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De Nederlandse
bomen worden
alweer gekapt

Door onze correspondent
Joeri Boom

Onze chauffeur is uitge-
stapt en heeft kalasjni-
kovmagazijnen in de zak-
ken van zijn vest gepropt.

Hij draagt zijn automatische geweer
losjes over de schouder en kauwt
ogenschijnlijk ontspannen op een
strootje, maar hij houdt de weg
scherp in de gaten. Onze tolk glim-
lacht, maar in zijn broekband, achter
zijn shirt, steekt een doorgeladen
Makarov-pistool. We zijn uitgestapt
bij een van de vele papavervelden die
Afghanistan tot ’s werelds grootste
opium- en heroïneproducent ma-
ken. We bevinden ons langs de weg
van het district Chora naar Tarin
Kowt, het hoofdstadje van de Zuid-
Afghaanse provincie Uruzgan, die
tussen 2006 en 2010 onder Neder-
landse hoede viel.

Het is niet de opiumoogst die ge-
vaar oplevert – dat is een openlijke
aangelegenheid in dit deel van Af-
ghanistan. Het is de weg, gemaakt
van asfalt, een bijzonderheid in dit
onderontwikkelde gebied, en aange-
legd door het Duitse bedrijf GIZ met
34 miljoen euro Nederlands belas-
tinggeld.

De 40 kilometer tellende grijze
strook was het pronkstuk van de Ne-
derlandse Uruzgan-missie. Hij voert
door een gebied waar stammen wo-
nen die onderdrukt worden door lo-
kale potentaten, iets wat de Neder-
landers vier jaar lang probeerden te
voorkomen. Ter bescherming heb-
ben de belaagde stammen zich, zoals
ze ook vóór 2006 deden, verbonden
met de Talibaan. Soms duiken nu Ta-
libaan-strijders langs de weg op. Dus
is het oppassen geblazen.

Hoe staat het ervoor in Uruzgan,
de achtergebleven provincie die bij
veel Afghanen onbekend is, maar een
begrip werd in Nederland?

Er dienden tussen 2006 en 2010 in
totaal zo’n 16.000 Nederlandse mili-
tairen, veel van hen meermaals. Vijf-
entwintig Nederlandse militairen
stierven er, 147 raakten gewond, van
wie 41 blijvend invalide werden.
‘Uruzgan’ was de grootste missie
sinds de Nederlandse bijdrage aan de
oorlog in Korea in de jaren vijftig.
Hoewel de politiek de nadruk legde
op de hulpverlenende kant van de
missie, waren de militaire kosten
met 1,4 miljard euro ruim tien keer
hoger dan de kosten van de hulppro-
jecten (131 miljoen euro).

Is er nog iets over van wat de Ne-
derlanders opbouwden?

De Amerikanen namen na 2010 de
plek van de Nederlanders in. Ze wer-
ken samen met de Australiërs, net als
de Nederlanders deden. Hoe pakken
de Amerikanen het aan? Is Uruzgan
klaar voor 2014, het jaar waarin de te-
rugtrekking van de International Se-
curity Assistance Force (ISAF) uit Af-
ghanistan voltooid zal zijn?

Het papaverveld langs de asfalt-
weg is van Ahlullah (50). Hij staat ons
te woord op een plek die vanaf de weg
niet zichtbaar is. De Nederlanders
herinnert hij zich goed. „Ze gaven
ons amandelbomen. De amandelen
leverden inderdaad meer op dan opi-
um, zoals ze beloofd hadden. Maar
nu moeten we de bomen omhakken,
want er is niet genoeg water.” We
staan onder zijn laatste amandel-
boom. De rest is al geveld.

De onderdrukte stammen en hun
Talibaan-bondgenoten proberen zo
nu en dan de weg te beschadigen. Als
we onze reis naar Chora vervolgen
moeten we op twee plaatsen voor-
zichtig laveren langs bomkraters
waar een onoplettende automobilist
met auto en al in zou verdwijnen. Er
zijn al twee dodelijke ongelukken ge-
weest. De overheid heeft er geen geld
voor over om de weg te repareren,
zeggen omwonenden. Ze vrezen re-
percussies van Talibaan-strijders als
ze de gaten zelf dichten.

Economisch is de weg een succes,
want de kortere reistijd bevordert de
handel. Maar als de Amerikanen en
Australiërs niet oppassen, leggen bo-
ze stammen nog veel meer bommen
en versplintert de Nederlandse nala-
tenschap onder hun handen.

Het vergroten van de veiligheid en
stabiliteit door het vertrouwen te
herstellen in de overheid en de steun
voor de Talibaan te verminderen, dat
was het Nederlandse doel in Uruz-
gan. Een onafhankelijke commissie
van experts, die eind 2010 de Uruz-
gan-missie evalueerde, stelde vast
dat het niet gelukt was, omdat de pe-
riode van vier jaar „niet genoeg was

Tussen 2006 en 2010 had Nederland de Afghaanse
provincie Uruzgan onder zijn hoede. Wat is er over van de

Nederlandse erfenis? Correspondent Joeri Boom keerde
terug naar Tarin Kowt.

De Talibaan
krijgen meer
macht doordat de
stammen ruziën

om de Afghaanse autoriteiten in
staat te stellen zelf zorg te dragen
voor veiligheid, goed bestuur en ont-
wikkeling”.

Er werden successen geboekt. Het
aantal Afghaanse militairen en poli-
tieagenten in de provincie werd on-
der Nederlandse druk verhoogd.
Vooral vanaf 2008 nam de veiligheid
in het centrale deel van de provincie
flink toe. Er werden scholen geopend
voor jongens, en enkele voor meisjes.
Er verrezen klinieken, er werden
vroedvrouwen opgeleid en een busi-
ness center voor startende bedrijfjes
geopend. Veel daarvan functioneert
nog .

De commerciële vliegverbinding
met Kabul, die met Nederlandse sub-
sidie werd opgezet, is uitgegroeid tot
levenslijn van de provincie. Subsidie
is niet meer nodig: de vluchten zitten
vol. Met Nederlands geld werd de
landingsstrip verhard waardoor ook
met slecht weer kan worden gevlo-
gen. Afgelopen maand werd einde-
lijk de nieuwe terminal geopend
waardoor de passagiers niet meer in
de blakende zon hoeven te wachten.

Maar, zo waarschuwde de com-
missie van onafhankelijke experts al
in 2010: de vooruitgang is „niet on-
omkeerbaar”.

Dat bleek op 28 juli 2011,
toen Tarin Kowt aan een
ramp ontsnapte. Die dag
vielen acht strijders, om-

hangen met explosievenvesten, het
hoofdkwartier van de politiecom-
mandant aan en de compound van de
gouverneur. Er werd bijna zes uur
gevochten en er vielen 22 doden. De
gouverneur en de politiecomman-
dant ontkwamen. De aanval werd
opgeëist door de Talibaan.

In Tarin Kowt weten de inwoners
precies wie dat zijn en in welk deel
van Uruzgan ze wonen. De onrust,
die tijdens de Nederlandse periode
grotendeels werd bedwongen, is te-
rug. Je merkt het aan de grondprij-
zen, zegt de zoon van een stamleider.
Vanaf 2008 stegen ze. Ten opzichte
van 2010 zijn ze nu met 50 procent
gedaald.

Van die negatieve stemming is bij
gouverneur Amir Mohammad Ak-
hundzada weinig te merken. Hij zit
achter een groot bureau en zet zijn
handtekening onder een stapel stuk-
ken. Er doen verschillende verhalen
over hem de ronde. Hij zou een hekel
hebben aan ngo’s, wegens hun cor-
ruptie. Volgens een ander verhaal

zou hij juist zelf overheidsgeld in
zijn zak steken. Maar het verhaal dat
het meest wordt gehoord, is dat Ak-
hundzada, geld genoeg heeft en niet
maalt om zelfverrijking. Hij is de
jongere broer van Sher Mohammad
Akhundzada, de voormalige gouver-
neur van de aangrenzende provincie
Helmand die er een opiumimperium
en een machtige militie op na houdt.

„We hebben juist deze maand het
schooluniform geïntroduceerd. We
waren de enige provincie die dat nog
niet had”, zegt Akhundzada tevre-
den. Hij moet toegeven dat 30 pro-
cent van de bestuursposten niet ver-
vuld is wegens een gebrek aan capa-
bel personeel. En hij slaat met zijn
vuist op tafel als een ander heikel
punt, de rechtspraak, aan de orde
komt. „De mensen blijven maar naar
de Talibaan gaan om hun geschillen
te beslechten.”

Niet ver van de gouverneurscom-
pound houdt de Nederlandse hulpor-
ganisatie Healthnet TPO kantoor in
een onopvallend, ommuurd huis.
„Lokale commandanten hebben hier
meer macht dan de gouverneur”, zegt
dokter Mohammad Gul die de Heal-
thnet TPO-missie in Uruzgan leidt.

Akhundzada is de vijfde gouver-
neur die hij in Uruzgan sinds 2005
meemaakt, zegt hij met een grijns.
De organisatie houdt zich al sinds
1992 bezig met de Afghaanse ge-
zondheidszorg en vormde in Uruz-
gan met vier andere Nederlandse
ngo’s in 2007 het Dutch Consortium
for Uruzgan (DCU), dat grotendeels
draaide op Nederlands ontwikke-
lingsgeld. Op 30 maart staakte Ne-
derland echter stilletjes de financiële
bijdrage, terwijl bij het terugtrekken
van de troepen nog was beloofd dat
Nederland „tot minstens 2014” b ij
projecten in Uruzgan betrokken zou
blijven. Healthnet TPO onderzoekt
of het op eigen kracht kan doorgaan.

Terwijl de geldkraan wordt dicht-
gedraaid, worden de Talibaan steeds
brutaler. Dokter Gul wordt geregeld
gebeld door de provinciale schaduw-
minister voor gezondheidszorg van
de Talibaan. „Hij wil weten wanneer
onze cursussen voor medisch labo-
rant, apotheker en verpleger van
start gaan. De Talibaan sturen er
graag hun mensen heen.”

Een belangrijke reden voor de
machtstoename van de Taliban is het
oplaaien van de tribale spanningen.
Vóór de komst van de Nederlanders
domineerde de Popolzai-stam het
bestuur. Zij onderdrukte concurre-

rende stammen met geweld. Die
wendden zich vervolgens tot de Tali-
baan voor bescherming.

De Nederlanders wisten de tribale
machtsbalans enigszins te herstel-
len, waardoor de Talibaan minder in-
vloed kregen. Nederland eiste onder
meer dat Popolzai-leider Jan Mo-
hammed Khan geen gouverneur
meer mocht zijn. Inmiddels is hij de-
finitief van het toneel verdwenen.
Vorig jaar werd hij in Kabul ver-
moord. Zijn neef Matiullah Khan,
die er een geduchte privémilitie op
na houdt, is nu de Popolzai-leider.

Vier jaar lang wist Nederland zijn
benoeming tot politiecommandant
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Meer scholen

Volgens de autoriteiten is het

aantal scholen in Uruzgan

sinds 2006 gestegeid van 34

naar 205. Sinds het vertrek van

de Nederlanders zouden er 39

bij zijn gekomen. De cijfers zijn

moeilijk te controleren. Volgens

de Afghaanse onderzoeksor-

ganisatie TLO gaat in Uruzgan

slechts 20 procent van de kin-

deren naar school. Landelijk is

dat 50 procent.

De Malalai-school voor meisjes

in Tarin Kowt doet het goed. Er

zitten 630 leerlingen op – meer

dan ooit. „Nog geen half procent

van de vrouwen in Uruzgan is

g e l e t t e rd ”, zegt hoofdmeester

Ghulam Rabani. Nog altijd ver-

laten flink wat meisjes de school

voortijdig omdat ze in de huis-

houding moeten werken of wor-

den uitgehuwelijkt.
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tegen te houden. Maar de Amerika-
nen, die Matiullah beschouwen als
een effectieve Talibaan-killer, haal-
den hem juichend als politiecom-
mandant binnen, waardoor hij zijn
tribale tegenstanders stevig in de
greep heeft.

In het provinciaal ziekenhuis in
Tarin Kowt geeft directeur Mo-
hammad Nader Rahmani een
rondleiding. Het gaat goed,

zegt hij. De financiering vanuit Ka-
bul is op orde en, minstens zo be-
langrijk, langzaam maar zeker be-
gint het personeel te bestaan uit
Uruzgani’s. „Personeel uit andere

provincies keert uiteindelijk terug.
We hebben mensen nodig uit de ei-
gen gemeenschap.”

Rahmani opent de deur van een
behandelkamer. Verpleger Akbar Jan
is bezig voorzichtig scherven te ver-
wijderen uit het bebloede bovenli-
chaam en het gezicht van Thar (10).
Het kind zit met gesloten ogen en
geeft geen kik. Zijn beide handen
zijn gewikkeld in bloederig verband.
Ook zijn tweejarige zusje en zevenja-
rige broertje raakten gewond. De
kinderen werden slachtoffer van een
bermbom van de Talibaan. Rahmani
vertelt dat wekelijks gewonde poli-
tieagenten en burgers worden bin-

nengebracht. „Het is onrustiger dan
een paar jaar geleden.”

Met het toenemen van de invloed
van de Talibaan worden overheids-
dienaren in Tarin Kowt angstiger. De
Malalai-meisjesschool had dit jaar
een recordaantal inschrijvingen,
maar onlangs nam een onderwijzer
ontslag na bedreigingen.

Ahmed Wali (28), onderwijzer op
de meisjesschool, bevestigt dat.
„Sommigen denken erover een ge-
loofsbrief te halen bij de Talibaan.”
De drager van een ‘geloofsbrief’ kan
repercussies van de Talibaan (bij-
voorbeeld omdat hij meisjes les gaf)
voorkomen.

Ook dokter Gul van Healthnet
TPO kreeg ermee te maken. „In zo’n
brief staat dat je uit overheidsdienst
bent getreden en je diensten aan-
biedt aan de Talibaan. Agenten en
militairen krijgen tegen inlevering
van hun wapen 15 duizend Afghani
(300 euro). Vrijwel iedereen hier ver-
wacht dat de Talibaan na de terug-
trekking van de internationale troe-
pen in 2014 zullen proberen Uruz-
gan te veroveren. De Talibaan-minis-
ter van gezondheidszorg belde om te
zeggen dat ik ook een geloofsbrief
moest halen.”

Nog geen veertig minuten na onze
stop bij het papaverveld van Ahlul-

lah, komen we aan in Chora, een
tocht die vóór de aanleg van de weg
uren in beslag kon nemen.

In juni 2007 konden Nederlandse
militairen ternauwernood voorko-
men dat het districtscentrum in han-
den viel van de Talibaan. Nu wordt
gebouwd op plekken die destijds
door de Nederlanders werden benut
als schootsveld. We kunnen ons zon-
der bescherming vertonen op de ba-
zaar, wat in 2007, bij ons laatste be-
zoek aan het district, gelijkstond aan
zelfmoord.

„Ze willen me dood hebben”, zegt
de jonge districtschef Najibullah
(27). Hij is een Popolzai en wordt in
deze streek, waar voornamelijk Ba-
rakzai en Achakzai wonen, met arg-
waan bekeken. Twee weken geleden
werden zijn politiecommandant en
vier agenten gedood. Het was de vier-
de politiecommandant die in Chora
werd opgeblazen; sinds het vertrek
van de Nederlanders werden 63
agenten gedood, zegt Najibullah
met een zucht.

Buiten het districtsgebouw ligt
een ander erfstuk van de Nederland-
se aanwezigheid. De karavanserai:
een marktplein omringd door win-
kelgebouwtjes, met in een hal twee
splinternieuwe machines voor het
pellen van amandelen, die staan weg
te roesten.

Het project (bekostigd uit het bud-
get voor de asfaltweg tussen Chora en
Tarin Kowt) werd al eind vorig jaar
voltooid. Er is echter onenigheid
over wie de zeggenschap en dus de
belastingrechten krijgt: de districts-
overheid, de provincie, of misschien
toch een allegaartje van stamhoof-
den. „Binnenkort nemen we een be-
slissing”, zegt Najibullah.

„Dat hebben we al zo vaak ge-
hoord”, zegt Bertie Willemse van
GIZ in Tarin Kowt, die de aanleg van
de karavanserai leidde. Uiteindelijk
zal de markt in gebruik worden ge-
nomen, denkt hij, maar pas na een in-
gewikkelde machtsstrijd.

„Je kunt in Uruzgan nog zulke
mooie projecten opzetten, maar als
niemand voorkomt dat de stammen
elkaar in de haren vliegen, is het ge-
daan met de veiligheid en komt de
machine knarsend tot stilstand”,
zegt dokter Gul. „Zouden de Neder-
landers dat vergeten zijn aan de
Amerikanen te vertellen?”

Boven: Matiul-
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