as well as for provincial governors, chiefs of police, district administrators 

and provincial heads of security. By end-2006 a review of the number of administrative units 

and their boundaries will be undertaken with the aim of contributing to fiscal sustainability. 

By end-2010, in furtherance of the work of the civil service commission, merit-based 

appointments, vetting procedures and performance-based reviews will be undertaken for civil 

service positions at all levels of government, including central government, the judiciary and 

police, and requisite support will be provided to build the capacity of the civil service to 

function effectively. Annual performance-based reviews will be undertaken for all senior staff 

(grade 2 and above) starting by end-2007. 
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Anti-Corruption 

The UN Convention against Corruption will be ratified by end-2006, national legislation 

adapted accordingly by end-2007 and a monitoring mechanism to oversee implementation 

will be in place by end-2008. 

 

The Census and Statistics 

The census enumeration will be completed by end-2008 and the complete results published. 

Reliable statistical baselines will be established for all quantitative benchmarks by mid-2007 

and statistical capacity built to track progress against them. 

 

National Assembly 

The National Assembly will be provided with technical and administrative support by mid- 

2006 to fulfil effectively its constitutionally mandated roles. 

 

Elections 

The Afghanistan Independent Electoral Commission will have the high integrity, capacity and 

resources to undertake elections in an increasingly fiscally sustainable manner by end-2008, 

with the Government of Afghanistan contributing to the extent possible to the cost of future 

elections from its own resources. A permanent civil and voter registry with a single national 

identity document will be established by end-2009. 

 

Gender 

By end-2010: the National Action Plan for Women in Afghanistan will be fully implemented; 

and, in line with Afghanistan’s MDGs, female participation in all Afghan governance 

institutions, including elected and appointed bodies and the civil service, will be strengthened. 

 

Rule of Law 

By end-2010, the legal framework required under the constitution, including civil, criminal 

and commercial law, will be put in place, distributed to all judicial and legislative institutions 

and made available to the public. By end-2010, functioning institutions of justice will be fully 

operational in each province of Afghanistan, and the average time to resolve contract disputes 

will be reduced as much as possible. A review and reform of oversight procedures relating to 

corruption, lack of due process and miscarriage of justice will be initiated by end-2006 and 

fully implemented by end-2010; by end-2010, reforms will strengthen the professionalism, 
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credibility and integrity of key institutions of the justice system (the Ministry of Justice, the 

Judiciary, the Attorney- General’s office, the Ministry of Interior and the National Directorate 

of Security). By end-2010, justice infrastructure will be rehabilitated; and prisons will have 

separate facilities for women and juveniles. 

 

Land Registration 

A process for registration of land in all administrative units and the registration of titles will 

be started for all major urban areas by end-2006 and all other areas by end-2008. A fair 

system for settlement of land disputes will be in place by end-2007. Registration for rural land 

will be under way by end-2007. 

 

Counter-Narcotics 

By end-2010, the Government will increase the number of arrests and prosecutions of 

traffickers and corrupt officials and will improve its information base concerning those 

involved in the drugs trade, with a view to enhancing the selection system for national and 

sub-national public appointments, as part of the appointments mechanism mentioned earlier in 

this annex. 

 

Human Rights 

By end-2010: The Government’s capacity to comply with and report on its human rights 

treaty obligations will be strengthened; Government security and law enforcement agencies 

will adopt corrective measures including codes of conduct and procedures aimed at 

preventing arbitrary arrest and detention, torture, extortion and illegal expropriation of 

property with a view to the elimination of these practices; the exercise of freedom of 

expression, including freedom of media, will be strengthened; human rights awareness will be 

included in education curricula and promoted among legislators, judicial personnel and other  

Government agencies, communities and the public; human rights monitoring will be carried 

out by the Government and independently by the Afghan Independent Human Rights 

Commission (AIHRC), and the UN will track the effectiveness of measures aimed at the 

protection of human rights; the AIHRC will be supported in the fulfilment of its objectives 

with regard to monitoring, investigation, protection and promotion of human rights. The 

implementation of the Action Plan on Peace, Justice and Reconciliation will be completed by 

end-2008. 
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ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT 

INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCES 

Roads 

Afghanistan will have a fully upgraded and maintained ring road, as well as roads connecting 

the ring road to neighbouring countries by end-2008 and a fiscally sustainable system for road 

maintenance by end-2007. 

 

Air Transport 

By end-2010: Kabul International Airport and Herat Airport will achieve full International 

Civil Aviation Organisation compliance; Mazar-i-Sharif, Jalalabad and Kandahar will be 

upgraded with runway repairs, air navigation, fire and rescue and communications equipment; 

seven other domestic airports will be upgraded to facilitate domestic air transportation; and air 

transport services and costs will be increasingly competitive with international market 

standards and rates. 

 

Energy 

By end-2010: electricity will reach at least 65% of households and 90% of non-residential 

establishments in major urban areas and at least 25% of households in rural areas; at least 

75% of the costs will be recovered from users connected to the national power grid. A 

strategy for the development and the use of renewable energies will be developed by end-

2007. 

 

Mining and Natural Resources 

An enabling regulatory environment for profitable extraction of Afghanistan’s mineral and 

natural resources will be created by end-2006, and by end-2010 the investment environment 

and infrastructure will be enhanced in order to attract domestic and foreign direct investment 

in this area. 

 

Water Resource Management 

Sustainable water resource management strategies and plans covering irrigation and drinking 

water supply will be developed by end-2006, and irrigation investments will result in at least 

30% of water coming from large waterworks by end-2010. 
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Urban Development 

By end-2010: Municipal governments will have strengthened capacity to manage urban 

development and to ensure that municipal services are delivered effectively, efficiently and 

transparently; in line with Afghanistan’s MDGs, investment in water supply and sanitation 

will ensure that 50% of households in Kabul and 30% of households in other major urban 

areas will have access to piped water. 

 

Environment 

In line with Afghanistan’s MDGs, environmental regulatory frameworks and management 

services will be established for the protection of air and water quality, waste management and 

pollution control, and natural resource policies will be developed and implementation started 

at all levels of government as well as the community level, by end-2007. 

 

EDUCATION 

Primary and Secondary Education 

By end-2010: in line with Afghanistan’s MDGs, net enrolment in primary school for girls and 

boys will be at least 60% and 75% respectively; a new curriculum will be operational in all 

secondary schools; female teachers will be increased by 50%; 70% of Afghanistan’s teachers 

will have passed a competency test; and a system for assessing learning achievement such as a 

national testing system for students will be in place. 

 

Higher Education 

By end 2010: enrolment of students to universities will be 100,000 with at least 35% female 

students; and the curriculum in Afghanistan’s public universities will be revised to meet the 

development needs of the country and private sector growth. 

 

Skills Development 

A human resource study will be completed by end-2006, and 150,000 men and women will be 

trained in marketable skills through public and private means by end-2010. 

 

Afghan Cultural Heritage 

A comprehensive inventory of Afghan cultural treasures will be compiled by end-2007. 

Measures will be taken to revive the Afghan cultural heritage, to stop the illegal removal of 

cultural material and to restore damaged monuments and artefacts by end-2010. 
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HEALTH 

Health and Nutrition 

By end-2010, in line with Afghanistan’s MDGs, the Basic Package of Health Services will be 

extended to cover at least 90% of the population; maternal mortality will be reduced by 15%; 

and full immunisation coverage for infants under-5 for vaccine-preventable diseases will be 

achieved and their mortality rates reduced by 20%. 

 

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

Agriculture and Livestock 

By end-2010: The necessary institutional, regulatory and incentive framework to increase 

production and productivity will be established to create an enabling environment for legal 

agriculture and agriculture-based rural industries, and public investment in agriculture will 

increase by 30 percent; particular consideration will be given to perennial horticulture, animal 

health and food security by instituting specialised support agencies and financial service 

delivery mechanisms, supporting farmers’ associations, branding national products, 

disseminating timely price and weather-related information and statistics, providing strategic 

research and technical assistance and securing access to irrigation and water management 

systems. 

 

Comprehensive Rural Development 

By end-2010: Rural development will be enhanced comprehensively for the benefit of 19 

million people in over 38,000 villages; this will be achieved through the election of at least a 

further 14,000 voluntary community development councils in all remaining villages, 

promoting local governance and community empowerment; access to safe drinking water will 

be extended to 90% of villages and sanitation to 50%; road connectivity will reach 40% of all 

villages, increasing access to markets, employment and social services; 47% of villages will 

benefit from small-scale irrigation; 800,000 households (22% of all Afghanistan’s 

households) will benefit from improved access to financial services; and livelihoods of at least 

15% of the rural population will be supported through the provision of 91 million labour days. 

 

Counter-Narcotics 

By end-2010, the Government will design and implement programmes to achieve a sustained 

annual reduction in the amount of land under poppy and other drug cultivation by the 

strengthening and diversification of licit livelihoods and other counter-narcotics measures, as 
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part of the overall goal of a decrease in the absolute and relative size of the drug economy in 

line with the Government’s MDG target. 

 

SOCIAL PROTECTION 

Poverty Reduction 

By end-2010, in line with Afghanistan’s MDGs, the proportion of people living on less than 

US$1 a day will decrease by 3% per year and the proportion of people who suffer from 

hunger will decrease by 5% per year. 

 

Humanitarian and Disaster Response 

By end-2010, an effective system of disaster preparedness and response will be in place. 

 

Disabled 

By end-2010, increased assistance will be provided to meet the special needs of all disabled 

people, including their integration in society through opportunities for education and gainful 

employment. 

 

Employment of Youth and Demobilised Soldiers 

By end-2010, employment opportunities for youth and demobilised soldiers will be increased 

through special programmes. 

 

Refugees and IDPs 

By end-2010, all refugees opting to return and internally displaced persons will be provided 

assistance for rehabilitation and integration in their local communities; their integration will 

be supported by national development programmes, particularly in key areas of return. 

 

Vulnerable Women 

By end-2010, the number of female-headed households that are chronically poor will be 

reduced by 20%, and their employment rates will be increased by 20%. 

 

Counter-Narcotics 

By end-2010, the Government will implement programmes to reduce the demand for 

narcotics and provide improved treatment for drug users. 
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ECONOMIC GOVERNANCE AND PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT 

Financial Management 

By end-2007, the Government will ensure improved transparent financial management at the 

central and provincial levels through establishing and meeting benchmarks for financial 

management agreed with and monitored by the international community, including those in 

the anticipated Poverty Reduction Growth Facility (PRGF). In turn, and in line with improved 

government accountability, donors will make more effort to increase the share of total 

external assistance to Afghanistan that goes to the core budget. 

 

Domestic Revenues 

Afghanistan’s total domestic budgetary revenue – equivalent to 4.5% of estimated legal GDP 

in 1383 (2004/05) – will steadily increase and reach 8% of GDP by 1389 (2010/11). The ratio 

of revenue to estimated total recurrent expenditures, including estimated recurrent 

expenditures in the core and external development budgets, is projected to rise from 28% in 

1383 (2004/05) to an estimated 58% in 1389, resulting in a continuing need, in accord with 

the principles in Annex II, for (1) external assistance to the core budget and (2) increasing 

cost-effectiveness of assistance that funds recurrent expenditure though the external 

development budget. 

 

Private Sector Development and Trade 

All legislation, regulations and procedures related to investment will be simplified and 

harmonised by end-2006 and implemented by end-2007. New business organisation laws will 

be tabled in the National Assembly by end-2006. The Government’s strategy for divestment 

of state-owned enterprises will be implemented by end-2009. 

 

Financial Services and Markets 

Internationally accepted prudential regulations will be developed for all core sectors of 

banking and non-bank financial institutions by end-2007. The banking supervision function of 

Da Afghanistan Bank will be further strengthened by end-2007. Re-structuring of state-owned 

commercial banks will be complete by end-2007. State-owned banks that have not been 

relicensed will be liquidated by end-2006. 
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Regional Cooperation 

By end-2010: Afghanistan and its neighbours will achieve lower transit times through 

Afghanistan by means of cooperative border management and other multilateral or bilateral 

trade and transit agreements; Afghanistan will increase the amount of electricity available 

through bilateral power purchase; and Afghanistan, its neighbours and countries in the region 

will reach agreements to enable Afghanistan to import skilled labour, and to enable Afghans 

to seek work in the region and send remittances home. 
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Bijlage II: Databank krantenartikelen (CD-rom) 

Bijlage III: Databank sleutelwoorden per fase (CD-rom) 

 


