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Samenvatting (Dutch summary) 

Gemilitariseerde jongeren in westelijk Ivoorkust: 
Lokale mobilisatie- en demobilisatieprocessen en  
aanverwante humanitaire interventies (2002-2007) 

In dit proefschrift worden de verschillende processen van militarisering en de-
militarisering onderzocht vanuit het specifieke perspectief van jonge burgers die 
een tijdlang gemilitariseerd zijn geweest en vervolgens gedurende een korte 
periode hulp bij hun resocialisatie hebben ontvangen. Tot op heden bestaat er 
geen onderzoek hiernaar in westelijk Ivoorkust, ondanks het feit dat deze regio 
tijdens het Ivoriaanse conflict de meeste niet-staatgelieerde gewapende groepe-
ringen kende en het ook het gebied is dat het meest door oorlogshandelingen is 
getroffen. Ondanks het ontbreken van empirische gegevens zijn de westelijke 
gewapende groeperingen vaak op voorhand afgeschilderd als irrationeel, geweld-
dadig gepeupel. Deze studie is een poging uit de eerste hand enige nuance aan te 
brengen in de ideeën over de situatie in dit specifieke gebied vanaf de oorlogs-
handelingen van 2002-2003 tot de gedeeltelijke demobilisatie van pro-regerings-
milities in 2006-2007. 

Achtergrondinformatie 
Het recente conflict in Ivoorkust heeft geleid tot de militarisering van jonge 
burgers die toetraden tot gewapende groeperingen van beide vijandelijke kam-
pen. Een aantal nam toen het geweld op zijn hoogtepunt was (najaar 2002 – 
voorjaar 2003) rechtstreeks deel aan gevechtsoperaties, terwijl anderen meer op 
de achtergrond opereerden en bijvoorbeeld taken voor hun rekening namen zoals 
het bemannen van militaire posities na veroveringen of het verrichten van logis-
tieke basiswerkzaamheden. Uiteindelijk werd het gangbare patroon om al naar 
gelang de conflictfase of individuele vaardigheden van functie te wisselen. Som-
mige jongeren waren slechts enkele maanden gemilitariseerd (aan het begin van 
het conflict), terwijl anderen jarenlang betrokken bleven bij gewapende groepe-
ringen, tot lang na de hevigste gevechten, iets waarvan sommigen trots kond 
deden. Omdat het westen het voornaamste strijdtoneel was, werd dit gebied sterk 
beïnvloed door de militarisering van de burgerbevolking – daarom ook is het hier 
tot onderwerp van studie gekozen. Bijzonder interessant is het feit dat veel van 
de jongeren ‘forenzende’ dienstplichtigen werden, waarbij periodes van semi-
militaire werkzaamheden werden afgewisseld met periodes waarin zij in relatieve 
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rust thuis woonden. Dit werd een van de voornaamste kenmerken van het Ivori-
aanse conflict nadat het zich had ontwikkeld tot een situatie van ‘geen vrede, 
geen oorlog’, waarbij geweld sporadisch nog losbarstte, maar alleen tijdens be-
paalde periodes en binnen bepaalde contexten. 

De term ‘gemilitariseerde jongeren’ heeft betrekking op een scala aan mili-
tiedienstverbanden in westelijk Ivoorkust en kan niet los worden gezien van hoe 
de strijd in de loop der tijd veranderde. Wat in 2002-2003, ten tijde van de open-
lijke strijd, de norm was, verschilde wezenlijk van wat er in 2004 gebeurde, toen 
de pro-regeringsmilities nog in legerplaatsen verbleven. Dit week op zijn beurt af 
van de situatie in 2007, toen de meeste proregeringsmilities zelf waren gedemo-
biliseerd, terwijl de rebellenmilities het noorden nog militair en bestuurlijk in 
handen hadden. De verschillende profielen van gemilitariseerde jongeren vallen 
grofweg in vier groepen uiteen: een eerste groep behelsde jongeren aan weers-
zijden die lokaal werden geworven en uitsluitend dienden in gebieden die zij al 
kenden; een tweede groep jongeren die aan het begin van het conflict niet in 
westelijk Ivoorkust gelegerd waren maar die uit solidariteit of in de hoop op 
beloning na de strijd toetraden tot een gewapende groepering; een derde groep 
bestond uit jongeren die aan het begin van het conflict verdreven raakten en naar 
huis terugkeerden toen het hoogtepunt van de strijd voorbij was; en een vierde 
groep waren jongeren die gedurende de hele strijd thuisbleven en daar als burger-
wacht optraden.  

De voornaamste kwestie 
De voornaamste kwestie die ik in dit onderzoek probeer te achterhalen is in 
welke mate in westelijk Ivoorkust externe interventies die zich richten op gemili-
tariseerde burgers en proberen hun demilitarisatie en terugkeer naar het burger-
bestaan te faciliteren, beschouwd moeten worden als bijzondere processen, in 
vergelijking met andere sociale processen die zich op een lokaal niveau afspelen. 
Hierbij is de context waarin dit alles zich afspeelt er één waar de scheidslijnen 
tussen de verschillende arena’s (militair, civiel, humanitair) nooit strikt zijn ge-
weest en bovenal wisselden al naar gelang de conflictfase, bestaande netwerken 
en in hoeverre iemand lokaal was geworven. Ivoorkust is niet het eerste land 
waar aan gedacht wordt als het gaat over landen die internationale humanitaire 
hulp ontvangen. Het idee van het ‘Ivoriaanse wonder’ leeft nog steeds, en al valt 
het land al dertig jaar aan algehele verarming ten prooi, het lijkt nog altijd in 
redelijk goede staat vergeleken met zijn westelijke en noordelijke buurlanden. 
Zelfs op het hoogtepunt van de crisis bleef de humanitaire aandacht voor Ivoor-
kust beperkt. Daarom poogt deze studie de ‘post-conflict’ humanitaire steun in 
het perspectief te plaatsen van de verschillende contexten die hier worden onder-
zocht. Het uiteindelijke doel is om vast te stellen wat het resultaat is van een 
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humanitaire aanpak die zich richt op voormalige strijders in wier leven humani-
taire hulp geen centrale rol speelt. 

Opzet van het boek 
Het boek is onderverdeeld in tien hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt het onder-
zoek ingeleid. De redenen om tot een dergelijke studie te komen worden belicht 
en de onderzoeksvragen worden vastgesteld. In hoofdstuk 2 wordt de praktische 
aanpak beschreven door de gemaakte methodologische keuzes toe te lichten en 
bij verschillende ethische overwegingen stil te staan. Hoofdstuk 3 bevat een kort 
overzicht van het theoretische discours dat relevant is voor deze studie. Er wordt 
hierbij vooral ingegaan op de paradox van externe interventies en op verschil-
lende aspecten van ‘social movement theories’ (afkomstig uit een interdiscipli-
naire tak van de sociale wetenschap waar gepoogd wordt sociale beweging(en) in 
kaart te brengen), die gezien het onderwerp van deze studie niet onvermeld mo-
gen blijven. 

In hoofdstukken 4 en 5 wordt het onderzoek in context geplaatst. In hoofdstuk 
4 worden strijdende partijen in perspectief geplaatst door te onderzoeken in hoe-
verre bepaalde mobiliserende en demobiliserende contexten door hun historiciteit 
zijn vormgegeven. Hoofdstuk 5 borduurt hierop voort door na te gaan in welke 
mate bepaalde contexten in de veldwerklocaties door hun directe omgeving zijn 
vormgegeven. Het belang van de historiciteit in dergelijke processen moet wor-
den bepaald en vergeleken met meer toevallige en door omstandigheden beïn-
vloede factoren. In hoofdstuk 5 worden de voornaamste historische aspecten van 
het conflict in de westelijke regio grondig gedocumenteerd weergegeven en wor-
den de geografische gebieden die onderwerp van studie zijn, in hun etnografische 
context geplaatst. In hoofdstuk 6 worden de gewapende groepen in het westen 
beschreven.  

Hoofdstukken 7, 8 en 9 vormen de empirische kern van het boek. In hoofdstuk 
7 worden de profielen en motivaties onderzocht van een aantal jonge gemilitari-
seerde burgers uit beide kampen. In hoofdstuk 8 wordt stilgestaan bij de com-
plexe relaties die gemilitariseerde jongeren in de loop der tijd met hun nabije 
omgeving hebben gehad en wordt ingegaan op de vage grenzen die bestaan 
tussen militaire, civiele en humanitaire arena’s en hoe deze zich ontwikkelen. In 
hoofdstuk 9 worden demobilisatieprocessen en de terugkeer naar het burgerbe-
staan onderzocht. Tevens wordt er gekeken naar in hoeverre dergelijke (re)socia-
lisatieprocessen extern worden aangedreven. Hoewel in toenemende mate wordt 
erkend dat dergelijke overgangen voornamelijk door endogene factoren worden 
aangedreven, zijn externe interventies in de afgelopen tien jaar onontkoombaar 
geworden. Er is dan ook kennis nodig over wat deze interventies redelijkerwijs 
kunnen bereiken, om ze zodoende in hun operationele context te kunnen plaat-
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sen. In hoofdstuk 10, tot slot, wordt de theoretische bijdrage van deze studie aan 
het studiegebied benadrukt en worden enkele beleidsimplicaties geformuleerd. 

De voornaamste conceptuele en empirische bevindingen 
Wie trad er toe tot gewapende groeperingen en waarom? 
Het Ivoriaanse conflict is een schoolvoorbeeld van de veelheid aan profielen en 
vormen van militiedienstverbanden. Het benadrukt ook duidelijk het belang van 
de directe omgeving in gewelddadige mobilisatieprocessen. Het toetreden tot ge-
wapende groeperingen in westelijk Ivoorkust was sterk afhankelijk van de om-
standigheden. In veel gevallen bleek dat of iemand mobiliseerde eenvoudigweg 
afhing van geografische en militaire factoren. Het ging over percepties van on-
veiligheid. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar het is opvallend om te 
zien hoe theorieën die de nadruk leggen op lokale territoriale soevereiniteit en op 
factoren die afhankelijk zijn van omstandigheden worden weggewuifd ten gunste 
van theorieën die uitgaan van causaliteit en die de ‘loose molecule hypothesis’ 
benadrukken (theorieën die stellen dat slechte structurele omstandigheden de 
verklaring vormen voor polemische politiek). De gewapende groepering die op 
een bepaald moment in een bepaald gebied heer en meester is, is misschien wel 
de doorslaggevende factor in het gedrag van mensen. Dit perspectief legt een 
sterke nadruk op de rol van leiders en de elite in het bevorderen van bepaalde 
waarden in de maatschappij. Onder welke omstandigheden hebben burgers de 
wapens ter hand genomen? Welke informatie werd er destijds onder de bevolking 
verspreid? Wie heeft dergelijke lokale discoursen vormgegeven en hoe werden 
deze op lokaal niveau geïnterpreteerd? Aan dergelijke dimensies wordt in con-
flictanalyses minder aandacht besteed dan aan verklaringen die uitgaan van 
slechte structurele omstandigheden, terwijl uit het voorbeeld van westelijk Ivoor-
kust juist blijkt dat al deze factoren moeten worden bekeken om de lokale maat-
schappelijke mobilisatieprocessen te kunnen begrijpen.  

Met betrekking tot het profiel van rekruten laat de Ivoriaanse casus zien dat er 
geen vast patroon is. Hun voorgeschiedenis verschilde enorm en uit de studie 
lijkt te volgen dat juist mensen die relatief goed maatschappelijk zijn ingebed 
politiek actief worden, en niet de vervreemde jongeren. Empirisch gezien maakt 
deze bevinding korte metten met de ‘loose molecule hypothesis’, die kort gezegd 
stelt dat het meest waarschijnlijke profiel van een rekruut met een lage rang 
bestaat uit een werkeloze, ongeschoolde en asociale jongere die enkel met ge-
weld aan de kost kan komen. 
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Vaag begrensde ruimtes: gemilitariseerde jongeren en hun relatie met hun 
directe omgeving 
Vaak wordt ervan uitgegaan dat jongeren die betrokken zijn geweest bij gewa-
pende groeperingen na hun militaire ervaring geresocialiseerd moeten worden, 
alsof hun band met de maatschappij in hun diensttijd is doorgesneden; de over-
grote meerderheid van de humanitaire programma’s met voormalige strijders als 
doelgroep heeft dit als uitgangspunt. Er is echter steeds meer bewijs dat gemili-
tariseerde burgers tijdens de periode waarin zij deel uitmaken van een gewapende 
groepering vaak banden onderhouden met het burgerbestaan, vooral zij die lokaal 
worden geworven en dienen in hun nabije omgeving (hun voornaamste kenmerk 
is juist dat zij blijven omgaan met familie, vrienden en kennissen van voor de 
oorlog). Veel van de rekruten die ik in westelijk Ivoorkust heb geïnterviewd, 
hielden zich in tijden wanneer het felle vechten op zijn retour liep bezig met 
allerlei niet-militaire activiteiten; bovendien zorgde de basislogistiek ervoor dat 
er doorlopend interactie was met burgers. Al is deze opvatting van gewapende 
strijd als een prozaïsche bezigheid die met tussenpozen plaatsvindt nog niet echt 
gangbaar, het betekent wel dat het analyseren van gewelddadige mobilisatie-
processen genuanceerd moet worden aangepakt. Deze visie gaat er in de eerste 
plaats van uit dat de grenzen tussen de militaire, civiele en humanitaire arena’s 
zacht en vaag zijn, vooral als de periode waarin volop wordt gevochten voorbij 
is. In plaats van scherpe grenzen te trekken tussen de drie arena’s wordt in deze 
studie juist ingegaan op waar zij overlappen en op hun dynamiek – scherpe con-
ceptuele grenzen worden nadrukkelijk in de ban gedaan. Ook worden de opportu-
nistische bewegingen van de jongeren benadrukt, die de grenzen nog verder doen 
vervagen. 

Voor beide krijgspartijen gold dat fulltime betrokkenheid bij een gewapende 
groepering langzaam overging in parttime betrokkenheid zodra er niet meer hard 
werd gevochten. De relaties tussen rekruten en de lokale bevolking waren geba-
seerd op een combinatie van solidariteit en dwang en wisselden in de loop der 
tijd, afhankelijk van de stevigheid van banden en wat er direct op het spel stond. 
Binnen de groep rekruten die lokaal waren geworven was het voortbestaan van 
familiebanden een opvallend gegeven in zowel Man als Guiglo, de twee veld-
werk locaties. Eten, geld en diensten gingen zowel richting rekruten als richting 
hun familie. Maar de banden met de burgerbevolking bleven niet beperkt tot de 
naaste familie. Een van de opvallende bevindingen van deze studie is dat het 
moeilijk is een duidelijke scheidslijn te trekken tussen het militaire leven en het 
burgerleven, aangezien eetgewoontes, huisvestingspraktijken en de voortdurende 
bemoeienis met familieaangelegenheden soldaten en burgers noopten tot conti-
nue interactie, met als mogelijk effect dat de verschillende karakteristieken steeds 
minder scherp gedefinieerd raakten. 
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De terugkeer naar het burgerbestaan: de humanitaire aanpak onder de loep  
Daar de scheidslijnen tussen de militaire, civiele en humanitaire arena’s steeds 
minder scherp worden, vooral doordat omstandigheden waar ‘geen oorlog, geen 
vrede’ geldt de neiging hebben voort te duren, kunnen resocialisatieprocessen 
een stuk beter geconceptualiseerd worden als deze niet langer gepresenteerd wor-
den als drastische overgang naar het ‘post’-militaire leven. Hoewel resocialisatie 
vooral wordt gedreven door interne processen (waarbij sociale netwerken en de 
directe omgeving een sleutelrol spelen), proberen post-conflictinterventies ook de 
overgang van gemilitariseerde bevolkingen naar het burgerleven te faciliteren, 
met programma’s die al een jaar of tien bestaan. Ongeacht of men voor- of tegen-
stander is van dergelijke resocialisatieprogramma’s, maken deze inmiddels zo-
zeer deel uit van elke door oorlog getroffen omgeving dat zij een niet te vermij-
den onderdeel zijn geworden van elk systeem, wat men bij nadere beschouwing 
ook vindt van de relevantie van de interventie. 

De voorbeelden van extern gedreven interventies die in deze studie worden 
belicht zijn pakkende illustraties van het feit dat humanitaire programma’s be-
paald niet de voornaamste kracht zijn geweest in de lokale context en dat mensen 
zonder blikken of blozen voor betere opties kiezen als de gelegenheid zich elders 
voordoet. Een mogelijke verklaring is dat Ivoorkust niet zo uitgeput is geraakt als 
Liberia of Sierra Leone: het is nog altijd een rijk land en als de kansen zich voor-
doen zijn er volop lucratieve aangelegenheden om van te profiteren. Ook is het 
nog lang niet zo dat een veelheid aan humanitaire projecten belangrijke sociale 
mechanismes bedreigt. Het blijkt dat humanitaire projecten als bonus werden 
beschouwd: ze boden deelnemers een van de vele maatschappelijke kansen, en 
voor lokale machthebbers betekenden ze een manier om hun bemiddelings-
portefeuille uit te breiden en hun lokale politieke invloed te verstevigen. 

Geplande interventies die in post-conflictcontexten worden uitgevoerd mogen 
dan gezien worden als een extra sociale mogelijkheid binnen een breed scala aan 
mogelijkheden, dit betekent niet dat zij geen effect hebben of dat deze effecten 
lokale systemen niet op een of andere manier beïnvloeden. Deze casus heeft drie 
van deze effecten belicht: 1) het grijpen van een kans, 2) naaste familie de gele-
genheid bieden te profiteren van inkomstengenererende activiteiten die voort-
vloeien uit de interventie (zoals iemand inhuren om regelmatig een activiteit uit 
te voeren) en 3) het stimuleren van demobilisatie- en ontwapeningsprocessen. 
Het laatste effect was het meest uitgesproken bij de jongste rekruten, maar ging 
ook op voor oudere rekruten. Wat opvallend is aan de laatste twee effecten is dat 
zij weliswaar onbedoelde neveneffecten van de interventie waren, maar tegelij-
kertijd de meest tastbare effecten bleken: bij het tweede komt de onvermijdelijke 
betrokkenheid van de naaste familiestructuur in het mogelijke meeprofiteren van 
de interventie naar voren, en bij het derde werd degenen die deel hadden uit-
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gemaakt van een gewapende groepering het gevoel geboden dat ze een periode 
afsloten. Ook al wordt het zelden benadrukt door degenen die interventies uit-
voeren, geven deze effecten duidelijk aan dat de strategieën waarbij gemilitari-
seerde jongeren navigeren tussen verschillende arena’s niet beperkt blijven tot 
hun tijd bij gewapende groeperingen. Gezien vanuit de jongeren die profiteren 
van een resocialisatieprogramma is het niet meer dan logisch om iemand anders 
te delegeren om de betreffende werkzaamheden voor hen uit te voeren als zich 
elders betere kansen voordoen. Dergelijk gedrag is slechts een weerspiegeling 
van de weldoener/cliëntrelaties die goed zijn ingebed als maatschappelijk pa-
troon, waarbij ook een zekere morele obligatie in het geding is als het om een 
familieband gaat. 

Dit laatste geeft de gelegenheid stil te staan bij de vraag in hoeverre cliënten 
zelf in staat zijn een interventie te manipuleren en daarbij voorbij te gaan aan de 
gangbare weldoener/cliëntrelatie waarbij krijgsheren worden gezien als de enige 
bekwame manipulatoren van externe hulp. Er staat van alles op het spel in DDR-
gerelateerde interventies (DDR staat voor Disarmament, Demobilisation en Rein-
tegration – ofwel ontwapening, demobilisatie en re-integratie), ook al lijken de 
vruchten in eerste instantie beperkt en spelen degenen die ervan profiteren er ook 
mee als het hen iets kan opleveren. Daarom is het hoogstnoodzakelijk om een 
nieuwe visie te ontwikkelen op extern aangedreven demobilisatie- en resociali-
satieprocessen, één waarbij afstand wordt genomen van een gesegmenteerde aan-
pak die te veel nadruk legt op het belang van lokale elites in het vormgeven van 
de effecten van de interventies en waarin wordt gestreefd naar een perspectief 
waarin de speelruimte van de rekruten in lage rangen wordt hersteld en het 
belang van blijvende banden met hun directe omgeving wordt onderkend. Daar 
waar een humanitaire aanpak geen centrale rol speelt in de lokale context is er 
geen gevaar dat bestaande sociale mechanismes die het maatschappelijke leven 
reguleren worden aangetast. Integendeel: een van de interessante bevindingen 
van deze studie is juist dat DDR-gerelateerde interventies deze bestaande morele 
obligaties lijken te verstevigen in plaats van ze te verzwakken.  




