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Een eeuw lang zigzagbewegingen rond
moderniteit in Afghanistan

Het is lastig te voorspellen wat er in Afghanistan
gaat gebeuren als de veiligheidstransitie in 2014 voltooid is. Komt het wederom tot een burgeroorlog, in
de vorm van een machtsstrijd tussen de Tadjieken in
het noorden en de Pathanen in het zuiden? Of kan de
internationale gemeenschap in samenwerking met de
Afghaanse regering ook na 2014 doorgaan op de ingeslagen weg en een steeds groter aantal Afghanen langzamerhand een betere toekomst bieden? De geschiedenis kan vaak een beter inzicht geven, maar de vorige
eeuw laat een tweeslachtig beeld zien van Afghanistan,
met veel hoogte- en dieptepunten. Toch valt er hoop
te putten uit de twintigste eeuw, waarin Afghanistan
enkele tientallen jaren rook aan de moderniteit, maar
uiteindelijk ten onder ging aan een binnenlandse
machtsstrijd en aan de opkomst van de fundamentalistische Taliban-beweging.
Afghanistan was als speelbal van de ‘great game’
uit de negentiende eeuw komen rollen. Het land werd
toen door Lord Curzon, de ‘onderkoning’ van BritsIndia, beschreven als een schaakstuk op het bord
waarop vooral door het Russische en Britse Rijk gestreden werd om werelddominantie. Afghanistan werd
een bufferzone tussen het door de Russen gedomineerde Centraal-Azië en het Britse Rijk in India. De
Britten voerden uiteindelijk drie vergeefse oorlogen
om Afghanistan binnen hun invloedssfeer te brengen
en te houden.1
De valse start van de moderniteit onder
koning Amanullah Khan
In 1919 besteeg Amanullah Khan de troon in
Afghanistan.2 Hij riep de onafhankelijkheid uit, wat
leidde tot de laatste oorlog met Groot-Britannië. Die
korte oorlog eindigde in dat zelfde jaar met de vrede
van Rawalpindi. Groot-Britannië beloofde nooit meer
ten westen van de Khyberpas te komen. De Britten
draaiden de subsidiekraan dicht, maar Afghanistan
werd een soeverein land. Het begin van een nieuw
tijdperk leek zich aan te dienen, met de hoop dat het
land nooit meer als speelbal van internationale strategische belangen zou fungeren. Met het einde van de
zoveelste oorlog in de Afghaanse geschiedenis leek
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ook een klimaat van stabiliteit te ontstaan, waarin een
proces van ontwikkeling en modernisering zou kunnen ontkiemen.
Onder het tienjarige bewind van de hervormingsgezinde Amanullah Khan leek Afghanistan inderdaad
definitief de weg naar moderniteit in te slaan. Net als
Peter de Grote tweehonderd jaar eerder bezocht hij
Europa, waar hij geobsedeerd raakte door de westerse vooruitgang. In 1923 kreeg Afghanistan zijn eerste grondwet, waarin de gelijkheid van alle Afghanen
werd vastgelegd, ongeacht geloof of etniciteit. Het
recht op onderwijs werd universeel, persvrijheid werd
gegarandeerd en de wet die het dragen van de boerka
verplicht stelde, werd afgeschaft. Daarnaast werd het
opzetten van bedrijven gestimuleerd en werden de
handelsroutes verbeterd, waardoor de Afghaanse economie groeide en het land wederom in het vizier van
de Sovjetunie en Groot-Britannië kwam.
Het land zelf was echter nog niet rijp voor
Amanullahs hervormingen en weldra braken volksopstanden uit. Sommige hervormingen werden
noodgedwongen teruggeschroefd, maar uiteindelijk
moest koning Amanullah Khan toch zijn land ontvluchten. De conservatieve en religieuze groeperingen in Afghanistan stelden zo het oprukken van de
moderniteit een aantal jaren uit. Een van de weinige overblijfselen uit die tijd zijn de Duitse Henschelstoomlocomotieven, die reden op het zeven kilometer
lange spoor tussen Kaboel en het koninklijke paleis Darul Aman, dat ooit het hart van Amanullah’s
nieuwe, moderne hoofdstad moest worden. Het was
de enige spoorlijn die Afghanistan bezat in de gehele
twintigste eeuw. Een van de locomotieven is nu te zien
in het Kabul Museum, als symbool voor de bescheiden
moderniteit die nooit echt op gang kwam.
Vier decennia moderniteit onder
koning Zahir Shah
Vanaf 1933 deed de moderniteit wederom mondjesmaat haar intrede onder het vrij stabiele bewind van
koning Zahir Shah, dat vier decennia standhield en
gekenmerkt werd door economische voorspoed. In die
jaren veranderde de boerka van statussymbool voor de
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Kabul Dome met Afghaanse bezoekers. Foto: Collectie van Jack Masey.

Afghaanse elite in een modeartikel voor de groeiende
middenklasse en uiteindelijk zelfs voor de onderklasse,
tot premier Daoud in 1959 het land shockeerde door
met zijn vrouw zonder boerka in het openbaar te verschijnen. Omdat de elite gevolg gaf aan de oproep van
Daoud om de boerka af te werpen, werden deze vaak
dure kleren opgepikt door de lagere klassen van de bevolking.
Koning Zahir Shah contracteerde een aantal buitenlandse adviseurs die het moderniseringsproces
moesten begeleiden. Contacten met Europa op het
gebied van cultuur en handel werden gestimuleerd.
Onder zijn bewind kreeg Afghanistan de eerste moderne universiteit en in 1964 werd een nieuwe grondwet ingevoerd die Afghanistan op papier tot een moderne democratische staat maakte, met onder andere
vrije democratische verkiezingen, een parlement, bescherming van burgerrechten en toenemende vrijheden voor vrouwen. Het waren deze keer niet de conservatieve krachten die de moderniteit probeerden
tegen te houden, maar de politieke onenigheid en verdeeldheid die de hervormingen dwarsboomden.
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Maar de hervormingen waren op gang gebracht
en de gevolgen ervan waren op straat zichtbaar. In
1961 werd een wet aangenomen die het ambtenaren
verbood een boerka te dragen. In de jaren ’70 droegen
veel Afghaanse vrouwen een rok met blouse. In haar
reisgids uit 1972 beschreef Nancy Hatch Dupree de
hoofdstad Kaboel als een ‘fast-growing city where tall
modern buildings nuzzle against bustling bazaars and
wide avenues filled with brilliant flowing turbans, gaily
striped chapans, mini-skirted schoolgirls, a multitude
of handsome faces and streams of whizzing traffic’.3
Over die tijd is al veel geschreven,4 mede omdat vanuit
het Westen hippies toestroomden (Afghanistan was
onderdeel geworden van de zogenaamde ‘hippie trail’,
die uiteindelijk in India en Nepal eindigde). Deze
bloeiperiode was echter van korte duur, omdat in 1973
een staatsgreep een einde maakte aan het bewind van
Zahir Shah en het begin inluidde van bijna vier decennia van instabiliteit, ellende en oorlog.
De Jeshyn International Fair van 1956
Minder is bekend over misschien wel het hoogtepunt
van Afghanistans flirt met de moderniteit in de korte
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periode van voorspoed en hervormingen. Dat kortstondige moment vond al plaats in de jaren ’50, voordat
de westerse hippies hun weg vonden naar Afghanistan.
Kaboel was vijfenvijftig jaar geleden de plek waar de
Jeshyn International Fair van 1956 gehouden werd. De
Afghaanse hoofdstad was toen even het toneel van
de modernste hoogstandjes op het gebied van wetenschap en techniek. De beurs zelf was een terugkerend
fenomeen, maar deze internationale editie werd door
de aanwakkerende Koude Oorlog een wereldtoneel
voor de ideologische strijd tussen het communisme en
het kapitalisme. De Chinezen, Russen en Amerikanen
hadden ieder hun grote paviljoen en probeerden elkaar
af te troeven met de laatste technische hoogstandjes.
Verder waren onder andere Hongarije, Oostenrijk,
Tsjecho-Slowakije en West-Duitsland van de partij.
De Chinezen bouwden een enorm standbeeld van
Mao en probeerden op deze wijze de rest te overtreffen. De Amerikanen presenteerden een mechanische
koe en kip die konden praten (letterlijk ‘Talking Cow’
en ‘Talking Chicken’ genoemd), de Singer-naaimachine,
Lionel-modeltreintjes, een volledig werkende televisiestudio en de nieuwste landbouwwerktuigen en tractoren. Het opvallendste en allermooiste, echter, was het
Amerikaanse paviljoen zelf. De door architect Richard
Buckminster Fuller (bijnaam ‘Bucky’) ontworpen
Kabul Dome moet in die tijd op een ruimteschip hebben geleken dat in Kaboel neergestreken was. Tom
Hall Miller, manager van het Amerikaanse paviljoen,
zei destijds: ‘When you light it inside at night you just
get this big glow, and it reminds me of that corny expression “out of this universe”.’5 De koepel zelf stond
symbool voor de technische bekwaamheid van de
Amerikanen en overtrof de erin tentoongestelde attributen. In de avonduren werden er bioscoopfilms vertoond, waardoor de koepel extra oplichtte.
Het bijzondere was dat een groep Afghanen de
koepel in elkaar zette. De Chinezen en Russen hadden
voor hun paviljoens hun eigen teams van ingenieurs
ingevlogen. Er staan prachtige foto’s van Afghanen die
aan de Amerikaanse koepel werken in een boek dat
Jack Masey en Conway Lloyd Morgan in 2008 schreven over de rol van dit soort Amerikaanse tentoonstellingen in het Koude-Oorlogstijdperk.6 (Zie de foto’s
op blz. 589, 591 en 592.) Ook werden de Afghaanse
bezoekers geïnterviewd over wat ze van de tentoonstelling vonden – waarschijnlijk de eerste keer dat er
opinieonderzoek plaatsvond in Afghanistan. Er kwamen overigens geen duidelijke conclusies uit voort
over de Afghaanse perceptie van de Verenigde Staten
voor en na de tentoonstelling. Dat kwam mede doordat de Afghaanse overheid liever niet had dat dergelijk
onderzoek plaatsvond.
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Van Koude Oorlog naar de invasie van de
Sovjetunie
Na de tentoonstelling van 1956 bleven de Amerikanen
en de Russen touwtrekken om invloed in Afghanistan.
Beide kampen bouwden belangrijke wegen en vliegvelden; ze stuurden voedselhulp en andere vormen van
ontwikkelingshulp. De Britten waren inmiddels India
kwijt en verloren daarmee ook grotendeels hun interesse in Afghanistan. De Russen kwamen uiteindelijk
als winnaar uit de bus, vooral na de door de Russen
gesteunde staatsgreep van 1978. Om Afghanistan vervolgens binnen de Russische invloedssfeer te houden,
was er wel een bijna tien jaar durende bezetting door
het Sovjetleger nodig (1979-1989).7 Het leverde de
Sovjetunie behalve ongeveer 15.000 doden en honderdduizenden zieke en gewonde soldaten uiteindelijk
niets op en de bezetting droeg zeker bij aan de uiteindelijke val van de Sovjetunie in 1991.
In de 55 jaar die sinds de wereldtentoonstelling
verstreken zijn, werd Kaboel nooit meer het middelpunt van internationale techniek en vooruitgang.
Afghanistan sloot de lange twintigste eeuw af met het
tegenovergestelde van moderniteit en vooruitgang:
een burgeroorlog voorafgaand aan een bewind van
de conservatieve, fundamentalistische Taliban, onder
leiding van Mullah Omar, en met Osama Bin Laden
als voornaamste gast. De Taliban-regering, slechts erkend door Pakistan, Saoedi-Arabië en de Verenigde
Arabische Emiraten, leek het begin van de eenentwintigste eeuw ongeschonden door te komen, maar
de aanslagen van 11 september 2001 veranderden de
koers van de geschiedenis en plaatsten Afghanistan
wederom op het internationale schaakbord van ideo
logische, militair-strategische en politieke belangen.
Afghanistan na 2001
Ook de moderniteit deed na 2001 weer haar intrede,
zij het vooral in theoretische vorm. Via een internationale oefening van ‘ticking the boxes’ werd Afghanistan
via een reeks verkiezingen op papier in een paar jaar
tijd omgetoverd tot een presidentiële democratie, met
een nieuwe grondwet, een gekozen president en parlement, en gekozen provinciale raden. Toch is nation
building een brug te ver gebleken voor de internationale gemeenschap. Het aanhoudende geweld, de bestuurlijke kloof tussen Kaboel en de rest van het land,
de verstikkende corruptie en de fraude bij de laatste
verkiezingen zijn slechts een greep uit de problemen
waar Afghanistan mee kampt. Bovendien heerst er in
het land nog onvoldoende een cultuur waarin politieke
partijen en een maatschappelijk middenveld voor veranderingen kunnen zorgen. De stammencultuur en de
traditionele normen en waarden bepalen nog steeds
de politieke machtsstructuur en de richting waarin
Afghanistan zich beweegt.
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Kabul Dome bij nacht. Foto: Collectie van Jack Masey.

De door de NAVO op gang gebrachte transitie,
waarin Afghaanse veiligheidstroepen tussen nu en
2014 gefaseerd de verantwoordelijkheid overnemen
voor de veiligheid in het land, leidt tot meer onzekerheid en zet bovendien het moderniseringsproces danig
onder druk, omdat er in drie jaar tijd geen wonderen
verwacht kunnen worden. De transitiekalender is overigens meer gebaseerd op binnenlandspolitieke factoren van de NAVO-lidstaten en hun bondgenoten dan
op de huidige veiligheidssituatie of de paraatheid van
de Afghaanse veiligheidstroepen. Mijn Tadzjiekse collega’s zijn nu al bang voor wat er na 2014 zou kunnen
gebeuren, als de betrekkelijke stabiliteit en veiligheid
niet meer door buitenlandse soldaten gewaarborgd
zullen worden.
Hoop in een nieuwe generatie Afghanen
Toch is er hoop op een betere toekomst. Die hoop is
vooral gebaseerd op de nieuwe generatie van – helaas voorlopig vooral mannelijke – Afghanen die de
moderniteit in zich herbergen.8 In Kaboel en andere
steden dragen ze steeds meer westerse kleding, luisteren ze naar de muziek van Shakira en Lady Gaga en
kijken ze naar televisieseries zoals 24. Jack Bauer (geJaargang 65 nr. 11 |
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speeld door Kiefer Sutherland) is in Kaboel bekender
dan president Obama en de naam van de serie is op
talloze auto’s geplakt. Jongeren doen aan basketbal en
voetbal in het Shar-e-naw-park en kunnen met gemak
de belangrijkste voetbalspelers uit de Spaanse liga opnoemen. Daarnaast gebruiken steeds meer Afghaanse
jongeren de sociale media zoals Twitter en Facebook en
wordt er op YouTube gekeken naar de laatste muziekvideo’s uit het Westen.
Het gaat hier wellicht niet om een radicale omwenteling, zoals bij de Arabische lente, maar wel om
een sluipende intrede van de moderniteit, die niet eenvoudig te stoppen is, tenzij een nieuw Taliban-regime
deze ontwikkeling met harde hand de kop in zou
drukken. Het is in ieder geval belangrijk dat de internationale gemeenschap deze nieuwe generatie een rol
probeert te geven in de zoektocht naar een moderner
Afghanistan. Daarbij moet niet alleen gedacht worden
aan de jeugd in de steden die nu al naar de universiteit gaat, maar nog meer aan de vaak nog ongeletterde
jongeren op het platteland. Die laatste groep vormt
thans de rekruteringsbasis van de Taliban en zolang zij
de kalasjnikovs nog niet willen of kunnen neerleggen,
zal de moderniteit nooit volledig haar intrede kun591

Bezoekers, jong en oud, van de Jeshyn International Fair te Kaboel in 1956. Foto: Collectie van Jack Masey.

nen doen in Afghanistan. Voorlopig is Afghanistan
in ieder geval terug bij af: maandelijks goed gecoördineerde, dodelijke zelfmoordaanslagen in de hoofdstad,
met als symbolisch dieptepunt tot nu toe de dood van
voormalig president Burhanuddin Rabbani, voorzitter
van de Hoge Vredesraad en een jaar lang de hoop op
een politieke oplossing voor het aanhoudende conflict.
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Noten

1 Voor de oorlogen waarmee Afghanistan sinds 1839 te maken
heeft gehad, zie: Edgar O’Ballance, Afghan Wars. Battles in a
Hostile Land – 1839 to the Present, Oxford University Press, 2003.
2 Koning Amanullah Khans regeerperiode is goed beschreven
in: Martin Ewans, Afghanistan. A Short History of Its People and Its
Politics, Perrenial, 2002, hoofdstuk 9.
3 Christina Lamb, Sewing Circles of Herat. A Personal Voyage
through Afghanistan, HarperCollins Publishers, 2002. Dit boek
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