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Samenvatting
 
Het pad van coöpteren: samenwerking met lokale machthebbers als methode voor het verkijgen van 
controle over de bevolking als onderdeel van counterinsurgency campagnes in sterk gefragmenteerde 
samenlevingen – met case studies naar Nederlandse ervaringen tijdens de Atjeh Oorlog (1873-ca. 1912) 
en de campagne in Uruzgan (2006-2010)  

Tijdens de counterinsurgency campagnes Irak en Afghanistan bestreden Westerse soldaten 
opstandelingen die zich schuil hielden onder de bevolking in sterk gefragmenteerde niet-
Westerse samenlevingen. In zulke zogenaamde weblike societies rust het gezag bij lokale 
machthebbers zoals bijvoorbeeld stamoudsten, geestelijk leiders en krijgsheren. Het 
coöpteren van deze machthebbers is dan ook cruciaal om de lokale bevolking voor de 
counterinsurgents te winnen en tegelijkertijd de steun voor de opstandelingen te verminderen. 
Zowel in Irak als Afghanistan werd deze methode met succes toegepast. Dit concept lijkt 
daarmee een logische aanpak te bieden om controle te krijgen over de bevolking in weblike 
societies. Toch heeft de recente opkomst van coöpteren als onderdeel van counterinsurgency 
campagnes in zulke verdeelde samenleving ook een flink aantal fundamentele en praktische 
complicaties aan het licht gebracht. Deze complicaties maken deze aanpak heel wat minder 
voor de hand liggend; op zijn slechtst lijkt het concept namelijk te berusten op fundamentele 
misvattingen en leidt het niet tot succes op de lange termijn, terwijl het op zijn best nogal 
lastig in de praktijk te brengen blijkt en slechts effectief is om op de korte termijn een 
acceptabel resultaat te bereiken. Deze controverse vraagt om een beter begrip van coöpteren 
als onderdeel van counterinsurgency.

Dit boek draait om de vraag hoe counterinsurgents lokale machthebbers hebben 
gecoöpteerd om zo controle te krijgen over de bevolking in een weblike society. Een goed 
begrip van coöpteren kan pas worden verkregen door zowel de theorie als de realiteit van 
counterinsurgency in dit soort samenlevingen te bestuderen. Een theoretische verkenning van 
de logica van het controleren van de bevolking door middel van collaboratie en de dynamiek 
van het coöpteren in weblike societies biedt een beter inzicht in de fundamentele aspecten 
van het concept. Bovendien kunnen we op basis van dit inzicht een analytisch raamwerk 
opstellen dat ons helpt de praktijk van het coöpteren in de realiteit van counterinsurgency 
campagnes beter te begrijpen. Het gat tussen theorie en werkelijkheid wordt vervolgens 
overbrugd door een historiografische analyse van de manier waarop coöpteren is ingebed 
in de verschillende concepten waarlangs de evolutie van Westerse counterinsurgency heeft 
plaatsgevonden. Deze analyse leidt tot het inzicht dat koloniale oorlogvoering en moderne 
counterinsurgency het best voldoen aan de vereisten om lokale leiders in weblike societies te 
coöpteren. Om de realiteit beter te begrijpen zullen we dus een beter beeld moeten krijgen 
van de praktijk van het coöpteren in koloniale pacificatie en hedendaagse counterinsurgency 
campagnes. Daarom analyseert dit boek Nederlandse ervaringen tijdens de koloniale Atjeh 
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Oorlog (1873-ca. 1912) en de recente campagne in Uruzgan (2006-2010). Uiteindelijk wordt de 
hoofdvraag beantwoord door de theoretische en historiografische inzichten te combineren 
met de inzichten verkregen uit beide case studies. 

Het eerste deel bestaat uit de theoretische en historiografische verkenning. Dit leidt tot 
het inzicht dat het coöpteren van lokale machthebbers in theorie een geschikte aanpak is om 
controle over de bevolkingen te verkrijgen; het brengt de regering legitimiteit en aanvullende 
middelen en leidt zo tot een stabiel resultaat. Het in de praktijk brengen van deze aanpak 
vraagt een tegemoetkoming aan twee fundamentele zaken, culturele legitimering en 
daaropvolgende mobilisatie. Culturele legitimering betreft het vermogen het patroon van 
legitiem gezag in de lokale samenleving te exploiteren om zo het draagvlak voor de regering 
te vergroten. Hiermee wordt de wil tot collaboreren onder de bevolking vergroot, wat ertoe 
leidt dat aanvullende middelen, zoals zelfverdedigingsmilities en inlichtingen, vanuit 
die bevolking gemobiliseerd kunnen worden. De theoretische analyse laat ook zien dat 
een effectieve aanpak vereist dat de regering en haar counterinsurgency-macht niet alleen de 
dominante partij moet zijn, maar ook de beste partner om mee samen te werken. Dat vraagt 
om een flexibele strategie die is afgestemd op de lokale samenleving door de praktische 
vraagstukken betreffende de selectie van bondgenoten en de methodes om deze leiders te 
coöpteren te beantwoorden. 

De politieke structuur van een weblike society wordt beheerst door lokale machthebbers 
die met elkaar concurreren voor de macht over de vele verschillende lokale entiteiten die 
zo’n samenleving rijk is. Het coöpteren van deze spelers is instrumenteel om controle over 
de bevolking te krijgen. De keuze van bondgenoten wordt gecompliceerd door het feit 
dat op lokaal niveau de macht meestal wordt uitgeoefend door een gemengd gezelschap 
van dominante en lagere lokale machthebbers. Aangezien de precieze verdeling van de 
politieke macht binnen iedere lokale entiteit varieert, is er geen standaard antwoord op 
de vraag wie er nu precies gecoöpteerd moeten worden. Iedere strategie die als doel heeft 
controle te verkrijgen over de bevolking in een weblike society dient zich te richten op een 
spectrum van lokale machthebbers dat reikt van dominante lokale machthebbers aan 
de ene kant tot de lagere leiders (typisch van verwantschapsgroepen) aan de andere. De 
methodes van coöpteren beslaan een continuüm variërend van het gebruik van geweld tot 
en met overreding (eventueel met behulp van goederen of diensten). In handen van een 
onafhankelijke lokale overheid zorgen de methodes van dit continuüm ervoor dat lokale 
machthebbers gecoöpteerd kunnen worden vanuit de sterkst mogelijke positie; zij bieden 
de flexibiliteit om met behulp van dwangmiddelen de dominante partij te zijn, maar ook 
door middel van beloningen de beste partner voor samenwerking te zijn. De theoretische 
analyse levert zo dus het inzicht dat coöpteren een valide methode is om de bevolking in een 
weblike society te controleren. Culturele legitimering en daaropvolgende mobilisatie kunnen 
effectief in de praktijk worden gebracht door lokale machthebbers die deel zijn van het voor 
weblike societies geïdentificeerde spectrum met behulp van de methodes van het continuüm 
te coöpteren.
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Vervolgens slaat het eerste deel van het boek een brug tussen theorie en werkelijkheid 
door de conceptuele inbedding van culturele legitimering, mobilisatie, het vraagstuk wie 
te coöpteren en de methodes van coöpteren in de verschillende evolutionaire fases van 
Westerse population-centric counterinsurgency te bestuderen. Deze historiografische analyse 
heeft aan het licht gebracht dat (van de met elkaar vergeleken concepten) koloniale 
oorlogvoering en moderne counterinsurgency het best geschikt zijn om een weblike society te 
controleren. Beide concepten erkennen het belang van culturele legitimering en mobilisatie 
door het coöpteren van lokale machthebbers. In beide gevallen leidt dat tot een strategie 
die het lokaal niveau voorop stelt om daar met beperkte middelen tot een acceptabel 
resultaat te komen. Dit resultaat op de korte termijn dient als basis voor ontwikkeling en 
stabiliteit op de lange termijn. Dat zal moeten plaatsvinden met behulp van aanvullende 
state building maatregelen na de pacificatie of counterinsurgency fase van de interventie. Er 
zijn echter ook belangrijke verschillen in de manier waarop koloniale oorlogvoering en 
hedendaagse counterinsurgency invulling geven aan het coöpteren van lokale leiders. In het 
eerste geval ligt de nadruk op dominante lokale machthebbers en worden lagere leiders 
alleen benaderd indien dat noodzakelijk blijkt. Hedendaagse counterinsurgency, daarentegen, 
benadrukt juist het coöpteren van lagere lokale machthebbers. Dominante spelers moeten 
echter ook worden gecoöpteerd omdat zonder hun medewerking geen stabiel resultaat kan 
worden bereikt. Een nog groter verschil is te vinden in de gebruikte methodes. In koloniale 
oorlogvoering coöpteerden bestuurders lokale leiders met behulp van een gebalanceerde 
mix van dwangmaatregelen en beloningen ondersteund door een geloofwaardige dreiging 
van geweld. Dat was vaak genoeg om zelfs de meest machtige lokale speler aan de kant 
van het koloniale gezag te krijgen. In de huidige situatie worden lokale leiders meestal 
gecoöpteerd door een lokale overheid onder supervisie van de counterinsurgents en met 
gebruik van beloningsmaatregelen. De dreiging of daadwerkelijke toepassing van geweld 
als ondersteuning van het coöpteren is grotendeels afwezig. Zogenaamde zachte dwang 
–het terugtrekken of onthouden van steun- is vrijwel de enige manier om onwillende 
bondgenoten tot gehoorzaamheid te bewegen. Een grondig begrip van coöpteren vraagt 
om nadere bestudering van deze verschillen en overeenkomsten in de praktijk van 
counterinsurgency oorlogvoering, omdat dat ons inzicht in de dynamieken van deze aanpak 
verder vergroot. Een volwaardig antwoord op onze hoofdvraag valt daarom pas te geven 
nadat we het coöpteren van lokale leiders in de realiteit van de koloniale oorlog in Atjeh en 
de hedendaagse campagne in Uruzgan nauwkeurig hebben bestudeerd.           

  Het tweede gedeelte van dit boek gaat in op de Nederlandse ervaringen tijdens de bijna 
40-jarige Atjeh Oorlog. Op het hoogtepunt van het koloniale tijdperk, waarin het coöpteren 
van lokale machthebbers een standaardmethode was om controle te verkrijgen over inlandse 
samenlevingen, kostte het de Nederlanders meer dan twintig jaar om de complexe Atjehsche 
samenleving te begrijpen. De eerste periode van de oorlog werd daarom gekenmerkt door 
verschillende onsuccesvolle pogingen de Atjehers te onderwerpen. Van al die pogingen bleek 
de Teukoe Oemar politiek het meest berucht debacle. Het koloniale gezag maakte zichzelf 
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volledig afhankelijk van een enkele dominante machthebber, die toen de samenwerking 
voor hem niet meer loonde overliep naar het verzet. Daarbij liet hij de Nederlanders met lege 
handen achter. Deze affaire laat duidelijk zien dat het koloniale gezag in Atjeh niet in staat 
was gecoöpteerde leiders te domineren en ze wees ook op het belang van een grondig begrip 
van de lokale sociale dynamieken. Die inzichten maakten de invoer van een nieuwe strategie 
mogelijk die gebaseerd was op culturele legitimering en mobilisatie. Deze zogenaamde 
Atjeh strategie richtte zich op het coöpteren van de oelèëbalang, de legitieme machthebbers 
in de Atjehsche samenleving, door middel van een flexibele aanpak die gebruik maakte van 
dwang en beloning. De oelèëbalang waren weliswaar de dominante leiders binnen hun eigen 
invloedsfeer, maar hadden slechts beperkte macht over de rest van de samenleving. Daarom 
kunnen deze leiders in het midden van het spectrum van te coöpteren machthebbers 
worden geplaatst. Met betrekking tot het continuüm van methodes maakte de Atjeh 
strategie gebruik van een gebalanceerde mix van met name zachte dwang en beloningen 
om bondgenootschappen met lokale leiders aan te gaan en te onderhouden. Dit werd echter 
ondersteund door afschrikwekkend geweld waarmee het koloniale gezag haar dominantie 
duidelijk maakte. Zoals vrijwel altijd in koloniale oorlogvoering bestond er een reële dreiging 
van geweld tegenover de lokale bevolking. Zelfs afschrikwekkend geweld betekende dat er 
massaal slachtoffers vielen onder de Atjehers. Vanuit hedendaags oogpunt is dit natuurlijk 
totaal onaanvaardbaar, maar in koloniale oorlogvoering was zulk dodelijk geweld een 
geaccepteerd en belangrijk middel om lokale machthebbers te coöpteren en domineren.

De Atjeh strategie bracht de Nederlanders uiteindelijk controle over de Atjehers door 
de legitieme gezaghebbers van de meer dan 100 verschillende lokale entiteiten van die 
samenleving te coöpteren. Toch moet hier ook vermeld worden dat dit resultaat in de dertig 
jaar na het einde van de oorlog grotendeels werd verspeeld doordat de Nederlanders er niet 
in slaagden een goede vervolgaanpak te introduceren die de band tussen lokale samenleving 
en koloniale staat kon versterken. Het koloniale gezag kon het acceptabele resultaat van de 
Atjeh strategie dus niet omzetten in een duurzaam resultaat voor de lange termijn. Erger 
nog, door de macht van de oelèëbalang te versterken en ze de rol van koloniale bestuurders 
te geven, raakten deze lokale hoofden langzaam hun legitimiteit kwijt. Dat maakte het 
mogelijk dat het verzet weer oplaaide. De Atjeh Oorlog leert ons daarom niet alleen iets over 
de praktijk van het coöpteren, maar benadrukt ook het belang van een goede vervolgaanpak 
die de resultaten van de pacificatie consolideert en verder uitbouwt. De Atjehers bleken 
moeilijk onder controle van het koloniale gezag te brengen en toen dat uiteindelijk toch 
lukte duurde het minder lang om dit resultaat weer te verspelen dan het had gekost om dit 
te bereiken.

Het derde deel van dit boek behandelt de vierjarige campagne van de Nederlandse 
strijdkrachten in Uruzgan. Deze campagne kan worden beschouwd als een vroeg voorbeeld 
van het coöpteren van lokale leiders in moderne counterinsurgency. Onder invloed van de 
politiek in Nederland besloot de regering dat er niet mocht worden samengewerkt met de 
dominante lokale machthebbers en ook kwam er initieel een verbod op samenwerking met 
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milities. De soldaten op de grond zagen zich genoodzaakt deze laatste beperking te omzeilen 
en de Nederlandse politici stonden uiteindelijk ook samenwerking met lokale strijdgroepen 
toe (in het kader van het beschermen van de bevolking). Het verbod op samenwerking met 
de krijgsheerachtige dominante machthebbers was een groter probleem; het voorkwam dat 
de Nederlandse strijdmacht ongehinderd culturele legitimering kon toepassen en vat kregen 
op Uruzgan’s machtigste leiders. Het exploiteren van het lokale patroon van legitiem gezag 
beperkte zich daarom tot lagere, sub-tribale hoofden. Ondanks deze nadruk op het lagere 
middengedeelte van het spectrum van te coöpteren leiders, bleek deze aanpak succesvol op 
de korte termijn; het versterken van de positie van (door de dominante spelers) aan de kant 
geschoven of gemarginaliseerde sub-tribale leiders leidde tot een evenwichtig politiek bestel 
dat gekoppeld werd aan de provinciale overheid. Dit werd bereikt door effectief gebruik te 
maken van een mix van zachte dwang en beloningsmaatregelen die volstond om de sub-
tribale leiders en onafhankelijke overheidsfunctionarissen te coöpteren. Tegelijkertijd 
bleek het ook mogelijk met behulp van deze methodes de verstorende invloed van de 
dominante spelers te beperken. Globaal genomen maakten de Nederlanders vooral gebruik 
van beloningsmaatregelen om de positie van hun bondgenoten te versterken, terwijl zachte 
dwang werd ingezet om de macht van de dominante machthebbers in te perken. Aangezien 
geweld geen rol speelde bij het coöpteren van lokale leiders, waren de Nederlanders voor 
hun dominantie afhankelijk van het effectief gebruik van zachte dwang. Voor de duur van de 
campagne bleek dit ook te volstaan.         

Toen de Nederlanders hun terugtrekking aankondigden bleek het resultaat van hun 
inspanningen allesbehalve duurzaam; het evenwichtig politieke bestel begon meteen in 
te storten. De belangrijkste oorzaak hiervan was de beperking op het gebied van culturele 
legitimering die het onmogelijk maakte om met de machtigste lokale leiders samen te 
werken. Zonder deze dominante machthebbers kon er simpelweg geen duurzaam resultaat 
worden bereikt. De door Nederland versterkte sub-tribale leiders waren niet in staat om 
zonder hulp hun nieuwe positie te behouden. De krijgsheerachtige leiders trokken weer alle 
macht naar zich toe. Daarmee biedt de Uruzgan campagne ons het inzicht dat in moderne 
counterinsurgency voldoende engagement nodig is om op lokaal niveau te blijven domineren 
totdat een zelfstandig houdbaar politiek bestel is ontstaan dat kan fungeren als een platform 
voor stabiliteit op de lange termijn. Uruzgan laat duidelijk zien dat dit niet het geval was. Een 
duurzaam resultaat vergt de politieke wil om voldoende lang betrokken te blijven tot er een 
stabiele politiek bestel is ontstaan of internationale coalitiegenoten de relaties met lokale 
bondgenoten voortzetten –in Uruzgan kozen de Amerikaanse en Australische opvolgers 
juist voor een radicaal andere koers.             

Om af te sluiten, hoe hebben counterinsurgents lokale machthebbers gecoöpteerd om 
zo controle te krijgen over de bevolking in een weblike society? Theoretisch gezien is een 
succesvolle strategie gebaseerd op culturele legitimering en mobilisatie. Dat maakt het 
mogelijk het patroon van legitiem gezag in een samenleving te gebruiken en aanvullende 
middelen vanuit de bevolking te werven. In de praktijk vertaalt zich dit in een aanpak die 
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de juiste lokale machthebbers uit het spectrum van te coöpteren leiders selecteert en 
deze benadert met behulp van een flexibele gebruik van methodes uit een continuüm dat 
varieert van dwang tot overtuiging. Dat maakt het mogelijk dat de regering (in de vorm 
de counterinsurgents) niet alleen de dominante partij is, maar ook de beste partner om mee 
samen te werken. Zowel in koloniale oorlogvoering als in hedendaagse counterinsurgency 
is deze aanpak instrumenteel om een acceptabel resultaat te kunnen bereiken met relatief 
weinig eigen middelen. Dit resultaat dient als basis voor verdere ontwikkeling en state building 
na de counterinsurgency fase en vormt daarmee een fundament voor stabiliteit op de lange 
termijn. De realiteit van counterinsurgency optreden in weblike societies heeft laten zien dat het 
coöpteren van lokale leiders lastig in de praktijk is te brengen. Deze aanpak vergt niet alleen 
dat militairen zich aanpassen aan population-centric counterinsurgency, maar ook een goed 
begrip van complexe lokale sociale dynamieken. Daarbovenop kan het nodig zijn dat het 
hogere politiek-strategische niveau zijn richtlijnen bijstelt, zodat deze beter aansluiten bij 
de situatie in het veld. Beide case studies hebben laten zien dat zulke problemen voor serieuze 
moeilijkheden kunnen zorgen, maar zeker niet onoverkomelijk zijn. Militairen zullen zich 
aanpassen aan de vereisten van counterinsurgency optreden en vroeg of laat zullen ze ook 
een vergaand inzicht in de lokale samenleving ontwikkelen. Voor politiek-strategische 
richtlijnen geldt min of meer hetzelfde: ze worden of pragmatisch geïnterpreteerd of 
aangepast aan de situatie in het inzetgebied. Zelfs in hedendaagse counterinsurgency, waarin 
de nadruk ligt op het coöpteren van lagere leiders met beperkte middelen en zonder gebruik 
van geweld, bleek het coöpteren van lokale machthebbers een goede aanpak om een 
acceptabel resultaat neer te zetten. Beide case studies hebben echter ook aangetoond dat het 
problematisch is dit acceptabel resultaat om te zetten in een duurzaam resultaat doordat er 
geen juiste vervolgaanpak was of omdat de politieke wil ontbrak. Aangezien dit boek zich 
vooral heeft gericht op de counterinsurgency fase van een interventie in een weblike society, 
geeft dit inzicht een aanzet tot verder onderzoek naar de stabilisatie fase die daarop volgt 
en voor stabiliteit op de lange termijn moet zorgen. Daarmee biedt dit boek niet alleen een 
diepgaand begrip van het coöpteren van lokale machthebbers als deel van counterinsurgency 
optreden in weblike societies, maar dringt het ook aan op een soortgelijk begrip van de state 
building inspanningen die hierop volgen.       
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