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Inleiding 

 

‘De diepgewortelde mythe over Ethiopië en haar bestaan heeft een oprecht begrip van 

de situatie lange tijd vertroebeld. Het is hoog tijd dat Afrika en de wereld hun ogen 

openen en de werkelijke realiteit zien. Het bestaan van ‘Ethiopië’ zoals het vandaag 

bekend is met haar huidige grenzen gaat geen oneindige millennia terug, zoals wordt 

geclaimd door opeenvolgende Ethiopische leiders en hun propagandisten. Ethiopië 

werd gevormd als een koloniaal keizerrijk gedurende de laatste vijftien jaar van de 

negentiende eeuw als onderdeel van de scramble for Africa. (….) Weg met het 

kolonialisme, imperialisme en racisme! Lang leve de Afrikaanse revolutie!
1
 

 

Dit citaat komt uit een toespraak van een gedelegeerde van het Oromo Liberation Front 

(OLF) tijdens een bijeenkomst van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid in juni 1981 te 

Nairobi, Kenia. Het betreffende citaat geeft de kern weer van de visie van vele Oromo 

intellectuelen op de vorming van het moderne Ethiopië aan het eind van de negentiende eeuw. 

Deze Oromo intellectuelen zien het proces van vorming van de staat als kolonialisme, waarbij 

zij als etnische groep werden ingelijfd in een koloniaal rijk. Ze beweren dat ze tot op de dag 

van vandaag worden gekoloniseerd. Volgens de officiële Ethiopische geschiedschrijving was 

de vorming van de Ethiopische staat echter een proces van nationbuilding door Amhaarse 

keizers, dat zorgde voor eenheid binnen de Ethiopische staat. De opeenvolgende leiders 

zorgden voor een ontwikkeling en bevestiging van deze eenheidsstaat.  

Ethiopië kent vele verschillende etnische groepen en heeft sinds 1993 zelfs een etnisch 

federale bestuursvorm bestaande uit negen verschillende etnische regio’s. Er is gekozen om 

onderzoek te doen naar de Oromo, omdat zij ten eerste de grootste etnische groep van 

Ethiopië zijn en desondanks altijd de status hebben gehad van tweederangs burgers. De 

tweede en belangrijkste reden is de bijzonder interessante bewering van de Oromo dat zij niet 

bij Ethiopië horen en een kolonie zijn van deze staat.    

De Oromo vinden dat zij geen onderdeel uitmaken van de Ethiopische eenheid, omdat 

zij een eigen cultuur hebben die anders is dan de Ethiopische. Ze hebben ten eerste een andere 

afkomst. Ten tweede hadden ze reeds een democratische politieke cultuur voordat ze bij 

Ethiopië werden gevoegd, in tegenstelling tot de Ethiopische overheersers. Ten derde hebben 

                                                 
1
 ‘Statement of the Oromo Liberation Front. Issued on the occasion of and to the eighteenth summit conference 

of the Organization of African Unity (OAU) and the conference of the council of ministers of the Organization 

of African Unity, Nairobi Kenya, June 1981’, Oromia speaks, vol 3, nr. 2 en 3 (1981) 32-33, 47. 
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de Oromo hun eigen taal. Door nadruk te leggen op hun democratische wortels proberen de 

Oromo verandering aan te brengen in het beeld uit de Ethiopische historiografie dat zij 

achterlijk en ongecultureerd zijn. Zij willen aantonen dat zij juist een hogere beschavingsvorm 

kenden dan de Amhaarse overheersers voor hun kolonisering. 

Deze scriptie richt zich op de herziening van de geschiedenis die de Oromo voorstaan 

en focust op het gegeven dat de Oromo vinden dat zij gekoloniseerd zijn door Ethiopië. Deze 

koloniale these gaat ervan uit dat de Oromo-natie tot op de dag van vandaag onderwerp is van 

koloniale onderdrukking. Het is een zeer interessant gegeven dat de Oromo claimen 

gekoloniseerd te zijn, omdat Ethiopië ten tijde van keizer Haile Selassie altijd een toonbeeld 

van (Afrikaanse) eenheid was. Bovendien werd het als enige Afrikaanse land niet 

gekoloniseerd door een buitenlandse mogendheid.  

Het opmerkelijke is dat de Oromo de Amhaarse heersers dezelfde rol toedichten als de 

Europese kolonisatoren in de rest van Afrika, terwijl het gaat om overheersing binnen een 

staat en niet om het bekendere fenomeen van een (Europese) kolonisator van buitenaf. De 

situatie in Ethiopië zou aangeduid kunnen worden als intern kolonialisme. Intern kolonialisme 

wordt gekarakteriseerd als een relatie van uitbuiting tussen een ‘centrum’ en een ‘periferie’ 

binnen een natiestaat of een samenleving.
2
 De theorie van intern kolonialisme stamt uit de 

jaren vijftig van de vorige eeuw en was vooral populair in de jaren zeventig van die zelfde 

eeuw. Tegenwoordig is de theorie grotendeels in onbruik geraakt, omdat het problematisch is 

om parallellen te trekken met kolonialisme in ‘normale’ zin.
3
  Een belangrijke exponent van 

de theorie van het intern kolonialisme is Michael Hechter (1975). In zijn boek Internal 

colonialism. The Celtic fringe in British national development, 1536-1966, ontwikkelde hij de 

theorie dat intern kolonialisme leidt tot etnisch bewustzijn.
4
 Intern kolonialisme zou een 

verklaring kunnen zijn voor de ontwikkeling van het Oromo nationalisme. Het lijkt er echter 

sterk op dat de Oromo niet spreken over intern kolonialisme, omdat ze de Amhaarse heersers 

dezelfde rol toedichten als de Europese kolonisatoren en zichzelf niet als onderdeel zien van 

Ethiopië.  

Dat het Oromo nationalisme ontstond is wel een feit. Dit nationalisme leidde tot de 

ontwikkeling van een nationale identiteit en een nationale Oromo geschiedenis waarin de 

Oromo claimen een eigen natie te zijn. In deze scriptie wordt de constructie van deze 

                                                 
2
 ‘Internal (or domestic) colonialism’, A dictionairy of sociology, www.oxfordreference.com, in: John Scott en 

Gordon Marshall eds. (Oxford 2009), 1, bezocht op 2 maart 2012. 
3
 ‘Internal (or domestic) colonialism’, 1. 

4
 Michael Hechter, Internal colonialism. The Celtic fringe in British National development 1536-1966  (Londen 

1975) 37. 
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nationale Oromo geschiedenis onderzocht om de rol van de koloniale these in de 

geschiedschrijving van de Oromo te kunnen verklaren. Het vermoeden bestaat dat er geen 

sprake is van ‘regulier’ kolonialisme in Ethiopië, terwijl de Oromo dat wel lijken te claimen. 

Daarom is het van belang om het gebruik van vormen van nationale identiteit in de Oromo 

geschiedschrijving te onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn het benadrukken, verdraaien, of 

zelfs weglaten van historische feiten en het mythologiseren van bepaalde historische 

gebeurtenissen. Door hier onderzoek naar te doen, kan worden aangetoond of de argumentatie 

voor de koloniale these is gebaseerd op vormen van nationale identiteit en of de koloniale 

these dus weerlegbaar is.  

De concepten die worden gebruikt om de nationale identiteit te onderzoeken zijn 

collectief geheugen en invented traditions. Een collectief geheugen bevat bijvoorbeeld 

mythologisering van historische gebeurtenissen. De vraag die rijst is of dit ook bij de 

constructie van de nationale Oromo geschiedenis gebeurt. Daarnaast zijn invented traditions 

een indicator voor de poging van intellectuelen of leiders om nationale identiteit onder de 

bevolking te creëren. Zijn er daarom ook invented traditions in de geschiedschrijving van de 

Oromo te herkennen? Met behulp van de eerdergenoemde concepten zal dus onderzocht 

worden hoe de nationale geschiedenis van de Oromo is geconstrueerd en waarom een centrale 

rol is weggelegd voor de koloniale these. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende 

vraagstelling: waarom speelt de koloniale these een centrale rol in de constructie van de 

nationale Oromo geschiedenis?  

 Dit onderzoek richt zich enkel op een wetenschappelijk discours over kolonialisme en 

nationale geschiedenis van Oromo wetenschappers en is grotendeels gebaseerd op secundaire 

bronnen van de hand van Oromo intellectuelen. Daarnaast zijn een aantal primaire bronnen 

gebruikt, zoals keizer Meneliks ‘circulaire brief aan de Europese machten’, het 

partijprogramma van het Oromo Liberation Front (OLF) uit 1974 en een aantal artikelen uit 

Oromia Speaks, uitgegeven door het OLF. Er is gekozen voor het gebruik van voornamelijk 

secundaire bronnen, omdat de meeste primaire bronnen in het Amhaars of het Afaan Oromo 

zijn geschreven. Daarnaast is gekozen voor het gebruik voor secundaire bronnen, omdat juist 

deze bronnen de interpretatie èn de constructie van de nationale geschiedenis laten zien.  

Het moet benadrukt worden dat deze scriptie niets pretendeert te zeggen over de 

‘gewone Oromo bevolking’. Dit onderzoek biedt echter wel mogelijkheden voor verder 

onderzoek. Dit zou kunnen gaan over hoe ideeën over nationalisme en kolonialisme door het 

Oromo volk worden beleefd. Leeft het idee van kolonialisme ook op grassroots niveau en 

voelt de Oromo bevolking zich alleen Oromo, Ethiopiër of allebei? 
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 Deze scriptie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over nationale identiteit. 

Daarbij wordt eerst ingegaan op theorieën en concepten over nationale identiteit. Allereerst 

worden etniciteit en nationalisme behandeld. Dit wordt gedaan om een theoretisch inzicht te 

verkrijgen in de vorming van beide fenomenen, hun onderlinge relatie en om te kunnen 

onderzoeken op welke manier etnisch bewustzijn ontstond bij de Oromo en hoe dit leidde tot 

nationalisme. Vervolgens wordt de theorie over invented traditions en collectief geheugen 

behandeld om inzicht te kunnen krijgen in hoeverre de nationale Oromo geschiedenis 

elementen bevat van invented traditions en of het kenmerken vertoont van collectief 

geheugen. Daarna wordt de nationale identiteit van de Oromo onderzocht aan de hand van 

hun afkomst, het politieke systeem van Gada democratie en de Oromo taal, het Afaan Oromo. 

Deel twee onderzoekt de nationale geschiedenis van de Oromo sinds de vorming van 

het huidige Ethiopië tot aan het heden. Er is gekozen voor dit tijdvak, omdat de Oromo vinden 

dat bij de vorming van Ethiopië de koloniale overheersing begon en dat deze overheersing 

nog steeds plaatsvindt. Op deze manier wordt de gehele koloniale periode onderzocht. Er 

worden voornamelijk Oromo intellectuelen zelf aan het woord gelaten om de Oromo claim 

van kolonialisme goed te kunnen onderzoeken. Het zal blijken dat de Oromo intelligentsia 

bijzonder eensgezindheid zijn over hun eigen geschiedenis en de rol die kolonialisme daarin 

speelt. De enige intellectueel die afwijkt van de norm is Merera Gudina. Hij schetst een 

genuanceerder beeld van de historische ontwikkelingen en interpreteert de koloniale 

overheersing anders. De combinatie van het onderzoeken van nationale identiteit en  de 

nationale Oromo geschiedenis moet leiden tot een conclusie waarin de rol van koloniale 

overheersing in deze geschiedenis wordt verklaard. 
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Deel 1: Nationale identiteit 

 

1. Theorieën en concepten 

 

1.1 Etniciteit en nationalisme 

 

Er zijn drie verschillende wijzen waarop tegen etniciteit wordt aangekeken: primordialisme, 

constructivisme en instrumentalisme. Primordialisten zien etniciteit als een collectieve 

identiteit zo diep geworteld in de historische ervaring dat het behandeld moet worden als een 

vaststaand gegeven.
5
 In de primordiale theorie wordt etniciteit kortom gezien als iets 

natuurlijk aangeboren, vaststaand en stabiel.
6
 Over het algemeen zijn sociale wetenschappers 

sceptisch over het aangenomen primordiale karakter van etnische identiteit, omdat etnische 

identiteit volgens hen onderhevig is aan verandering en manipulatie. Daarnaast veranderen 

door de tijd ook de culturele inhoud en kernsymbolen van etnische identiteit.
7
  

De meer gangbare benadering onder sociale wetenschappers is het constructivisme. 

Volgens de constructivistische benadering is het belang van etniciteit en haar politieke 

uitdrukking van tijd tot tijd aan verandering onderhevig, allemaal afhankelijk van de huidige 

politieke en gemeenschappelijke situatie.
8
 Lovise Aalen (2006) geeft aan dat etniciteit een 

geconstrueerd fenomeen is, gebaseerd op de selectie van culturele herkenningspunten. 

Etniciteit wordt, volgens Aalen, gemobiliseerd als een politieke kracht in de strijd voor 

politieke macht en middelen.
9
 Deze mobilisering sluit aan bij de instrumentalistische 

benadering. De instrumentalistische analyse gaat er namelijk vanuit dat etniciteit wordt 

gebruikt om, zowel publieke als geheime politieke, economische en ideologische belangen te 

dienen.
10

 

 Volgens Archie Mafeje (1999) is in de Afrikaanse situatie etniciteit zelfs niets meer en 

niets minder dan een instrument voor macht. Hij vindt dat politieke crisis in Afrika niets te 

maken heeft met imagined, invented, echte stammen of etnische groepen:  

 

                                                 
5
  Milton J. Esman, Ethnic politics (Ithaca 1994) 10. 

6
 Lovise Aalen, ‘Ethnic federalism and self-determination for nationalities in a semi-authoritarian state: the case 

of Ethiopia’, International journal on minority and group rights 13 (2006) 247. 
7
 Jan Abbink, ‘Ethnicity and constitutionalism in contemporary Ethiopia’, Journal of African law 41 (1997) 161. 

8
 Aalen, ‘Ethnic federalism and self-determination for nationalities in a semi-authoritarian state: the case of 

Ethiopia’, 248. 
9
 Ibidem, 246. 

10
 Merera Gudina, Ethiopia. Competing ethnic nationalisms and the quest for democracy, 1960-2000 (Addis 

Ababa 2003) 23. 
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‘Het heeft te maken met de strijd tussen Afrikaanse elites voor macht op het nationale 

niveau. Deze strijd wordt uitgevochten in de hoofdsteden en niet in het achterland. De 

mensen daar worden alleen gebruikt als klapvee en kanonnenvoer.’
11

 

 

Mafeje geeft aan dat elites een beroep op primordiale sentimenten doen om macht op het 

nationale niveau te verkrijgen. Ten gevolge daarvan kan de onoplettende toeschouwer worden 

wijsgemaakt dat de kwestie gaat om tribalisme of etniciteit. Volgens Mafeje zijn dit slechts 

ideologische trucs en strategieën om politiek gewin te behalen. Hij ziet deze vorm van 

politieke mobilisatie als een voorbeeld van de ergste soort van politiek cynisme, omdat 

veronderstelde leiders bereid zijn om nietsvermoedende groepen mensen op te offeren voor 

hun eigen wereldlijke belang.
12

 Merera Gudina (2003) gaat tegen Mafeje in. Hij geeft aan dat 

instrumentalisten de mogelijkheid over het hoofd zien dat marginalisatie en uitbuiting van 

ondergeschikte groepen kan leiden tot het zoeken van een toevlucht in etniciteit. Etniciteit 

dient hierbij als bescherming van de groep.
13

  

Daarnaast maakt Steve Fenton (2003) nog een ander belangrijk punt. Hij bevestigt het 

idee dat identiteiten in zekere mate worden gecreëerd en relevant worden gemaakt in politieke 

actie door etnisch georiënteerde actors en door de staat. Fenton vindt daarentegen dat zowel 

de constructivistische taal van invention en  imagined  als de instrumentalistische benadering 

doorschieten in hun analyse. Hij geeft aan dat voor alle invention en re-invention van 

identiteit sociale realiteiten bestaan die een substantiële basis vormen voor de constructie en 

mobilisatie van etnische identiteiten. Voorbeelden hiervan zijn verschillen in religie, regio en 

taal.
14

  

Het is in dit verband ten eerste van belang om te onderzoeken wanneer etnisch 

bewustzijn onder de Oromo ontstond en hoe zich dit manifesteerde. Was er sprake van een 

mobilisatie door een elite uit eigenbelang? Of was er sprake van een sociale realiteit die 

zorgde voor de ontwikkeling van etnisch bewustzijn onder de Oromo? Met andere woorden: 

was er sprake van een koloniale relatie van uitbuiting die leidde tot etnisch bewustzijn? Of 

ontstond het etnisch bewustzijn op een ander manier? Het etnische bewustzijn onder de 

Oromo leidde tot een streven naar een eigen natie. Daarom wordt nu eerst ingegaan op 

nationalisme. 

                                                 
11

 A. Mafeje, ‘State and civil society in post-independence Africa’ Networking with a view to promoting peace. 

Conflict in the Horn of Africa: what can civil society do to bring about solidarity and cooperation in the region, 

Nairobi 15-17 march 1999 (Addis Ababa 1999) 68. 
12

 A. Mafeje, ‘State and civil society in post-independence Africa’, 68. 
13

 Gudina, Ethiopia, 24. 
14

 Steve Fenton, Ethnicity (Oxford 2003)74-75. 
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  Er zijn grofweg twee soorten nationalisme te onderscheiden als het gaat om vorming 

van staten. De eerste is het territoriaal burgerlijk nationalisme, waarbij de staat de natie vormt. 

Deze vorm van nationalisme staat meer in verband met het constructivisme, omdat de 

verschillende aangenomen etniciteiten binnen de staat gezamenlijk een overkoepelende 

nationale identiteit kunnen vormen: territoriaal burgerlijk nationalisme identificeert de natie 

met alle mensen die volgens de wet onderdeel uit maken van een soevereine staat, ondanks 

hun etnische kenmerken. Dit wordt vastgesteld door de staat zelf door middel van de wet en 

gedeeld burgerschap.
15

 

Daarnaast is er etnisch nationalisme waarbij de natie (etnie) de staat vormt. Dit staat 

meer in verband met een primordiaal idee van etniciteit. Ten eerste is dit zo, omdat er hierbij 

vanuit wordt gegaan dat de etnische groep een vaststaand gegeven is. Ten tweede komt dit, 

omdat er hierbij vanuit wordt gegaan dat een staat etnisch homogeen moet zijn. Etnisch 

nationalisme ontstaat als etnische groepen een eigen staat gaan nastreven.
16

 Hieruit kan 

worden opgemaakt dat er bij de Oromo sprake is van etnisch nationalisme. Thomas Hylland 

Eriksen (1996) verwoordt het ontstaan van etnisch nationalisme bovendien als volgt: 

 

‘Een etnische beweging verandert in een nationalistische beweging als leiders gaan 

eisen dat de politieke grenzen samenvallen met culturele grenzen’.
17

 

 

Een ander interessant aspect is dat in een multi-etnische maatschappij een, op etniciteit 

gebaseerde, dominante klasse politieke mobilisatie kan gebruiken om de structuur van haar 

dominantie en privileges te waarborgen in naam van nationale motto’s zoals nationbuilding 

en nationale eenheid.
18

 Volgens Ernest Gellner (1983) zorgt dit in ‘donker Afrika’ voor een 

probleem, omdat daar sprake is van veel meer lokale, linguïstische fragmentatie dan in 

Europa. Het kiezen van één van de dialecten zou een belediging zijn voor degenen voor wie 

dit geen moedertaal is. Vaak zijn dit groepen die grote meerderheden vormen.
19

 Het lijkt er 

sterk op dat hetgeen door Ernest Gellner wordt beschreven voor de machthebbers in Ethiopië 

geldt. De analyse van de nationale Oromo geschiedenis zal moeten uitwijzen of deze aanname 

juist is.  

 

                                                 
15

 Gudina, Ethiopia, 33 
16

 T.H. Eriksen, ‘Ethnicity, race, class and nation’, Ethnicity, in: Hutchinson, John en A.D. Smith eds. (Oxford 

1996) 30. 
17

 Eriksen, ‘Ethnicity, race, class and nation’, 30. 
18

 Gudina, Ethiopia, 35. 
19

 Ernest Gellner, Nations and nationalisms (Oxford 1983) 84. 
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1.2 Collectief geheugen 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de algemene theorie van collectief geheugen aan de hand 

van Ross Poole (2008). Deze socioloog ziet het collectief geheugen als een soort verlengstuk 

van het persoonlijke geheugen. Volgens hem functioneert het collectieve geheugen op 

dezelfde manier, maar wordt het belichaamd door sociale gebruiken, voorwerpen en het 

publieke debat.
20

  

Collectief geheugen heeft de karaktertrekken van een mythe, maar is gebaseerd op  

werkelijke historische gebeurtenissen. Zo voorziet het in verhalen die leden van een groep 

verbinden en maakt het daarbij aanspraak op het echte verleden.
21

 Het collectief geheugen 

maakt dus aanspraak op het echte verleden, maar het moet benadrukt worden dat er een 

duidelijk onderscheid bestaat tussen wetenschappelijke geschiedschrijving en collectief 

geheugen. De eerste heeft als doel om een zo objectief mogelijk beeld van de geschiedenis te 

scheppen, terwijl het tweede een gevoel van nationale verbintenis of eenheid als doel heeft.  

Volgens Poole is een aspect van collectief geheugen het claimen van de historische 

waarheid, terwijl historische gebeurtenissen worden verweven met politieke belangen en 

argumenten die in strijd zijn met de geclaimde historische waarheid worden genegeerd. 

Daarom is, volgens Poole, de belangrijkste taak voor sociale en culturele wetenschappers om 

de politieke belangen bloot te leggen achter de manier waarop historische gebeurtenissen 

worden geselecteerd en gepresenteerd voor publieke consumptie.
22

 Vrijwel alle Oromo 

intellectuelen publiceren in het Journal of Oromo studies (JOS). In het hoofdredactioneel 

commentaar van het eerste nummer van het JOS wordt aangegeven dat de 

onderzoeksresultaten van dit tijdschrift zullen moeten leiden tot een rechtvaardige plaats voor 

de Oromo in de geschiedenis.
23

 Deze opvatting over geschiedschrijving geeft te denken. Het 

wekt de indruk dat het JOS niet pleit voor objectieve geschiedschrijving, maar voor 

onderzoek dat leidt tot positieve resultaten over de Oromo. Het is daarom van belang om te 

onderzoeken of er politieke belangen schuilgaan achter de selectie en presentatie van 

gebeurtenissen in de Oromo geschiedschrijving.  

Een overeenkomst die Poole ziet tussen het persoonlijk geheugen en het collectieve 

geheugen is de verantwoordelijkheid van het handelen in het heden in de geest van het 

                                                 
20

 Ross Poole, ‘Memory, history and the claims of the past’, Memory Studies, 1 (2008) 156. 
21

 Poole, ‘Memory, history and the claims of the past’, 158-159. 
22

 Ibidem, 157. 
23

 ‘Editor’s note’, The journal of Oromo studies, vol. 1, nr. 1 (1993) i. 
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verleden. Bedoeld wordt dat beloftes moeten worden nagekomen en dat boete moet worden 

gedaan voor schuld. Zoals een individu de verantwoordelijkheid heeft om op een bepaalde 

manier te handelen om iets goed te maken uit het verleden, zo moet een collectief geheugen 

hetzelfde doen voor de betrokken groep:  

 

‘Bepaalde dingen die in het verleden wel of juist niet werden gedaan uit de naam van 

de groep geven de huidige leden van die groep de verantwoordelijkheid om bepaalde 

dingen te doen of goed te maken. Bijvoorbeeld beloftes inlossen die in het verleden 

zijn aangegaan of om te compenseren voor dingen die de groep in het verleden fout 

heeft gedaan.’
24

  

 

Er zijn indicatoren die erop wijzen dat het idee van handelen in de geest van het verleden 

eveneens terug te vinden is in de geschiedschrijving van de Oromo. Zo wordt Ras Gobana, 

een negentiende eeuwse Oromo generaal én belangrijk collaborateur van keizer Menelik, 

regelmatig aangehaald door verschillende Oromo auteurs als waarschuwing voor het 

samenwerken met de huidige machthebbers. Asafa Jalata (1994) geeft daarnaast ook aan dat 

de geschiedenis vooral een leerfunctie heeft.
25

 Hier is het van belang om te onderzoeken of 

het ‘leren van de geschiedenis’ wordt gebruikt als een instrument voor de ontwikkeling van 

het collectief geheugen van de Oromo.  

 

 

1.3 Invented traditions 

 

Deze paragraaf behandelt de theorie van Eric Hobsbawm en Terence Ranger over invented 

traditions. Eric Hobsbawm (1983) beschrijft invented traditions als volgt. Invented traditions 

zijn tradities die uitgevonden en bedacht zijn, in tegenstelling tot echte tradities die door een 

langzaam en ongedwongen proces ontstaan. Door middel van regelmatige, meestal jaarlijkse,  

herhaling van deze invented traditions wordt geprobeerd om het volk bepaalde normen en 

waarden van gedrag in te prenten. Daardoor wordt de indruk gewekt dat deze invented 

                                                 
24

 Poole, ‘Memory, history and the claims of the past’, 159. 
25

 Asafa Jalata, Oromia and Ethiopia: State formation and ethnonational conflict, 1868-1992 (Boulder 1993) 8. 
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traditions echte tradities zijn die al decennia- of eeuwenlang plaatsvinden. Tevens wordt 

geprobeerd om aansluiting met een passend historisch verleden te creëren.
26

  

 Volgens Hobsbawm is nationalisme ook een invented tradition. Hij geeft aan dat veel 

politieke instituties en ideologische groepen, waaronder nationalistische bewegingen, vaak zo 

nieuw waren dat historische continuïteit uitgevonden moest worden. Dit gebeurde 

bijvoorbeeld door de creatie van een ver verleden, zonder dat er sprake was van een duidelijke 

aansluiting met de situatie in het heden.
27

 Symbolen van een natie zijn ook vaak invented. 

Hobsbawm geeft aan dat voornamelijk in het negentiende eeuwse Europa nieuwe symbolen 

en middelen ontstonden in samenhang met nationale bewegingen en staten, zoals het 

volkslied, de nationale vlag en de personificatie van de natie als symbool of beeld.
28

  

 Ook bij traditionalisten was niet altijd sprake van continuïteit van tradities, volgens 

Hobsbawm. Hij geeft aan dat de opkomst van bewegingen voor de verdediging of herleving 

van tradities vaak een breuk met het verleden weergaven. Deze bewegingen, die gangbaar zijn 

sinds de Romantiek, konden geen ‘levend verleden’ ontwikkelen of bewaren. In plaats 

daarvan moesten ze invented traditions ontwikkelen. De kracht en het aanpassingsvermogen 

van echte tradities mag niet verward worden met invented traditions. Waar oude manieren van 

doen nog ‘levend’ zijn, daar hoeven tradities niet in ere te worden hersteld of te worden 

uitgevonden.
29

  

Als laatste onderscheidt Hobsbawm drie overlappende types van invented traditions, 

waarbij de eerste het meest belangrijk en expliciet is. Ten eerste bestaan er invented traditions 

die voor sociale cohesie zorgen binnen groepen of gemeenschappen. Ten tweede zijn er 

invented traditions die instituties en relaties van autoriteit vestigen of legitimeren. Ten derde 

onderscheidt hij invented traditions die, door middel van het inprenten van overtuigingen, 

waardepatronen, en gedragsconventies, moeten leiden tot socialisatie.
30

 

 Wat betreft invented traditions in een Afrikaanse setting, gaat Terence Ranger (1983) 

in op invented traditions in koloniaal Afrika. In principe is dit niet van toepassing op de 

situatie in Ethiopië, omdat het niet door een Europese macht werd gekoloniseerd. Desondanks 

stelt de koloniale these van de Oromo dat de Amharen precies dezelfde rol speelden in 

                                                 
26

 Eric Hobsbawm, ‘Introduction: inventing traditions’, The invention of tradition, in: Hobsbawm, Eric and 

Terence Ranger eds. (Cambridge 1983) 7. 
27

 Eric Hobsbawm, ‘Introduction: inventing traditions’, 7. 
28

 Ibidem, 8. 
29

 Ibidem, 8. 
30

 Ibidem, 9. 
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Ethiopië als de Europeanen in de rest van Afrika.
31

 Om deze parallel goed te kunnen 

bestuderen zullen invented traditions in koloniaal Afrika daarom toch kort worden behandeld.  

Ranger geeft aan dat bijna alle recente studies over negentiende eeuws Afrika 

benadrukken dat er geen sprake was van één enkele stamidentiteit, maar dat Afrikanen vaak 

overstapten van de ene op de andere identiteit. Op het ene moment waren ze ondergeschikt 

aan de ene Chief en op het andere moment waren ze onderdeel van een andere clan. Hij haalt 

hierbij een voorbeeld aan van de Nederlandse antropoloog Wim van Binsbergen over 

Centraal-Afrika. Van Binsbergen geeft aan dat moderne Centraal-Afrikaanse ‘stammen’ geen 

overblijfselen zijn van een pre-koloniaal verleden, maar dat dit voornamelijk koloniale 

creaties zijn van koloniale officieren en Afrikaanse intellectuelen.
32

 

Het is van belang voor dit onderzoek om te kijken hoe fixatie van etnische groepen 

plaatsvond in Ethiopië. Na de vorming van de staat was aanvankelijk sprake van gemengde 

huwelijken tussen verschillende etnische groepen. De nationale Oromo geschiedenis zal 

moeten uitwijzen wanneer dit ophield en het primordiale idee van een vaststaande en 

onveranderlijke etniciteit zijn intrede deed.   

 

 

 

2. De Oromo  

 

‘Oromia was nooit onderdeel van Ethiopië voor haar kolonisatie in het laatste 

decennium van de 19e eeuw en Oromo zijn altijd historisch, cultureel en taalkundig 

verschillend geweest van de Ethiopiërs.’
33

 

 

De Oromo claimen een eigen diepgewortelde en hoogwaardige cultuur te hebben die zeer 

verschillend is van de cultuur van de overheersende Amharen. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op de belangrijkste pijlers van deze Oromo cultuur. Achtereenvolgens worden 

afkomst, het democratische Gada systeem en de eigen taal, het Afaan Oromo, behandeld. De 

Oromo interpretatie van de eigen cultuur zal inzicht geven in de manier waarop de Oromo hun 

eigen identiteit construeren en hoe ze deze afzetten tegen de Ethiopische identiteit.  

                                                 
31

 Mekuria Bulcha, ‘Beyond the Oromo-Ethiopian conflict’, The journal of Oromo studies, vol. 1, nr. 1 (1993) 

12.  
32

 Terence Ranger, ‘The invention of tradition in colonial Africa’, The invention of tradition, in: Hobsbawm, Eric 

and Terence Ranger eds. (Cambridge 1983) 234. 
33

 Asafa Jalata, Oromia and Ethiopia: State formation and ethnonational conflict, 1868-1992 (Boulder 1993) 54. 
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2.1 Afkomst 

 

De Oromo zijn de meest oorspronkelijke bewoners van Ethiopië.
34

  

 

In de officiële geschiedschrijving van Ethiopië zijn de lange christelijke roots van de 

Amhaarse machthebbers altijd benadrukt. Volgens het mythologische boek de Kebra Negast, 

oftewel De heerlijkheid der koningen, stammen de  Amhaarse keizers af van de Joodse koning 

Solomon. Dit verhaal gaat over de koningin van Sheba die een bezoek bracht aan het oude 

Israël. Ze raakte zwanger van Solomon en bij terugkeer kreeg zij een zoon die later keizer 

Menelik I (204-179 v. Chr.) werd. Volgens Oromo intellectueel Seyoum Hameso (2006) was 

het doel van deze mythe om te rechtvaardigen dat de dominante groep van Amharen regeerde, 

terwijl ze andere groepen ver van de macht hield.
35

 

De Oromo gebruiken deze mythe, in combinatie met de herkomst van de Amhaarse 

taal, het Ge’ez, en de Semitische afkomst van de Amharen, om aan te tonen dat de Habashas 

(Amharen en Tigrijnen) geen ‘echte Afrikanen’ zijn. Admasu Shunkuri (1995) draagt 

hiervoor meerdere argumenten aan. Ten eerste betekent Habasha persoon van gemengde 

afkomst. Ten tweede heeft de naam Ethiopië een Griekse herkomst. Ten derde zijn de roots 

van de Amharen gebaseerd op exogene legenden uit de bijbel en staan ze in de joodse traditie. 

Ten vierde is de theologie van de Amharen gemengd door contact met Grieks Byzantijnen, 

Syrische Orthodoxen en Egyptische Kopten. Als laatste heeft de taal van de Amharen een 

Sabische oorsprong en komt uit het Midden Oosten (Jemen).
36

 

 De Oromo claimen daarentegen de echte Afrikanen te zijn. Het kan niet worden 

bewezen waar de roots van de Oromo precies liggen. Toch proberen ze aan te tonen dat hun 

voorvaderen het gebied al duizenden jaren bewoonden, in tegenstelling tot de ‘uitheemse 

Amharen’.
37

 Shunkuri geeft aan dat de leden van de Kushitische taalfamilie, waar de Oromo 

deel van uitmaken, al duizenden jaren leven in het gebied dat nu Ethiopië heet. De leden van 

de Semitische taalfamilie, waar de Amharen en Tigrijnen onderdeel van uitmaken, zijn veel 

later vanuit Jemen naar Ethiopië geëmigreerd, en wel rond 500 voor Christus. Shunkuri 

                                                 
34

 Admasu Shunkuri, ‘The influence of Abyssinian (Ethiopian) political culture on Oromo nationalism and 
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37
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concludeert daarom dat de leden van de Kushitische taalfamilie het meest inheems zijn in 

Ethiopië in en de Hoorn van Afrika. 
38

  

Het wordt hier bevestigd dat zowel de Amharen als de Oromo uitgaan van een 

primordiaal idee van etniciteit. Beide proberen hun roots zover mogelijk terug te traceren om 

aan te tonen dat zij een belangrijke, onveranderlijke groep zijn. De Amharen proberen door de 

verbintenis met koning Solomon aan te tonen dat zij al duizenden jaren onderdeel zijn van een 

belangrijke christelijke traditie. De Oromo proberen daar tegenover te zetten dat zij de ‘echte 

Afrikanen’ zijn. Bovendien beweren ze dat ze de meest oorspronkelijke bewoners te zijn en 

daardoor meer rechten hebben op het grondgebied.  

  

 

2.2 Gada democratie 

 

Voordat de Oromo werden geïncorporeerd in het Ethiopische keizerrijk had er zich in 

verschillende Oromo gebieden een vrij uitgebreide vorm van democratie ontwikkeld. Alleen 

op plekken waar zich koninkrijkjes hadden gevormd, zoals in het noordelijke Wollo en 

Gojjam, was deze vorm van democratie niet (meer) aanwezig.
39

 Deze vorm van democratie 

staat bekend als Gada democratie.  

Volgens Asafa Jalata (2005) was Gada een participatiedemocratie, waarin een 

ongebruikelijk mechanisme voor machtsdeling was ontwikkeld. Het was het belangrijkste 

politieke symbool van  alle Oromo instituties en het gaf uiting aan de ontwikkelde principes 

van democratie waar de Oromo trots op zijn.
40

 Asmaron Legesse (2000) geeft aan dat het één 

van de universele waarden was die de gehele natie verbond in een coherent systeem dat de 

Oromo in verschillende gebieden een gemeenschappelijke basis gaf om elkaar te begrijpen.
41

  

 De werking van het Gada systeem was niet overal gelijk, maar in grote lijnen kan het 

gezien worden als een participatiedemocratie, met een scheiding van de machten en met 

gekozen leiders. De belangrijkste gekozen leiders waren achtereenvolgens de Abba Gada, 

president van de Chafe, het Oromo parlement, de Abba Dula, minister van oorlog, de Abba 

Sera, minister van rechtvaardigheid en justitie, de Abba Sa’aa, minister van economische 

middelen en de lemmi. De lemmi waren boodschappers die zich bezighielden met 

buitenlandse zaken en zij reisden tussen verschillende Oromo gebieden om geschillen op te 

                                                 
38

 Shunkuri, ‘The influence of Abyssinian (Ethiopian) political culture on Oromo nationalism and rebellion’, 6. 
39
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40
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41
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lossen.
42

  

 De politieke arena stond alleen open voor mannen. Van jongs af aan moesten ze 

verschillende cycli van training doorlopen, voordat ze de mogelijkheid kregen om het hoogste 

ambt te bekleden. Ze kregen in totaal 32 jaar training;  zestien jaar militaire training en zestien 

jaar wettelijke, politieke, administratieve en rituele training.
43

 Het systeem was dus in zekere 

zin een gerontocratie, omdat de meeste macht bij de ouderen lag. 

 De regeerperiode van de Abba Gada en zijn ministers duurde acht jaar en werd 

opgevolgd door verkiezingen. De criteria om gekozen te worden waren oratorische 

kwaliteiten, kennis van de Oromo geschiedenis, recht, traditie, moed, behaalde militaire 

resultaten en de wijsheid om meningsverschillen op te lossen.
44

  

De leiders moesten verantwoording afleggen aan het volk. Zij die niet aan hun 

verantwoordelijkheid voldeden konden van hun functie worden ontheven.
45

 De overdracht 

van de macht vond plaats door middel van de Jarra ceremonie waarbij verliezers hun verlies 

erkenden en de winnaars werden gezegend. Deze ceremonie betekende het einde en begin van 

een cyclus van acht jaar en vond plaats op het nieuwjaar van de Oromo. Er wordt benadrukt 

dat dit een vredig moment was:  

 

‘winnaars en verliezers bevestigden de morele orde van de natie en losten geschillen 

op een vredige manier op, er werd gebeden [tot Waaqa, de traditionele Oromo God] 

voor vrede, vooruitgang en harmonie. 
46

   

 

Na de machtsoverdracht maakte de Chafe, de wetgevende macht, wetten die acht jaar geldig 

waren. De Chafe bezat daarnaast ook het exclusieve recht om oorlog te verklaren en vrede te 

sluiten. Mohammed Hassen (1999) geeft aan dat de wet werd gemaakt in de geest van de 

Gada democratie. Daarnaast was de wet volgens hem zo harmonieus in relatie tot de Gada 

democratie dat de geschiedenis van het recht tevens de geschiedenis van Oromo democratie 

is.
47

  

De Oromo hechten veel belang aan hun democratische wortels en wijzen er vaak op 

dat zij eerder een ontwikkeld democratisch systeem hadden dan de Verenigde Staten van 
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Amerika. Daarnaast wijzen zij erop dat het Gada systeem erop gericht was conflicten vredig 

op te lossen. In het algemeen benadrukken ze de vreedzaamheid van de Oromo cultuur in 

tegenstelling tot de ‘wrede en autoritaire’ cultuur van de Amharen. Ze geven aan dat de 

Oromo cultuur  niet gevrijwaard is van bepaalde negatieve elementen, maar dat de Oromo 

cultuur het individu aanmoedigt om voortdurend te zoeken naar vrede en welgesteldheid voor 

zichzelf en voor anderen.
48

  

Daarnaast wordt de vredige overdracht van de macht tijdens de Jarra ceremonie 

benadrukt, in contrast met de ‘wrede’ Amhaarse politieke machtsoverdrachten. Hassen 

vermeldt dat de overdracht van de macht een gestroomlijnd en vredig moment was dat uiting 

gaf aan de democratische waarden van het Gada systeem. Hij vergelijkt dit met de 

geschiedenis van het moderne Ethiopië dat nog nooit een machtsoverdracht meemaakte die 

niet gedrenkt was in het bloed van duizenden slachtoffers: 

 

‘Vredige overdracht van macht was de kracht van de Oromo democratie, zoals de 

afwezigheid van vredevolle machtsoverdracht het kenmerk is van de Ethiopische 

politieke cultuur.’
49

  

 

Deze vergelijking gaat scheef, omdat de Oromo verzwijgen dat zij eveneens deel uitmaakten 

van de moderne Ethiopische geschiedenis. Zij namen zowel deel aan de val van Keizer Haile 

Selassie, als aan de val van dictator Haile Mariam Mengistu. Begin jaren ’70 van de vorige 

eeuw verscheen het pamflet ‘The Oromos: the voice against tyranny’. Daarin werd 

opgeroepen  tot de gewapende strijd, hetgeen een aantal jaren later door het Oromo Liberation 

Front (OLF) in praktijk werd gebracht: 

 

‘Oromo hebben geleerd uit het verleden dat elk ander middel dan gewapende strijd 

niet adequaat is om ons doel van een eigen regering die alle burgers tegen uitbuiting 

beschermt te bereiken. De fundamentele les die we kunnen leren van de geschiedenis 

is dat enige weg naar vrijheid oorlog is.’
50
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2.3 Het Afaan Oromo  

 

De Oromo hebben hun eigen taal, het Afaan Oromo. Het Afaan Oromo maakt in tegenstelling 

tot het Amhaars sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw gebruik van het Latijns alfabet. De 

Oromo zijn trots op hun taal en volgens Dugassa (2006) is het Afaan Oromo ook meer dan 

een taal alleen. Dugassa geeft aan dat het alle Oromo verbindt en dat het hen verenigt in een 

gemeenschappelijke historische gemeenschap. Hij vermeldt dat de betekenis van het Afaan 

Oromo niet wordt beperkt tot het feit dat het tweede of derde meest gesproken 

oorspronkelijke taal in Afrika is. Het Afaan Oromo heeft ook een rijke orale literaire traditie 

die diepgeworteld is in het culturele erfgoed van een unieke democratische Oromo 

maatschappij:  

 

‘Afaan Oromo belichaamt de geest van de natie. Het is de meest vitale, waardevolle 

verbinding die alle Oromo in één historisch geheel verenigt.’
51

 

   

 

 

Deel 2: Nationale Oromo geschiedenis (1880-heden) 

 

3. Keizer Menelik 

 

3.1 De vorming van Ethiopië 

 

Vanaf het begin van de negentiende eeuw heerste er anarchie in het gebied dat nu Ethiopië 

heet. Leiders uit verschillende delen van de Hoorn van Afrika probeerden hun macht te 

vestigen. Het waren uiteindelijk de Amharen die volgens de officiële Ethiopische 

geschiedschrijving, het eeuwenoude Abessinische Rijk in ere herstelden en dus aan het 

langste eind trokken.
52

 De Amharen zouden bijna een eeuw hun macht over Ethiopië weten te 

behouden.  

Volgens de officiële Ethiopische geschiedschrijving worden de achtereenvolgende 

leiders gezien als nationbuilders. Volgens deze lezing maakte Tewodros (1855-68) een eind 
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aan de hopeloze interne anarchie van warlords en hield hij de dreiging van buitenlandse 

verovering af. Keizer Yohannes IV (1872-89) was degene die het unieke Orthodoxe Abessinië 

verdedigde tegen buitenlandse machten en religies, zoals Egypte en het katholicisme. Keizer 

Menelik II (1844-1913) herenigde territoria die het historische Ethiopië in het verleden kwijt 

was geraakt.
53

  

De hereniging van territoria door Menelik betekende in feite dat hij zijn macht 

uitbreidde vanuit de centrale hooglanden naar het zuiden en oosten. Hiermee vestigde hij de 

grenzen van het huidige Ethiopië, dat daardoor meer dan tachtig etnische groepen binnen haar 

grenzen kreeg. De vestiging van zijn macht ging gepaard met het verslaan van machtige 

traditionele koninkrijken, waarvan sommigen nog niet eerder onderdeel waren geweest van 

het rijk. Onder de verslagen koninkrijken bevonden zich ook een aantal Oromo 

koninkrijken.
54

 

Er bestaan verschillende visies op de manier waarop Menelik zijn veroveringen 

behaalde. Ten eerste is er consensus over het feit dat Menelik één groot voordeel had ten 

opzichte van de veroverde volkeren: Menelik had, in tegenstelling tot zijn opponenten, de 

beschikking over Europese vuurwapens. De wapens verkreeg hij in eerste instantie via de 

Fransen Daarnaast trainden zij ook zijn soldaten en werkten er Franse adviseurs, technici en 

kaartmakers voor hem. Menelik kocht later ook wapens van de Italianen, Russen en andere 

Europese naties.  

Volgens Hassen (1999) betaalde Menelik de wapens met goederen die hij plunderde in 

Oromia: goud, ivoor, coffee, muskus, huiden en slaven.
55

 Dat hij de Europese machten 

betaalde met slaven valt te betwisten, omdat deze mogendheden de slavernij reeds hadden 

afgeschaft. In Ethiopië gebeurde dit pas in 1931. Het is dan ook zeker dat Menelik veel 

Oromo tot slaaf maakte in deze tijd. Hij was de grootste slavenbezitter van de regio en bezat 

naar vermoeden zeventigduizend huisslaven.
56

 

Volgens Mekuria Bulcha (2005) vertoonden de Oromo heroïsch verzet, maar door 

gebrek aan vuurwapens waren ze niet bestand tegen Menelik. Hij concludeert dat het nooit 

gelukt zou zijn de Oromo te veroveren zonder Europese hulp.
57

 Asafa Jalata (1993) ziet het 

niet alleen als hulp, maar gaat nog verder. Jalata geeft aan dat het Ethiopische keizerrijk werd 
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gecreëerd door een alliantie van Ethiopisch kolonialisme en Europees imperialisme ten tijde 

van the scramble for Africa. Volgens Jalata werden Oromo, Sidama, Somali, Wolayta en 

andere ethnonaties daarbij gekoloniseerd en tot slaaf gemaakt.
58

  

 Merera Gudina (2003) nuanceert het beeld dat Jalata en Bulcha schetsen en geeft aan 

dat het niet alleen de wapens waren die de doorslag gaven. De Amharen uit Shewa 

profiteerden ook van de politieke desoriëntatie, economische uitputting en de militaire zwakte 

van de Tigrijnse en andere noordelijke elites. Volgens Gudina won de opkomende Amhaarse 

elite uit Shewa de slag om de hegemonie met gemak, omdat het hen lukte de elites van de 

veroverde gebieden te assimileren. Dit gold ook voor de Oromo elite. Onder deze 

geassimileerde Oromo elite bevonden zich geschikte militaire leiders, zoals Ras Gobana, 

Fitawrari Gebeyehu, Dejazmach Balcha en Ras Mekonnen. Mekonnen was de vader van de 

latere keizer Haile Selassie, die dus van Oromo afkomst was.
59

  

Donald Levine (2007) ziet de samenwerking tussen de Amharen en de Oromo elite als 

een natuurlijk machtsproces. Volgens hem kregen de Oromo een centrale rol in de creatie van 

de moderne Ethiopische natie door onderlinge dynastieke huwelijken met de Amharen en het 

vervullen van hoge posities: 

 

‘Het feit dat Oromo als generaal Mulugeta Buli en minister Yilma Deressa zo’n 

centrale rol speelden in zijn [Meneliks] regime was geen afwijking van de norm, maar 

een natuurlijke expressie van de multi-etnische mix die de heersende elite was 

geworden.’
60

 

 

Deze samenwerking wordt behalve door Levine en Gudina ook vrij algemeen erkend door 

Oromo intellectuelen. Het wordt alleen anders geïnterpreteerd, namelijk als een 

samenwerking die was gebaseerd op misleiding en verraad. Deze mening werd voor het eerst 

geventileerd in het politieke programma van het Oromo Liberation Front (OLF) uit 1974. 

Daarin staat zelfs dat de samenwerking met de Oromo krijgsheren de beslissende factor was 

in de machtsvestiging van Menelik. Door het OLF wordt dit niet geïnterpreteerd als 

samenwerking of als een natuurlijk proces, maar als misleiding van de Oromo elite:   
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‘Sommige van de Oromo leiders, zoals Ras Gobana, werden compleet door Meneliks 

misleidende plannen ingepakt. Zij werkten volledig mee aan de formatie van een 

federatie van Oromia en Abessinië, maar werden later uiteraard verraden.’
61

 

 

De Oromo leider Ras Gobana speelt een belangrijke en controversiële rol in de Oromo 

geschiedenis. Aan de ene kant wordt hij gezien als de nationale verrader, omdat hij 

samenwerkte met Menelik en een belangrijke bijdrage had in diens overwinningen. Aan de 

andere kant bestaat ook een zekere trots ten aanzien van Gobana, omdat hij een goed strijder 

was die een groot aandeel had in de creatie van het Ethiopische keizerrijk. Het is daarom van 

belang om extra aandacht te besteden aan deze Gobana.  

Gobana Daache of Ras Gobana was Meneliks beste Oromo generaal en empirebuilder. 

Hij hielp onder andere Meneliks tegenstander Tewodros verslaan. Verder haalde hij in 1882 

de Oromo leiders uit de zuidwestelijke Gibe regio over om samen te werken met Menelik. Dit 

deed hij door middel van dreigen en belonen: ze kregen een autonome status in ruil voor 

overgave.
62

 Als dank kreeg Gobana de leiding over Gibe en zou hij Negus (koning) worden 

van het koninkrijk Kaffa, dat toen nog niet veroverd was. Dat ging uiteindelijk niet door, 

omdat Gobana overleed voordat het nationbuilding project van Menelik was voltooid. 

Volgens de Oromo lezing werd hij vergiftigd door Menelik, terwijl de Amharen beweren dat 

hij een natuurlijke dood stierf.
63

  

Behalve de ambigue rol die Gobana speelt in de historische interpretatie van Oromo 

intellectuelen wordt ook onder de gewone bevolking met gemengde gevoelens naar Gobana 

gekeken. Uit een onderzoek van Marco Bassi en Gemetchu Megerssa (2008), waarbij zij 

Oromo clanoudsten over hun visie op Ras Gobana interviewden, blijkt dat de clanoudsten 

Gobana’s zelfstandige veroveringen en het rekruteren van soldaten benadrukken. Volgens de  

oudsten opereerde hij op een gelijkwaardig niveau als Menelik, terwijl hij in de Ethiopische 

historiografie slechts gezien wordt als één van de generaals van Menelik.
64

  

De impliciete betekenis hiervan is volgens Bassi en Megerssa dat alleen Oromo andere 

Oromo konden verslaan. De Amharen rekruteerden de ene groep Oromo om tegen de andere 

te vechten. Ze verspreidden wantrouwen tussen de Oromo om conflicten te creëren. De  

clanoudsten geven aan dat Gobana hier een belangrijke rol in speelde. Hij verspreidde 

                                                 
61

 Oromo Liberation Front.  Political program, 2. 
62

 Hassen, ‘A short history of Oromo colonial experience 1870’s-1990’s: part one 1870’s to 1935’, 134-135. 
63

 Ibidem, 136. 
64

 Marco Bassi en Gemetchu Megerssa, ‘Failed modernization of the Ethiopian state: Oromo perspectives on 

Ethiopian culture’ The journal of Oromo studies, vol. 15, nr. 1 (2008) 90.  



22 

 

propaganda, zette de ene groep Oromo op tegen de andere en verbrak daarmee de Oromo 

eenheid. De Amharen versloegen de Oromo dus niet alleen, maar lieten de Oromo tegen 

elkaar vechten.
65

 

Ras Gobana is naast een historisch figuur ook een ‘nationaal symbool’ geworden. Zijn 

collaboratie met Menelik wordt ten eerste gebruikt als een les uit het verleden: Gobana 

symboliseert het belang van eenheid voor de Oromo natie.  Tevens wordt Gobana gebruikt om 

te waarschuwen voor het zwichten voor de ‘onbetrouwbare Amharen’ die hem vergiftigd 

zouden hebben als ‘dank’ voor zijn steun aan Menelik. Aan het fenomeen van samenwerken 

met de Amharen is de term Gobanisme verbonden.  

De term Gobanisme dook voor het eerst op bij het OLF in 1974. In hun politieke 

programma werden Gobanisten gezien als één van de tegenstanders van de strijd voor 

zelfbeschikking. Het OLF veroordeelde andere Oromo die zichzelf niet (politiek) 

organiseerden en daarmee gehoorzaam bleven aan het ‘koloniale regime’ als Gobanisten.
66

  

De term wordt ook gebruikt voor leden van de politieke partij Oromo People’s Democratic 

Organization (OPDO). Deze partij heeft tegenwoordig de leiding over de regio Oromia en 

maakt onderdeel uit van het Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) 

Het EPRDF wordt geleid door de Tigrijnen en zij hebben tegenwoordig het machtsmonopolie 

in Ethiopië. Mohammed Hassen (2000) concludeert dat uit de recente geschiedenis van de 

federale republiek Ethiopië kan worden opgemaakt dat de leiders van de OPDO een 

beschamende rol spelen in de geschiedenis van hun volk: 

 

‘Zij vervullen precies dezelfde rol voor het EPRDF als Ras Gobana voor Keizer 

Menelik.’
67

  

 

Gobanisme slaat dus op Oromo die samenwerken met de overheersers en die daardoor het  

Oromo belang een slechte dienst bewijzen. Tevens wijst het op een zwakte of inschattingsfout 

die zij maken: zij denken misschien iets goeds te doen, maar ze zullen altijd worden verraden, 

net zoals Gobana. 
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3.2. De koloniale these 

 

Het keizerrijk dat Menelik stichtte wordt door Oromo intelligentsia in het algemeen, met 

uitzondering van Merera Gudina, gezien als een koloniaal keizerrijk. Gudina (2003) geeft aan 

dat de koloniale interpretatie tussen 1970 en 1974 vorm kreeg onder de Oromo elite. Volgens 

hem was deze koloniale these voorbestemd om het belangrijkste fundament te worden voor de 

politieke mobilisatie door de Oromo elite tot op heden.
68

 Het eerste document waarin 

gesproken wordt over kolonialisme is het ondergrondse pamflet ‘The Oromos: the voice 

against Tyranny’ uit 1971. Dit pamflet werd geschreven door overgebleven leden van de 

Macha Tulama Self-help Association (MTSA) en radicale studenten.
69

 In het politieke 

programma van het  Oromo Liberationa Front (OLF) werd de these verder uitgewerkt. Hierin 

werd een verband gelegd tussen internationaal imperialisme en Ethiopisch kolonialisme. 

Volgens het OLF fungeerde Menelik hierbij als koloniale marionet voor het internationale 

imperialisme.
70

 Zowel de MTSA als het OLF zullen later uitvoeriger worden behandeld.  

Tegenwoordig wordt de koloniale these nog steeds wijdverbreid gedeeld door Oromo 

intellectuelen. De koloniale these gaat er ten eerste vanuit dat het onjuist is dat Ethiopië het 

enige niet-gekoloniseerde land van Afrika is geweest. De waarheid is, volgens Seyoum 

Hameso (2006), dat keizer Menelik II een plaats tussen de Europese machten claimde voor 

Ethiopië. Daarmee werd Ethiopië de enige Afrikaanse koloniale macht die door de 

Europeanen aarzelend werd erkend. Hameso geeft aan dat Menelik de boerengemeenschappen 

onderwierp aan een gecentraliseerde politieke structuur die de beginselen volgde van het 

Europese koloniale bestuur.
71

   

 Asafa Jalata (2005) is het met Hameso eens en vermeldt dat sommige aspecten van 

Meneliks kolonialisme overeenkomsten hadden met kolonialisme in andere delen van Afrika.  

Hij geeft aan dat de Amhaarse neftanya, oftewel kolonisten, de economische middelen van 

Oromia domineerden en dat zij het volledige militaire, justitiële en politieke apparaat van 

Oromia controleerden. Jalata ziet de politieke en economische privileges van de neftanya als 

dé symbolen van kolonialisme in Oromia.
72

   

Een belangrijk argument in de koloniale these van de Oromo is het feit dat Menelik 

expliciet beweerd zou hebben dat hij de Oromo gebieden wilde koloniseren. Hiervoor wordt 

                                                 
68

 Gudina, Ethiopia, 104. 
69

 'The Oromos: voice against tyranny', 8. 
70

 Oromo Liberation Front.  Political program, 5. 
71

 Hameso, ‘Myths and realities of the Ethiopian state’, 103. 
72

 Asafa Jalata, Oromia and Ethiopia, 55-56. 



24 

 

een bron aangehaald. Het gaat hier om een brief van Menelik van 10 april 1891 aan Groot 

Brittannië, Frankrijk, Engeland, Italië en Rusland. Volgens verschillende Oromo 

intellectuelen schreef Menelik in deze brief dat hij gebieden wilde koloniseren.
73

 

Verschillende versies van deze bron geven echter aan dat Menelik het nooit over kolonisatie 

heeft gehad. Volgens de Oromo versie schreef Menelik het volgende (citaten worden in het 

Engels weergegeven vanwege het belang van de woordkeuze):  

 

‘[i]f God grants me life and power, I would like to colonize
74

  the former Ethiopian 

territories as far as Khartoum, Lake Nyanza [Lake Victoria] and all the Galla 

[Oromo]’.
75

  

 

Mohammed Hassen draagt dit aan als onomstotelijke bewijs dat Menelik zichzelf zag als een 

koloniale empirebuilder.
76

 Het blijkt echter uit meerdere andere versies van de bron dat 

Menelik het volgende schreef:  

 

‘While tracing today the actual boundaries of my Empire, I shall endeavour, if God 

gives me life and strength, to re-establish
77

  the ancient frontiers (tributaries) of 

Ethiopia up to Khartoum, and as far as Lake Nyanza [Lake Victoria] with all the 

Gallas [Oromo].’
78 

 

 

Het verschil tussen to re-establish en to colonize is een belangrijk en duidelijk verschil. 

Menelik meende dat de gebieden hem toebehoorden, omdat ze ooit onderdeel geweest zouden 

zijn van het Ethiopische rijk. Door het gebruik van de term kolonisatie wordt de indruk 

versterkt dat Menelik zichzelf zag als kolonisator en wordt het idee gewekt dat Menelik 

inderdaad een indringer van buitenaf was. Menelik wordt hiermee een vergelijkbare rol 

toegedicht als de Europese kolonisatoren. Deze vergelijking tussen het Europees kolonialisme 

en het Ethiopisch kolonialisme is interessant, omdat het hier om een ander fenomeen lijkt te 

gaan. De standaarddefinitie van kolonialisme is namelijk: 
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‘Het instellen van formeel politiek gezag door meer ontwikkelde landen in gebieden 

van Azië, Afrika, Australazië en Latijns Amerika. Het verschilt van invloedssferen, 

vormen van indirecte controle, semi-kolonialisme en neokolonialisme. Kolonialisme 

werd gepraktiseerd door Europese machten in de Amerika’s vanaf de 15e eeuw en 

uitgebreid over het grootste gedeelte van Azië en Afrika gedurende de 19e eeuw. 

Kolonialisme ging  meestal samen (maar niet noodzakelijkerwijs) met de plaatsing van 

Europese bevolking in deze gebieden en de exploitatie van lokale economische 

middelen’.
79

 

 

Volgens de definitie gaat kolonialisme ten eerste om een fenomeen van Europese 

overheersing in niet-Westerse landen en is dit in Ethiopië niet het geval. Ten tweede gaat het 

om een overheersing van meer ontwikkelde landen. Met inachtneming van de nadruk die de 

Oromo op hun ontwikkelde cultuur leggen, zouden ze zichzelf in dit geval tegenspreken. Het 

belangrijkste argument tegen kolonialisme is dat het hier niet gaat om een buitenlandse 

overheersing, maar om een overheersing van de ene groep over de andere. Groepen die 

bovendien hetzelfde geografische gebied delen.  

 Merera Gudina (2003) heeft nog een ander argument en benadrukt de rol van de 

Oromo in de totstandkoming van het keizerrijk. Hij geeft aan dat het volgende perspectief 

historisch gezien correcter is. De groep van Oromo die deelnamen aan het maken van de 

geschiedenis van het historische Ethiopië of Abessinië kwamen het uit het noorden. De grote 

meerderheid van de Oromo populatie leefde in het zuiden, oosten en westen, onafhankelijk 

van of met weinig contact met Noord-Ethiopië. Dit grootste gedeelte van de Oromo populatie 

werd het slachtoffer van Meneliks veroveringen in de laatste vijftien jaar van de negentiende 

eeuw. Volgens Gudina is het de ironie van de Oromo geschiedenis dat de Oromo zich zowel 

onder de veroveraars als onder de veroverden bevonden. Zij leverden koningen en 

koninginnen, terwijl zij tegelijkertijd tot gabbar, oftewel horige, werden gemaakt en hun 

landbezit kwijtraakten.
80

 Gudina verduidelijkt zijn afwijzing van het idee dat de Amharen 

dezelfde rol speelden als de Europese kolonisatoren met het volgende voorbeeld: 

 

‘De Britse koningin trouwde nooit met een Ghanees, Nigeriaan of Keniaan, maar 

Ethiopische koningen trouwden met Oromo. Tewodros, Menelik en Haile Selassie zijn 
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de beste voorbeelden. Hetzelfde geldt voor het gegeven dat Ghanezen, Nigerianen of 

Kenianen er nooit van droomden om koningen of koninginnen te worden van het 

Britse rijk als gevolg van welke vorm van assimilatie dan ook, terwijl geassimileerde 

Oromo in staat waren om koningen en koninginnen van keizerlijk Ethiopië te worden. 

De beste voorbeelden zijn Iyasu, Haile Selassie, Koning Michael van Wollo en Koning 

Takle-Hymanot van Gojjam.’
81

  

 

Gudina geeft aan dat de relatie tussen Amharen en Oromo beter gezien kan worden als intern 

kolonialisme, omdat de onderdrukking van de Oromo erg hevig was. Hij zegt dat die term 

wordt geprefereerd door Oromo en Somali nationalisten met de agenda van afscheiding en is 

overgenomen door verscheidene Oromo en niet-Oromo academici, zoals Donham en James 

(1986) Holcomb en Ibbsa (1990) en Asafa Jalata (1993).
82

 De auteurs die hij noemt, spreken 

behalve in deze boeken ook in geen enkel ander werk over intern kolonialisme. Daarnaast zijn 

er ook geen andere Oromo auteurs die over intern kolonialisme spreken. Dit is niet 

verbazingwekkend, omdat met het gebruik van deze term zou worden ontkend dat de 

Amharen indringers van buitenaf zijn. In de inleiding is reeds aangegeven dat, volgens de 

theorie van Michael Hechter, intern kolonialisme leidt tot etnisch bewustzijn. Daarom is het 

toch van belang om deze theorie nader te onderzoeken. Intern kolonialisme wordt als volgt 

gedefinieerd: 

 

‘relaties van uitbuiting tussen een centrum en een periferie binnen een natiestaat of  

samenleving.’
83

 

 

Intern kolonialisme is onder andere toegepast op de relatie tussen blanken en Afro-

Amerikanen in de Verenigde Staten, maar ook op de relatie van uitbuiting tussen de Sovjet 

staat en de Sovjet samenleving.
84

 Een belangrijke aanjager van de theorie over intern 

kolonialisme is Daniel Hechter (1975). Hij ontwikkelde in zijn boek Internal colonialism. The 

Celtic fringe in British national development, een theoretisch raamwerk bij het begrip. Hij legt 

in dit boek een verband tussen Lenins boek De ontwikkeling van kapitalisme in Rusland en 
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Antonio Gramsci’s De zuidelijke kwestie en geeft aan dat internationale relaties verbonden 

zijn aan interne sociale relaties.
85

   

  Volgens Hechter leidt de concentratie van bepaalde groepen in een hiërarchische 

culturele arbeidsdeling, onder koloniale overheersing, tot de ontwikkeling van etnische 

identiteiten die klasse overstijgend zijn.
86

 Volgens de theorie van Hechter zou de koloniale 

overheersing van de Amharen over de Oromo dus hebben geleid tot de ontwikkeling van 

Oromo nationalisme. Of dit daadwerkelijk zo was, zal later duidelijk worden. Er moeten eerst 

een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij Hechters theorie. Ten eerste was intern 

kolonialisme in de jaren zeventig van de vorige eeuw een populaire term om onderdrukking 

binnen de grenzen van een natiestaat aan te geven, maar wordt het niet meer door veel 

wetenschappers gebruikt vanwege problemen met het trekken van parallellen met 

kolonialisme in de ‘reguliere’ zin.
87

  

Daarnaast is er een ander probleem. Intern kolonialisme wordt erg vaag gedefinieerd 

en is daarom toepasbaar op verschillende situaties van uitbuiting. Zo kan de situatie van de 

Oromo worden gedefinieerd als een vorm van intern kolonialisme, maar ook de 

eerdergenoemde positie van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten en de relaties van 

onderdrukking in de Sovjet Unie. Dit zijn allemaal zeer uiteenlopende kwesties die, behalve 

een relatie van uitbuiting, vrijwel niets met elkaar gemeen hebben.  

Het volgende valt te concluderen: de Oromo intellectuelen spreken niet van intern 

kolonialisme, terwijl alles erop wijst dat dit de situatie in Ethiopië wel het best beschrijft. Er is 

sprake van uitbuiting van de periferie (Oromo) door het centrum (Amharen). Dit zou 

vervolgens geleid kunnen hebben tot de ontwikkeling van etnisch bewustzijn onder de 

Oromo. Het vervolg van dit onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de Oromo intellectuelen 

de Ethiopische kwestie zien als ‘regulier’ kolonialisme, waarbij zij de Amharen dus zien als 

een buitenlandse overheerser.  
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3.3 Meneliks beleid: feodalisme en assimilatie  

 

Het keizerrijk, dat Menelik na zijn overwinningen opbouwde, had een christelijk kerngebied 

waar Semitische talen, zoals Tigrijns en Amhaars, werden gesproken, maar het grootste deel 

van de bevolking was niet christelijk en niet semitisch.
88

 Aan deze bevolkingsgroepen legde 

Menelik een assimilatiepoltiek op onder de naam makinat, oftewel pacificatie.  

Gudina geeft aan dat deze assimilatie gepaard ging met de evangelisatie van de lokale 

bevolking, de institutionalisering van politieke controle en de oplegging van een nieuwe taal 

en cultuur aan de inheemse bevolking. De onderworpen volkeren, in het bijzonder de elite, 

werd geadviseerd, aangemoedigd en zelfs gedwongen christelijk namen aan te nemen om 

geciviliseerd en als echte Ethiopiërs over te komen.
89

 Volgens de Ethiopische nationbuilding 

these was het opleggen van de waarden van deze ene groep aan de anderen een positieve 

factor voor de formatie van één verenigde Ethiopische natie.
90

 Het moet benadrukt worden dat 

dit dus niet alleen voor de Oromo gold, maar ook voor de andere volkeren die door Menelik 

werden ingelijfd. 

  Dit proces van makinat werd mogelijk gemaakt door de oprichting van ketemas, 

centra van politiek en militaire controle. Daarbij verkregen Amharen van buitenaf de macht 

over de lokale bevolking en werd het feodalistische neftegna-gabar systeem ingevoerd.
91

 De 

Oromo moesten werken als horigen voor de Amhaarse kolonisten, die de eerdergenoemde 

politieke en militaire controle verkregen:  

 

‘De Oromo verloren hun rechten, menselijke waardigheid en landbezit in hun eigen 

geboorteland en werden niets meer dan landloze horigen die zich niet konden 

beschermen tegen de gewapende kolonisten.’
92

  

 

Tevens werden pogingen ondernomen om het Gada systeem aan banden te leggen. Zo werd 

de Chafe, het Oromo parlement, verboden.
93

 Daarnaast werd het de Oromo verboden zich vrij 

door het rijk te bewegen. Dit had als gevolg dat de lemmi, de boodschappers van de Gada, 

niet meer van de ene Oromo groep naar de andere konden reizen. Daarmee werd contact 
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tussen de verschillende Oromo groepen bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Uiteindelijk 

kwam er in 1900 een verbod op de pelgrimage naar het land van de Abba Muda. Deze 

pelgrimage was een belangrijke bindende factor voor de Oromo uit verschillende gebieden.
94

  

Volgens Lemmu Baissa (1994) waren al deze maatregelen er dan ook op gericht om 

het Gada systeem en de Oromo eenheid te vernietigen. Hij geeft aan dat de wrede verovering 

van de Oromo, het afnemen van landbezit, de totale onderwerping door de nieuwe heersers en 

de vernietiging van het cultureel erfgoed van de Oromo de prijs was die werd betaald voor 

onderdeel zijn van Meneliks koloniale rijk :  

 

‘In tegenstelling tot de algemene misvatting dat Menelik Ethiopië verenigde, creëerde 

hij een koloniaal rijk waarin iedereen meer onderdaan was dan burger, maar bijna 

alle Oromo waren koloniale onderdanen. Meneliks rijk werd een gevangenis van 

naties en nationaliteiten, waarin de minderheid die de leidende klasse vormde 

iedereen uitbuitte, inclusief de boeren van Amhaarse afkomst die niet naar Oromia 

kwamen als kolonisten.’
95

  

 

Uit het politieke programma van het Oromo Liberation Front (OLF) uit 1974 komt een 

andere interpretatie naar voren. In de historische introductie bij het politieke programma staat 

dat een sedentaire agrarische manier van leven met grote snelheid het nomadisch pastoralisme 

overnam. Op deze verandering in bestaanswijze kon onvermijdelijk een verandering in het 

sociale en politieke leven volgen. Het Gada systeem van sociaal en politiek leven viel volgens 

het OLF uiteen, omdat het onverenigbaar was met de nieuwe sedentaire manier van leven.
96

 

Dit gold echter alleen voor de noordelijke regio’s Wollo en Gojjam waar zich, zoals eerder 

vermeld, koninkrijkjes vormden. Deze interpretatie van het OLF geeft aan dat de marxistische 

beweging, die streefde naar een volksrepubliek voor alle Oromo, (nog) niet de nadruk op het 

belang van de Gada democratie als historisch erfgoed legde. 
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4. Keizer Iyasu 

 

4.1 Iyasu’s beleid: multinationalisme 

 

Menelik stelde kort voor zijn overlijden zijn kleinzoon Iyasu aan als opvolger. Iyasu wordt in 

de Ethiopische geschiedschrijving gezien als een zwakke en incapabele keizer. In de Oromo 

historiografie wordt hem daarentegen een belangrijke rol toebedeeld die hij niet ten volle 

heeft kunnen uitspelen. Volgens Gebissa (2008) ontstond bij het aantreden van Iyasu de 

historische mogelijkheid voor een echte multinationale staat, waarin mensen met 

verschillende etnische achtergronden in harmonie konden samenleven en burgers 

economische gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en culturele autonomie konden genieten.
97

 

 Gebissa geeft aan dat Iyasu een beleid voerde dat was gericht op het creëren van één 

natie uit het heterogene keizerrijk dat hij had geërfd, omdat de Europese kolonisatoren klaar 

stonden om Iyasu’s christelijke keizerrijk te verdelen. Volgens Gebissa begreep Iyasu dat het 

zijn grootste prioriteit was om de genegeerde bevolking van de laaglanden tevreden te stellen, 

voordat zij zouden gaan samenwerken met buitenstaanders.
98

 Iyasu probeerde dit te 

bewerkstelligen door meerdere dynastieke huwelijken aan te gaan. Door middel van deze 

huwelijken wilde hij de Oromo, Afar en Somalische elites in het nationale politieke leven 

integreren.
99

  

Asafa Jalata (2005) geeft aan dat Iyasu tevens een einde wilde maken aan 

onderdrukking, uitbuiting en religieuze conflicten. Hij lanceerde een campagne tegen 

corruptie en machtsmisbruik. Daarnaast probeerde hij hervormingen door te voeren, 

waaronder een afschaffing van het feodale systeem en de invoering van een seculier systeem 

voor scholen. Deze hervormingen werden nooit uitgevoerd, omdat Iyasu al snel werd 

afgezet.
100

 Volgens Asafa Jalata vielen Iyasu’s plannen niet in goede aarde bij het Amhaarse 

politieke establishment, omdat zij deze plannen als schadelijk zagen voor hun eigen positie en 

macht. Daarnaast waren ze, volgens Jalata, zelfs bevreesd voor het overleven van de door 

Menelik gevormde staat.
101
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4.2 Paleiscoup tegen Iyasu 

 

De Amhaarse elite uit Shewa verdrong Iyasu van de troon door een paleiscoup te plegen. 

Volgens Jalata draaide deze elite Iyasu’s hervormingen terug om de Amhaars-christelijke 

identiteit van de monarchie te beschermen.
102

 Merera Gudina nuanceert dit en vermeldt dat de 

noordelijke Oromo elite ook een belangrijke rol had in het afzetten van Iyasu. Habte Giorgis, 

een Oromo uit Shewa, had een belangrijk aandeel in Iyasu’s val door de coup tegen hem te 

leiden en door het verslaan van het leger van Wollo, geleid door Iyasu’s vader.
103

  

Het brein achter de coup van 1916 was Ras Tafari Mekonnen, die later keizer werd 

onder de naam Haile Selassie. Gudina (2003) geeft aan dat Mekonnens etnische achtergrond 

meer Oromo dan Amhaars was, maar dat hij een volkomen geamhariseerd leider was. Hij 

groeide op met Iyasu, was verre familie van hem en hij trouwde met de dochter van Iyasu’s 

zus. Gudina ziet Haile Selassie als één van de voorbeelden van Oromo elite die hoge 

machtsposities wisten te verwerven door middel van assimilatie in het systeem van 

Christendom en amharisatie. Gudina beweert dat Selassie de taal van de Oromo vloeiend 

sprak, maar dat hij zich er nooit over uit liet etnisch een Oromo te zijn.
104

 

  Alessandro Triulzi (1994) verklaart dat de term Amhara, vanuit een etnisch oogpunt 

bezien, een verkeerd gebruikte term is die een levendige realiteit is geworden in politieke en 

sociologische termen. De naam Amhara definieert volgens Triulzi eerder een sociaal culturele 

groep dan een etnische categorie. Dat wil zeggen dat de Amhara gezien kunnen worden als 

een elite en niet zozeer als een groep met een gedeelde etnische afkomst. In sociale interactie 

betekent het dat iedere persoon die, ongeacht zijn afkomst, claimt een Amhara te zijn en op 

wie anderen reageren alsof hij een Amhara is, sociologisch een Amhara is.
105

 Cultureel gezien 

kon de ‘ander’ dus onderdeel worden van het collectieve ‘zelf’ door assimilatie. 

 Dit sluit aan bij wat eerder werd aangegeven door Terence Ranger (1983). Hij 

vermeldt dat bijna alle recente studies over Afrika in de negentiende eeuw benadrukken dat er 

niet sprake was van een enkele ‘stamidentiteit’, maar dat Afrikanen overstapten van de ene op 

de andere identiteit. Op het ene moment waren ze ondergeschikt aan de ene Chief en op het 

andere moment waren ze onderdeel van een andere clan.
106

 Alles wijst erop dat dit in Ethiopië 
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iets soortgelijks het geval was: om macht te verkrijgen waren verschillende Oromo elite 

bereid om zich te assimileren in de cultuur van de heersende elite. Ras Gobana en Haile 

Selassie zijn hier de duidelijkste voorbeelden van.  

 

 

 

5. Keizer Haile Selassie 

 

5.1. Haile Selassie’s beleid: verdergaande assimilatie 

 

In 1917, een jaar na de coup tegen Iyasu, kreeg Ras Tafari Mekonnen de facto de leiding over 

Ethiopië. Hij regeerde als regent in naam van keizerin Zewditu. In 1930 werd Mekonnen 

keizer en kreeg de naam Haile Selassie. Hij bleef keizer tot 1974, met een onderbreking door 

de Italiaanse bezetting van 1936 tot 1941. 

Tijdens Selassie’s bewind werd de speciale positie van Ethiopië binnen Afrika 

uitvoerig benadrukt. Ten eerste was het enige Afrikaanse land dat ooit een koloniale macht 

versloeg, namelijk Italië. Dit gebeurde bij de slag om Adwa in 1896. Ten tweede werd 

Ethiopië als de representatie van ‘zwarte onafhankelijkheid’ benadrukt. Seyoum Hameso 

(2006) geeft aan dat deze visie haaks staat op de afwezigheid van vrijheid en zelfbeschikking 

voor de mensen die onder Amhaarse koloniale overheersing vielen. Deze mythe werd volgens 

Hameso gebruikt door de leiders om buitenlandse financiële en diplomatieke steun te 

verkrijgen.
107

 Edmond Keller (1996) bevestigt dat de keizer probeerde om op deze manier 

internationale druk te voorkomen voor het recht op zelfbeschikking van verschillende etnische 

groepen die daarom vroegen.
108

 Naar de buitenwereld toe wierp Selassie beleid vruchten af. In 

het westen heeft lang het beeld bestaan van een eensgezind Ethiopië ten tijde van Haile 

Selassie.  

Haile Selassie voerde verder een modernisering door van de monarchie. Dit deed hij 

door investeringen in het leger, bureaucratisering en de voortzetting van assimilatie van de 

niet-Amhaarse groepen. Volgens Seyoum Hameso betekende dit feitelijk een modernisering 

van het apparaat van dwang en controle, waarbij onderwijs werd gebruikt als een middel tot 
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assimilatie in de Amhaarse cultuur en waarden.
109

 Eziekiel Gebissa (2008) geeft aan dat Haile 

Selassie de infrastructuur van koloniale dominantie uitbreidde. Door middel van privatisering 

wist hij meer land te confisqueren. Amhaars werd de officiële taal en de orthodoxe kerk werd 

de officiële beschermer van de Ethiopische christelijke identiteit. Gebissa ziet dit als een 

institutionalisering van Meneliks imperialistische ideeën.
110

  

Hameso (2006) vermeldt dat het Ethiopië van de twintigste eeuw werd geleid door 

elitegroepen die voornamelijk werden gerekruteerd onder Amhara sprekers en die letterlijk de 

staat bezaten. Daardoor werd de Amhaarse taal en cultuur gepresenteerd als één en het zelfde 

als Ethiopië. Volgens Hameso werd de rest van de bevolking gezien als clusters van mensen 

zonder geschiedenis, taal en cultuur die bekeerd moesten worden.
111

 
 
 

Donald Crummey (2003) benadrukt de elite overheersing. Volgens hem was er meer 

sprake van een overheersing vanuit de Shewa regio dan een etnische Amhara overheersing. 

Hij geeft aan dat Haile Selassie’s strategie van nationbuilding door het promoten van de 

Amhaarse taal en Orthodox Christendom zeker een etnische dimensie had. Dit uitte zich 

vooral in de onderdrukking van andere talen op het gebied van publicaties en onderwijs. Het 

regime karakteriseren als één van Amhara dominantie, zoals velen hebben gedaan, vindt hij 

echter ontoereikend. Shewa dominantie zou dichter bij de waarheid zijn, omdat de winsten 

van het regime niet naar de Amharen in werkelijke zin gingen. De winsten gingen 

voornamelijk naar de klasse die zich rond de staat groepeerde en naar sommige mensen die in 

Shewa woonden, in het bijzonder rond Addis Ababa: 

 

‘De meeste Amharen, zoals de boeren in Gojjam, Bagemder en Wollo, ontvingen maar 

weinig gunsten van Addis Ababa. Hoewel ze respectvoller werden behandeld dan de 

rest van de bevolking in Ethiopië, hadden ze veel minder voordeel van het regime dan 

Shewa. Tot 1974 hadden ze minder goed toegang tot onderwijs en medicijnen dan de 

bevolking van Eritrea. Desalniettemin stookte het beleid van het regime etnische en 

regionale sentimenten op.’
112

   

 

Het lijkt erop dat er onder Haile Selassie eerder sprake was van een overheersing van de 

noordelijke Shewa elite, dan van een etnisch Amhaarse overheersing. Anders gezegd, het is 
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aannemelijker dat het Amhaars zijn betekende dat je tot de elite behoorde dan dat je tot een 

etnisch dominante groep behoorde. Toch leidde deze overheersing wel tot een uitbuiting van 

de periferie en, zoals Crummey aangeeft, tot etnische sentimenten. Dat zou kunnen betekenen 

dat het beleid van Haile Selassie leidde tot het opwekken van een etnisch bewustzijn onder de 

Oromo. De Oromo opstand in Bale, de Oromese Macha Tulama Self-help Association 

(MTSA) en de opkomst van het nationalistische Oromo Liberation Front (OLF) zullen hier 

meer duidelijkheid over moeten verschaffen.  

 

 

5.2. Etnisch bewustzijn: de Bale opstand en de Macha Tulama Self-help Association 

 

Rond 1960 begon het keizerrijk, onder andere door toedoen van etnische bewegingen, sporen 

van verval te vertonen. Er werd een staatsgreep gepleegd die mislukte. Volgens Gebissa 

(2006) was er geen sprake van deelname van Oromo aan deze staatsgreep, maar werden ze 

wel als schuldige aangewezen. Het gevolg was dat de taal, Afaan Oromo, verboden werd en  

Oromo officieren geen carrière mogelijkheden meer kregen.
113

  

Verschillende etnische minderheden, zoals de Eritreërs, Somali en de Oromo vormden 

(politieke) bewegingen en gingen in deze periode op zoek naar zelfbeschikking. Volgens 

Hassen (2000) werd het etnisch nationalisme in Ethiopië opgewekt door een eeuw van 

dominantie van de Amhaarse elite over de andere etnische groepen. Daarnaast geeft hij aan 

dat het etnisch nationalisme werd vormgegeven door collectieve actie van de 

gemarginaliseerde etnische groepen tegen politieke dominantie, landonteigening en culturele 

onderdrukking in de jaren ’60 en begin jaren ’70 van de twintigste eeuw.
114

  

Merera Gudina (2007) vat de Oromo opinie als volgt samen. Hij vermeldt dat Haile 

Selassie, ondanks zijn Oromo bloed, doorging met het proces van nationbuilding op een 

etnocratische basis. Dit hield in dat de Amhaarse etniciteit gold als de enige geldige vorm van 

Ethiopische identiteit. Dit zorgde, volgens Gudina, voor een toename van de ongelijkheid 

tussen de verschillende etnische groepen en het leidde tot de opkomst van 

onafhankelijkheidsbewegingen op etnische basis.
115

  

In de zuidelijke Bale regio ontstond in 1963 een Oromo opstand die zeven jaar zou 

aanhouden. Bale was één van de zuidelijke regio’s waar het feodale neftegna-gabar systeem 
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volledig was ingevoerd. Volgens Gebru Tareke (1991) waren de oorzaken van de Bale 

opstand landonteigening, hoge belastingen en wanbeleid. Hij geeft aan dat Oromo 

vijandigheid tegen de politieke, economische en culturele dominantie van de Amharen in de 

provincie Bale uiteindelijk leidde tot gewapende strijd.
116

 Asafa Jalata vermeldt dat de 

opstand tot een meer algemeen protest leidde. Volgens hem was de opstand een voortdurende 

strijd die weerklank vond onder Ethiopische studenten in het algemeen en Oromo 

intelligentsia in het bijzonder. De studenten vormden een revolutionaire voorhoede en werden 

gevolgd door leraren, taxichauffeurs, arbeiders, ambtenaren en uiteindelijk het leger.
117

  

Er vond een geheime samenwerking plaats tussen de leiders van de Bale opstand en de 

Macha Tulama Self-help Association (MTSA). Deze associatie werd op 24 januari 1963 

opgericht door Alemu Qitessa, kolonel in het Ethiopische leger en Haile Mariam Gamada, een 

advocaat. Gamada maakte het logo van de MTSA: een afbeelding van de Odaa, de wilde 

vijgenboom. Mohammed Hassen duidt de naam en symboolkeuze: 

 

‘De naam van de organisatie symboliseerde de eenheid van de belangrijkste Oromo 

groepen, Macha en Tulama, terwijl het logo, de Odaa, de eenheid van alle Oromo en 

hun terugkeer naar de Gada democratie symboliseerde. De Odaa symboliseerde dit, 

omdat het Oromo parlement haar bijeenkomsten hield onder de Odaa boom, die 

traditioneel werd gezien als de meest gerespecteerde en meest heilige boom. Haar 

schaduw was een bron van vrede, het centrum van religie, de plaats van de regering 

en de ontmoetingsplek voor de democratisch gekozen Gada leiders.’
118

   

 

De associatie werd, volgens Mohammed Hassen (2000) opgericht, omdat de leiders 

verontwaardigd waren over de beschuldigingen van het regime dat de coup tegen Haile 

Selassie een Oromo samenzwering was.
119

 Hassen geeft aan dat de leiders waarschijnlijk veel 

meer gemeen hadden met de heersende Amhara klasse, waarin ze volledig waren 

geassimileerd, dan met de gewone Oromo. Sommigen van hen spraken alleen Amhaars en 

kenden de Oromo taal niet. Toch namen zij deel aan een Oromo organisatie en spraken zij tot 

het Oromo publiek door middel van vertalers.
 
Hassen noemt Tadesse Birru als voorbeeld: 
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‘Tadesse Birru was de meest invloedrijke Oromo officier in Haile Selassie’s leger en 

een rijzende ster in het Ethiopische establishment. Hij was getrouwd met een 

Amhaarse en was loyaal aan de keizer. Hij ging door voor een Amhaar'.
120

  

 

Mekuria Bulcha (1993) geeft een andere verklaring voor de oprichting van de MTSA dan 

Mohammed Hassen. Bulcha vermeldt dat, volgens de theorie van Anthony Smith, 

hoogopgeleiden terugkeren naar hun eigen etnische groep als ze geen eerlijke kansen krijgen 

op goede posities in de cultuur van de dominante groep.
121

 De leiders van de MTSA bezaten 

alle noodzakelijke criteria om opgenomen te worden in het hart en de ziel van het Ethiopische 

systeem: ze waren vurige Ethiopische nationalisten, cultureel geamhariseerd en loyaal aan de 

keizer. Bulcha geeft aan dat ze desondanks niet werden behandeld met respect en dat ze geen 

status verkregen die gelijkwaardig was aan die van de Amhaarse elite.
122

 Volgens Bulcha was 

het dus de teleurstelling over carrièremogelijkheden binnen het Ethiopische politieke 

establishment die zorgde voor de terugkeer van de Oromo elite naar haar roots.  

Het doel van de MTSA was om een democratisch land te creëren waarin alle volkeren 

van Ethiopië konden samenleven op basis van gelijkheid. De organisatie keerde zich tegen de 

identiteit van Ethiopië, die Oromo buitensloot.
123

 De Oromo intellectuelen leggen de nadruk 

op het gegeven dat de MTSA vooral zorgde voor eenheid onder de Oromo en het ontstaan van 

het idee om trots te zijn op de Oromo afkomst: 

 

‘De leiders creëerden een landelijke pan-Oromo beweging die voor zelfrespect, 

zelfvertrouwen en kracht zorgde. Er ontstond vastbeslotenheid onder de Oromo 

bevolking dat eenheid mogelijk was en dat vrijheid en gelijkheid in hun eigen handen 

lag. De leiders brachten Oromo bij elkaar uit alle windstreken en vernietigden de 

mythe van Oromo verdeeldheid. Ze maakten de Oromo bewust van hun eenheid als 

een volk. Daarnaast maakten ze hen bewust van hun behandeling als tweederangs 

onderdanen en riepen hen op om te strijden voor hun eigen vrijheid en gelijkheid.’ 
124
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De MTSA organiseerde massabijeenkomsten om de mensen bewust te maken van hun eigen 

cultuur. Gebru Tareke (1991) vermeldt dat generaal Tadesse Birru en de andere leiders 

toespraken hielden. Daarnaast werden poëzie en gebeden voorgedragen in het Afaan Oromo. 

Volgens Tareke was dit een mijlpaal in de geschiedenis van het Oromo volk sinds hun 

kolonialisering en leidde het tot een landelijke politiek ontwaken van de Oromo. Voor het 

eerst was er een gezamenlijk Oromo verzet. Tareke geeft aan dat dit een ernstige klap was 

voor de Amhaarse elite, die nooit het gevoel had verloren dat zij op de top van een vulkaan 

zat.
125

   

De leiders van de associatie bleven loyaal aan Haile Selassie tot 1966. Maar onder 

invloed van generaal Tadesse Birru werd toch een aanslag voorbereid op de keizer. De 

geheime dienst infiltreerde echter in de organisatie en de plannen lekten uit.
126

 Mohammed 

Hassen (2000) geeft aan dat de leiders van de associatie de Oromo inspireerden, politiek 

bewustzijn creëerden onder de Oromo. Volgens Hassen zorgde dit succes er waarschijnlijk 

voor dat de militaire leiders van associatie dachten dat het moment daar was om de macht te 

grijpen. Hassen ziet dit als de grootste zwakte van het leiderschap, omdat de leiders zich niet 

realiseerden dat staatsmacht in Ethiopië altijd verkregen wordt op het slagveld. Ze bereidden 

zich niet gedegen genoeg voor op een confrontatie met het regime dat klaar stond om zowel 

het leiderschap als de organisatie zelf te vernietigen.
127

 

Asafa Jalata (1998) ziet het einde van de MTSA in 1967 als een pyrrusoverwinning 

voor het regime, omdat de eis voor gelijkheid werd omgezet in de eis voor zelfbeschikking 

door het later opgerichte OLF. Jalata geeft aan dat, ondanks dat de MTSA al vrij snel werd 

verboden en haar leiders werden vermoord, gevangenzet of verbannen, het idee van gelijkheid 

voortleefde. Dit idee werd later opgepakt door Oromo studenten en jonge intellectuelen die de 

Oromo kwestie radicaliseerden met de eis voor zelfbeschikking:  

 

‘De ongeoorloofde wreedheden van de Ethiopische regering zorgden ervoor dat de 

Oromo elite de Ethiopische identiteit afwees. Het gevolg was dat de Oromo politiek na 

1974 nooit meer hetzelfde zou zijn. Wat de Ethiopische regering probeerde te 

bereiken, met het te gronde richting van de associatie [MTSA] in 1967, was de 

vernietiging van het politieke bewustzijn van de Oromo. Wat het terugkreeg was een 
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volwassen vorm van Oromo nationalisme dat het Ethiopisch nationalisme zelf 

betwistte.’
128

 

 

Verschillende auteurs geven aan dat de Bale opstand en de MTSA samen een grote invloed 

hadden op het etnisch bewustzijn. Asafa Jalata (1998) geeft aan dat beide bewegingen elkaar 

beïnvloedden en bijdroegen aan de ontwikkeling van het politieke bewustzijn van de 

Oromo.
129

 Merera Gudina (2007) is het daar mee eens en vermeldt dat de Bale opstand tegen 

landonteigening en ondraaglijke belastingen een extra katalysator was voor de groei van het 

Oromo nationalisme. Volgens Gudina vormden de Bale opstand en de MTSA samen de 

genese van het moderne Oromo nationalisme.
130

  

 Als de Bale opstand en de MTSA nader worden beschouwd, dan wordt duidelijk dat 

de bewegingen niet ontstonden door de dezelfde oorzaak. De Bale opstand was een reactie op 

de feodale onderdrukking in het zuiden van Ethiopië, terwijl de MTSA duidelijk een creatie 

was van een geamhariseerde Oromo elite die haar macht zag afnemen binnen het rijk van 

Haile Selassie 

 

 

5.3. Nationalisme: het Oromo Liberation Front 

 

Het Oromo Liberation Front (OLF) werd opgericht in 1974 en bestond grotendeels uit 

overgebleven leden van de MTSA. Daarnaast waren veel van de leden van het OLF student 

aan de universiteit van Addis Abeba 
131

 Uit het politieke programma van 1974 blijkt dat dit 

bevrijdingsleger niet wilde terugkeren naar een Gada democratie, maar volgens de 

marxistische leer streed het voor een democratische volksrepubliek. In het politieke 

programma staat dat het belangrijkste doel van de strijd de realisatie van nationale 

zelfbeschikking voor het Oromo volk en hun bevrijding van onderdrukking en uitbuiting was. 

Dat kon volgens het OLF alleen worden bereikt met de succesvolle voltooiing van een 

democratische revolutie door een anti-feodale, antikoloniale en anti-imperialistische strijd, 

gevolgd door de oprichting van de volksrepubliek Oromia.
132
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Het OLF wilde dus een eigen, communistische staat voor de Oromo. Hiermee waren 

de aspiraties van de Oromo voor een eigen staat een feit. Mohammed Hassen ziet het streven 

van het OLF voor een democratische volksrepubliek als een streven naar democratie.
133

  Een 

democratische volksrepubliek is zonder twijfel een communistische republiek. Dit illustreert 

de pogingen van Oromo intellectuelen om zoveel mogelijk te benadrukken dat de Oromo een 

democratische politieke cultuur hebben, in tegenstelling tot de Amharen. 

 Om zelfbeschikking te bereiken wilde het OLF een revolutie door boeren, arbeiders en 

lagere burgerij, geleid door een revolutionaire intelligentsia. Zij moesten de strijd aangaan 

met een viertal tegenstanders. Ten eerste moest er gestreden worden tegen het koloniale 

regime, omdat de opeenvolgende koloniale Amhaarse regimes bijna een eeuw lang voor 

onnoemelijk lijden hadden gezorgd voor het Oromo volk en andere onderdrukte naties in het 

keizerrijk. Ten tweede zette het OLF zich af tegen feodale Oromo klasse. Volgens het OLF 

ontstond deze feodale Oromo klasse als resultaat van Amhaarse kolonisatie. De feodale 

Oromo klasse werd gezien als een vijand van de revolutie, omdat zij zich identificeerden met 

de feodale klasse van de Amhaarse heersers. Ten derde verzette het OLF zich tegen 

Gobanisten. Daarmee werden Oromo bedoeld die zichzelf niet (politiek) organiseerden en 

daarmee gehoorzaam bleven aan het ‘koloniale regime’. Dit was de eerste keer dat de term 

Gobanisme opdook. Het discours over Gobanisme, als verwijzing naar de nationale verrader 

Ras Gobana, ontstond dus bij het OLF in 1974. Als laatste keerde het OLF zich tegen het 

internationale imperialisme. De kolonisatie van Oromia en andere onderdrukte volkeren werd 

volgens het OLF mede mogelijk gemaakt door wapens en advies van het internationale 

imperialisme. Daarom zag het OLF het Ethiopisch kolonialisme en internationale 

imperialisme als twee onafscheidelijke doelwitten van de revolutie.
134

  

Dat het OLF zich tegen het koloniale regime, Gobanisten en het internationale 

imperialisme verzette is niet verbazingwekkend. Dat het bevrijdingsleger zich tegen de 

‘feodale Oromo klasse’ keerde moet wel worden geduid, omdat dit een verdergaande 

radicalisering van de Oromo intelligentsia aangeeft. Waar de leiders van het MTSA allemaal 

geamhariseerde Oromo waren, werd hier de samenwerking met de Amharen volledig 

afgewezen en veroordeeld. Dit kan gezien worden als een teken van de volledige afwijzing 

van de Amhaarse identiteit door de intelligentsia en de uitkristallisering van het Oromo 

nationalisme.  
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 In het programma van het OLF worden alle beleidsterreinen van de toekomstige 

Oromo staat behandeld: van economie tot gezondheidszorg. Het meest interessante onderdeel 

van het programma is het onderdeel cultuur. Daarin staat dat het OLF streed voor het 

elimineren van de reactionair feodale, koloniale en imperialistische cultuur. Dit moest worden 

vervangen door de nationale, wetenschappelijke massacultuur van een democratie op basis 

van de volkselementen uit de Oromo cultuur. Ten tweede wilde het OLF volkskunst,  

-literatuur en -muziek ondersteunen. Als laatste het wilde het OLF de Oromo taal verder 

ontwikkelen en het uit de vergetelheid halen waar kolonialisme voor had gezorgd.
135

  

Het OLF veranderde ook de naam voor de toekomstige staat. De Oromo hanteerden tot 

1974 de naam Ormania. Deze naam werd aan het eind van de negentiende eeuw bedacht door 

Ludwig Krapf, een Duitse missionaris in Anglicaanse dienst. Het OLF veranderde de naam 

voor de staat in Oromia. Volgens Hassen (2000) was deze verandering een belangrijk 

keerpunt in de expressie van Oromo nationalisme en een uiting van het streven van Oromo 

nationalisten voor een zelfbestuurd Oromia. Hij vergelijkt dit met de naamsverandering van 

voormalig Afrikaanse kolonies als Ghana, Benin, Mali en Zimbabwe.
136

 Daarmee legt hij 

duidelijk een link tussen de dekolonisatie van deze landen en het dekolonisatie streven van de 

Oromo.  

 

 

 

6. Mengistu Haile Mariam 

 

6.1 Mengistu’s beleid: communisme 

 

In 1974 vond de Ethiopische Revolutie plaats. Het ‘ancien regime’ brak door het gewicht van 

stakingen, straatdemonstraties, muiterij in het leger en de opkomst van vele verschillende 

etnische bevrijdingsbewegingen.
137

 Het nieuwe militaire regime, de Derg, liet zich 

aanvankelijk niet leiden door een ideologie. Het aanwijzen van marxistische intellectuelen als 

adviseurs leidde uiteindelijk tot de invoering van communisme als de officiële bestuursvorm. 
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De militair Haile Mariam Mengistu werd de president van de volksrepubliek Ethiopië. Hij zou 

zich in de loop van de jaren ontpoppen als een nietsontziende dictator.
138

  

In 1974 heerste een euforische stemming onder de Oromo. Mohammed Hassen (2000) 

geeft aan dat de formatie van het OLF en de revolutie van 1974 ervoor zorgden dat het geloof 

van de Oromo in meer vrijheid en gelijkheid opleefde.
139

 Het Nationaal Democratisch 

Revolutionair Programma (NDRP) leek ook gehoor te geven aan deze wensen van de Oromo. 

In het NDRP kondigde de Derg aan dat voortaan alle etnische groepen het recht op 

zelfbeschikking kregen en dat geen enkele nationaliteit de andere zou mogen domineren: 

 

‘Het recht op zelfbeschikking van alle nationaliteiten zal worden erkend en volledig 

worden gerespecteerd. Geen enkele nationaliteit zal een ander domineren, aangezien 

de geschiedenis, cultuur, taal en religie van elke nationaliteit gelijke erkenning zal 

krijgen in overeenstemming met de geest van het socialisme.’
140

  

 

Het NDRP leidde tot het tegenovergestelde van wat de Oromo hadden gehoopt. De Derg 

erkende alleen de Ethiopische nationaliteit en het NDRP werd daarom gebruikt om etnische 

bewegingen te betichten van staatsondermijnend nationalisme. Seyoum Hameso (2006) 

vermeldt dat ‘revolutionaire maatregelen’ werden genomen tegen iedereen die zich bezighield 

met de zelfbeschikking van de Oromo en de ontwikkeling van de Oromo taal, cultuur en 

geschiedenis.
141

 Volgens Hassen waren deze ‘revolutionaire maatregelen’ een eufemisme 

voor onmiddellijke wederrechtelijke executies.
142

 Ernest Gellner (1983) bevestigt dit en geeft 

aan dat de aanvankelijk liberale ideeën van het regime al snel werden opgevolgd door de 

systematische liquidatie van intellectuelen uit de niet-Amhara groep.
143

  

De communisten schreven ook een landhervormingswet. Volgens Hameso (2006) zou 

deze wet de Oromo hebben bevrijd van de onderdrukkende greep van de koloniale landheren. 

Deze wet, die een einde zou moeten maken aan het neftegna-gabar systeem, werd echter 

nooit ingevoerd.
144

 In plaats daarvan werd in 1984 een villagization programma ingevoerd als 

communistische variant op het neftegna-gabar systeem. Dit villagization programma 
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betekende een volksverhuizing van noorderlingen naar west-Oromia en een collectivisatie 

voor alle boeren in Oromia. Merera Gudina (2003) geeft aan de regering door de 

bevolkingsverplaatsing de etnische groepen op het platteland afhankelijk probeerde te maken 

van de staat en daarmee de ontwikkeling van het streven naar etnische autonomie of 

onafhankelijkheid te voorkomen.
145

 

  Volgens Seyoum Hameso (2006) vond er eigenlijk geen echte een revolutie plaats in 

Ethiopië. Hij geeft aan dat er geen sprake was van een fundamentele verandering in de 

keizerlijke natuur van de staat. In naam van het marxistisch-leninisme werd, net zoals tijdens 

het keizerrijk, een centraal gestuurde politiek tot in het extreme gevoerd.
146

 Belachew 

Gebrewold (2009) voegt daar aan toe dat het socialistische regime confrontaties met 

Orthodoxe kerk vermeed en de status van de kerk ongemoeid liet.
147

 John Markakis (1987) 

vermeldt dat de Derg, met betrekking tot de nationale kwestie, het land wilde transformeren 

zonder een grote breuk te maken met het keizerlijke verleden. Hierdoor faalde het regime om 

de etnische ongelijkheid op te lossen die de oorzaak was van de Ethiopische revolutie.
148

 

Mohammed Hassen (2000) bevestigt deze status quo en geeft aan dat de Amhaarse elite rond 

1980 hun politieke en culturele macht volledig had teruggewonnen.
149

 

 

 

6.2 Val van het regime 

 

In 1990 stortte het communistische regime in onder het gewicht van etnisch nationalisme en 

economisch falen. Het etnisch nationalisme werd, voorzover nog niet aanwezig, 

aangewakkerd door het villagization programma van de regering en collectivisatie 

programma's.
150

 De politieke structuren van het regime waren gebaseerd op een zeer zwakke 

economische basis. Daarnaast zorgde het ineenstorten van de Sovjet Unie, de belangrijkste 

internationale bondgenoot, voor het wegvallen van militaire en ideologische steun. 
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Uiteindelijk wierpen het Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) en het 

Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) in 1991 het regime omver.
151

  

Veel van de strijdende, etnische groepen waren marxistische georiënteerd en streden 

daarom net als het OLF voor de acceptatie van zelfbeschikkingsrecht, inclusief de afscheiding 

van Ethiopië. Aaron Tesfaye (2002) vermeldt dat de aanname van dit principe één van de 

belangrijkste graadmeters voor iemands democratische overtuiging was. Volgens Tesfaye was 

het onmiddellijke resultaat van deze etnische benadering van politiek dat afscheiding altijd als 

het uiteindelijke doel werd gezien.
152

 Dit had grote gevolgen voor de nieuwe indeling van 

Ethiopië. Bij een overgangsconferentie werden onderhandelingen ten aanzien van de 

collectieve Ethiopische doelen uit de weg gegaan. Een nationaal charter werd aangenomen 

waarin stond dat zelfbeschikking voor alle etnische gemeenschappen mogelijk was. Daarnaast 

werden de verschillende etnische regio’s opgenomen in een federaal systeem en voorzag het 

charter in de oprichting van regionaal zelfbestuur.
153

 Ethiopië werd hiermee een etnisch 

federale democratie.  

 

 

 

7. Meles Zenawi 

 

7.1 Zenawi’s beleid: etnisch federale democratie 

 

Bij de overgangsconferentie werd Meles Zenawi, de leider van het Ethiopian People’s 

Revolutionary Democratic Front (EPRDF), benoemd tot tijdelijke president. Het EPRDF is 

tegenwoordig nog steeds machthebbende partij. De etnisch federale democratie die werd 

ingevoerd bracht aanvankelijk hoop voor de verschillende etnische groepen, maar leidde al 

snel tot veel kritiek. Volgens Seyoum Hameso (2006) doet de regering alsof ze programma’s 

van federalisme uitvoert en een vrijemarkteconomie nastreeft, maar heeft ze de status van het 

keizerrijk grotendeels intact gelaten.
154

 Kjetil Tronvoll (2000) geeft aan dat de grondwet 

alleen voor buitenlandse doelen is gemaakt en niet voor interne implementatie. Het ‘EPRDF 
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Ethiopië’ analyseren op grond van alleen de constitutie zal volgens hem geen representatief 

beeld geven: 

 

‘Een aantal beleidszaken mogen dan zijn veranderd sinds de regimes van Haile 

Selassie en de Derg, maar één ding blijft altijd hetzelfde in Ethiopië: het land wordt 

geleid vanuit het centrum met een top down controle. Dat is vandaag de dag nog 

steeds zo.’
155

  

 

Aalen en Tronvoll (2008) geven aan dat Ethiopië op papier een democratische grondwet en 

een meerpartijenstelsel heeft die normaal worden verbonden aan liberale democratieën. In de 

praktijk wordt het land uitermate autoritair bestuurd en worden de mensenrechten 

geschonden. Aalen en Tronvoll zien het huidige Ethiopië als een ‘electoraal autoritaire staat’. 

Volgens deze auteurs zijn in dit soort staten de meerpartijen verkiezingen voornamelijk een 

middel om de macht van het zittende regime te versterken. Vrije concurrentie tussen partijen 

is niet toegestaan en stemmers worden onder grote druk gezet om op de regerende partij te 

stemmen. Aalen en Tronvoll geven aan dat dit ervoor zorgde dat het EPRDF meer dan 95 

procent van de stemmen behaalde in alle verkiezingen die gehouden werden tot en met 

2005.
156

 

Het EPRDF bestaat uit de Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), de 

Amhara National Democratic Movement (ANDM), het South Ethiopian People’s Democratic 

Front (SEPDF) en het Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF). Het EPRDF wordt geleid 

door het TPLF, de overige partijen zijn afhankelijke marionetten van het TPLF. Het OPDO 

heeft hierbij de leiding over Oromia, dat dus indirect onder controle staat van het TPLF.
157

 

Aaron Tesfaye (2002) wijst er dan ook op dat de Amhaarse dominantie is vervangen door een 

Tigrijnse dominantie. Volgens Tesfaye willen beide elites de macht over Ethiopië en daarom 

werken ze andere nationale groepen, die volledige democratische rechten en machtsdeling 

willen, tegen.
158
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7.2 Hedendaags kolonialisme 

 

Verschillende Oromo intellectuelen geven aan dat er nog steeds sprake is van koloniale 

overheersing in Ethiopië. Leenco Lata (1999), voormalig leider van het OLF, vindt dat de 

manier waarop middelen worden onttrokken aan de zuidelijke regio’s voor de ontwikkeling 

van de regio Tigray zelfs heeft geleid tot een ernstigere vorm van koloniale uitbuiting.
159

 

Mohammed Hassen (2000) vermeldt dat het EPRDF de koloniale status quo op meerdere 

manieren intact probeert te houden. Hij noemt ten eerste de creatie van de OPDO, die volgens 

hem als marionetten fungeren voor het EPRDF. Ten tweede heeft het EPRDF, volgens 

Hassen, alle onafhankelijke Oromo organisaties vernietigd. Hassen noemt in het bijzonder de 

militaire tak van het OLF. Deze werd ontbonden als onderdeel van het democratisch proces. 

Als laatste noemt Hassen de federale indeling van de staat misleidend.
160

 

De leden van de OPDO worden algemeen gezien als Gobanisten. Volgens Leenco Lata 

kunnen de leiders van het OPDO op hun best worden gezien als afhankelijk van het EPRDF 

en op hun slechtst worden gezien als ex-krijgsgevangenen van het Tigrijnse bevrijdingsleger. 

Lata geeft aan dat het EPRDF nooit in staat zou zijn geweest om indirecte koloniale 

overheersing in Oromia te bewerkstelligen zonder de samenwerking met het OPDO: 

 

‘Het moet duidelijk worden gesteld dat de creatie van het OPDO bestuur geen einde 

maakte aan de koloniale status quo in Oromia. Het maskeerde het en transformeerde 

het van directe naar indirecte koloniale overheersing.’
161

 

Inmiddels is de roep om onafhankelijkheid van Oromia omgezet in het streven voor een 

autonoom Oromia binnen een meer democratische Ethiopische federatie. Daarbij bestaat de 

roep om Gada democratie als voorbeeld te laten gelden voor een beter democratisch systeem. 

Asafa Jalata vindt dat het Gada systeem relevant is voor het huidige Ethiopië, omdat Gada 

een basis kan zijn voor een goed functionerend democratisch systeem in Oromia en Ethiopië. 

Hij geeft wel toe dat sommige aspecten van het systeem niet kunnen voldoen aan de eisen van 

een complexe en snel veranderende samenleving.
162

 Over de toekomst zal verder niet worden 

gespeculeerd. Premier Meles Zenawi, leider van het EPRDF en de machtigste man van 
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Ethiopië, is recentelijk overleden. Dit nieuws is nog te recent om een indicatie te geven wat 

gaat gebeuren met het machtsvacuüm dat hij heeft achtergelaten. 

 

 

Conclusie 

 

De invloed van het Journal of Oromo Studies is groot geweest op de geschiedschrijving van 

de Oromo. Het zoeken naar een rechtvaardige plaats voor de Oromo in de geschiedenis heeft 

geleid tot vormen van collectief geheugen in de nationale Oromo geschiedenis. 

Wetenschappelijke geschiedschrijving en collectief geheugen dienen echter los van elkaar te 

staan. De eerste probeert een zo objectief mogelijk beeld van de geschiedenis te scheppen, 

terwijl de tweede het gezamenlijke geheugen vormt van de gehele natie en zorgt voor een 

gevoel van nationale verbintenis of eenheid. Collectief geheugen is dus ideologisch gekleurd. 

Het duidelijkste voorbeeld van collectief geheugen is de mythologisering van de 

historische figuur Ras Gobana en het bijbehorende fenomeen van Gobanisme. De Oromo 

intellectuelen hebben de term omarmd, terwijl ze duiding aan het begrip hadden moeten 

geven. Ze gebruiken Gobanisme om de Oromo bevolking erop te wijzen dat ze moeten 

strijden voor de Oromo zaak. Daarbij is samenwerken met de ‘vijand’, in het bijzonder de 

Amharen en Tigrijnen, uit den boze.  

Gobanisme is een vorm van collectief geheugen, omdat het de verantwoordelijkheid 

van handelen in de geest van het verleden veronderstelt. Naar analogie met Ross Poole geven 

de Oromo intellectuelen aan dat bepaalde dingen werden gedaan of niet werden gedaan uit de 

naam van de Oromo door Gobana. De huidige leden van de groep hebben nu een 

verantwoordelijkheid hebben om bepaalde dingen te doen. Zoals beloftes inlossen die in het 

verleden zijn aangegaan of om te compenseren voor dingen die de groep in het verleden fout 

heeft gedaan. 

Een ander voorbeeld van collectief geheugen is de onderbelichting van de Oromo 

achtergrond van sommige Amhaarse heersers en het negeren dat hun amharisering niet altijd 

onder druk plaatsvond. De gewone bevolking werd wel gedwongen te amhariseren, maar het 

is duidelijk dat de assimilatie van de Oromo elite een proces of een middel was om in het 

centrum van de macht te komen. Oromo elite als Gobana en Haile Selassie zijn hier duidelijke 

voorbeelden van.  
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Wat betreft invented traditions in de geschiedschrijving van de Oromo dient enige 

terughoudendheid, omdat het gevaar bestaat alle Oromo tradities als invented traditions te 

zien. Zo zou het Gada systeem als een invented tradition gezien kunnen worden, maar toch is 

dat niet het geval. Er gaan namelijk stemmen op om Gada te gebruiken als democratisch 

voorbeeld voor Ethiopië, maar er wordt niet gesproken over een herinvoering. Een belangrijk 

facet van het Gada systeem is daarentegen wel een invented tradition: de democratische, 

vredelievende natuur van de Oromo. Het Gada systeem van democratie is al langer dan een 

eeuw niet meer in gebruik, toch wordt in de nationale Oromo geschiedenis overal benadrukt 

dat de Oromo een vredelievende, democratische politieke cultuur hebben. Dit is historisch 

incorrect, omdat ook Oromo deelnamen aan de creatie van het keizerrijk, de omverwerping 

van regimes en het OLF de gewapende strijd aanging. Een ander voorbeeld is dat Hassen 

aangeeft dat het OLF streefde naar democratie, terwijl zij streefden naar een democratische 

volksrepubliek, oftewel een communistische staat. Dit beeld van de Oromo cultuur wordt  

gebruikt om een zwart-wit dichotomie tussen Oromo en Amharen aan te geven: wij zijn 

intrinsiek goed, democratisch en vredelievend, zij zijn intrinsiek slecht, autocratisch en 

oorlogszuchtig.     

 Er bestaat nog een tweedeling in de geschiedschrijving van de Oromo. De Oromo 

zeggen dat ze zijn gekoloniseerd door de Amharen. De Amharen zeggen dat dit een proces 

van nationbuilding was. Of hier ook sprake is van een invention of constructie moet duidelijk 

worden door het proces van kolonisatie in relatie tot nationalisme te behandelen. Allereerst 

werd de ‘koloniale ervaring’ behandeld. Dit uitte zich ten tijde van Menelik en Haile Selassie 

door het feodale neftegna-gabar systeem en amharisatie. Onder Mengistu uitte zich het door 

collectivisatie en villagization. Tegenwoordig uit het kolonialisme zich door de onttrekking 

van middelen uit Oromia en een overheersing door het EPRDF, in naam van het OPDO.  

De opeenvolgende regimes waren respectievelijk autocratisch (Menelik en Haile 

Selassie) een communistische dictatuur (Mengistu) en democratisch (Zenawi), maar hebben 

één grote overeenkomst: onderdrukking van de massa en een bevoorrechte rol voor een kleine 

elite. Waren dat tot aan de jaren ’90 van de twintigste eeuw de Amharen, tegenwoordig zijn 

dat de Tigrijnen. Eerder is de vraag al gesteld of dit gedefinieerd kan worden als kolonialisme. 

Hier wordt herhaald dat de situatie nooit heeft voldaan aan de definitie van kolonialisme. De 

Amharen waren geen indringers van buitenaf die een overheersing oplegden. Daarnaast is het 

van belang te onderstrepen dat de Oromo zich zowel onder de veroveraars als de veroverden 

bevonden bij de vorming van het keizerrijk. Mijns inziens wordt daarom de rol van Ras 

Gobana op de volgende manier in de Oromo historiografie gepresenteerd: de collaborerende 
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Oromo werden misleid en zijn daarom geen echte kolonisatoren, maar slachtoffers van hun 

goedgelovigheid. Er kan geconcludeerd worden dat de koloniale overheersing ten tijde van 

Menelik en Haile Selassie een elite overheersing was vanuit de noordelijke regio Shewa, 

omdat de gewone Amharen het niet veel beter hadden dan de rest van de gewone bevolking. 

Deze elite overheersing verschoof later naar de eveneens Amhaarse Mengistu en zijn 

vertrouwelingen. Tegenwoordig is er sprake van een overheersing door de Tigrijnse elite.  

Gudina geeft abusievelijk aan dat sommige Oromo intellectuelen de overheersing zien 

als intern kolonialisme.
163

 Alle verschillende regimes voldoen inderdaad aan het criterium 

‘uitbuiting van een periferie door het centrum’. Intern kolonialisme is echter een te 

onduidelijk en te ruim toepasbaar begrip. Alle regimes in de afgelopen honderd jaar passen 

binnen de definitie, terwijl het gaat om zeer uiteenlopende regimes met verschillende 

machtsstructuren en methoden van bestuur. De verschillende regimes kunnen daarom het 

beste afzonderlijk worden geïnterpreteerd. Het enige wat geconcludeerd kan worden is dat de 

Ethiopische politieke cultuur van de afgelopen honderd jaar wordt gekenmerkt door elite-

overheersing. 

De Oromo intellectuelen spreken zelf ook niet over intern kolonialisme, maar over 

‘regulier’ kolonialisme. Om te onderzoeken waarom ze dit doen moeten we eerst kijken naar 

de ontstaansgeschiedenis van de koloniale these. Allereerst zorgden de Bale opstand en 

Macha Tulama Self-help Association (MTSA) voor het ontstaan van een etnisch bewustzijn 

onder verschillende Oromo. Volgens de theorie van het intern kolonialisme zou dit door 

onderdrukking gebeurd moeten zijn en dit kan deels bevestigd worden. De Bale opstand was 

inderdaad een reactie op feodale uitbuiting van boeren. De MTSA was daarentegen een 

organisatie die niet ontstond door onderdrukking, maar werd opgericht door een 

geamhariseerde Oromo elite. Deze elite zag haar kansen op hoge posities binnen het rijk 

afnemen en verloor het vertrouwen in het regime. Daarom keerde deze Oromo elite terug naar 

haar roots.  

Het neerslaan van de Bale opstand en het verbieden van het MTSA leidde tot een 

radicalisering van studenten en intelligentsia. Daarnaast heerste een revolutionaire stemming 

in het hele land: vele verschillende etnische groepen begonnen zich op marxistische gronden 

te organiseren. Rond deze tijd, aan het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw, ontstond de 

koloniale these. Deze werd geponeerd door het Oromo Liberation Front (OLF) in hun 

politieke programma uit 1974 en is sindsdien niet veranderd. Aspiraties voor een eigen staat 
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Dit is onjuist. Zie pagina 26, voetnoot 82.   
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en de koloniale these kwamen hiermee tegelijkertijd opzetten. Ze zijn daarmee onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.  

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van de koloniale these ten 

tijde van de oprichting van het OLF. Ten eerste was de dekolonisatie in Afrika in volle gang. 

Dat de Oromo intellectuelen en het OLF zich daar destijds mee verbonden voelden, blijkt uit 

de naamsverandering van de toekomstige staat: Oromia in plaats van Ormania, dat bedacht 

was door de Duitse missionaris Krapf. Hiermee spiegelden zij zich aan voormalige kolonies 

die een andere naam aannamen na dekolonisatie. Dat dit de reden is voor een theorie van 

kolonisatie is voornamelijk gebaseerd op aannames en valt niet te bewijzen. De meest 

aannemelijke interpretatie is gerelateerd aan de bewering van Merera Gudina dat de koloniale 

these was voorbestemd om het belangrijkste fundament te worden voor politieke mobilisatie 

door de Oromo elite tot op heden. De koloniale these geeft bestaansrecht aan een 

onafhankelijk Oromia. Het impliceert dat de Oromo een natie zijn en recht hebben op een 

eigen staat, omdat kolonialisme gaat om een buitenlandse overheersing. De koloniale these 

bevestigt op die manier het idee dat de Oromo natie aan het eind van de negentiende eeuw 

werd gekoloniseerd door de buitenlandse overheerser Ethiopië. Daarom wordt ook niet 

gesproken over intern kolonialisme. Dat zou immers een erkenning van de natiestaat Ethiopië 

zijn en bevestigen dat Oromia onderdeel is van deze natiestaat. 

De koloniale these kan gezien worden als een antithese op de Ethiopische  

nationbuilding these. Dit is van belang, omdat de koloniale antithese in combinatie met de 

nationbuilding these zal moeten leiden tot een synthese. Daarbij moet de rol van de Oromo in 

de vorming van het keizerrijk en als onderdanen van het keizerrijk beter tot zijn recht komen. 

Het is daarbij van belang dat achterliggende politieke belangen van beide zijden aan de kant 

worden gezet. Het is namelijk een goede zaak dat de Oromo kwestie onder de aandacht wordt 

gebracht, maar een objectievere kijk op de Oromo geschiedenis en die van Ethiopië is 

gewenst. De Oromo intellectuelen houden er bijna allemaal een dubbele agenda op na. Ze 

willen een rechtvaardige plaats voor de Oromo in de geschiedenis en streven tevens naar meer 

rechten en macht voor de Oromo. Dit zorgt ervoor dat elementen van collectief geheugen en 

invented traditions in hun wetenschappelijke werk over de Oromo geschiedenis terechtkomen.  

De taak van deze sociale en culturele wetenschappers is juist om de politieke belangen bloot 

te leggen achter de manier waarop gebeurtenissen worden geselecteerd en gepresenteerd voor 

publieke consumptie. Ik hoop dat deze scriptie er wel in is geslaagd om de achterliggende 

belangen van de Oromo intellectuelen bloot te leggen en dat dit onderzoek een ander licht 

werpt op de Oromo geschiedenis. 



50 

 

Bibliografie 

 

Literatuur 

Aalen, Lovise, ‘Ethnic federalism and self-determination for nationalities in a semi- 

authoritarian state: the case of Ethiopia’, International journal on minority and group 

rights 13 (2006) 243-261. 

Aalen, Lovise, Ethnic federalism in a dominant party state: the Ethiopian experience, 1991- 

2000 (Bergen 2002). 

Aalen, Lovise en Kjetil Tronvoll, ‘Briefing. The 2008 Ethiopian elections: the return of  

electoral authoritarianism’, African affairs, vol. 108, nr. 430 (2008) 111-120. 

Abbay, Alemseged, ‘Diversity and democracy in Ethiopia’, Journal of Eastern African  

Studies, 3-2 (2009) 175-201. 

Abbay, Alemseged, Identity jilted or re-imagining identity? The divergent paths of the  

Eritrean and Tigrayan nationalist struggles (Lawrencevile 1998). 

Acheson-Brown, Daniel G., ‘The Ethiopian revolution: an ideological analysis’, Horn of 

Africa 15 (1997) 90-115. 

Anderson, Benedict, Imagined communities, Reflections on the origins and spread of  

nationalism (Londen 1983). 

Baissa, Lemmu, ‘Gada values: the building blocks of a democratic polity’, The journal of  

Oromo studies, vol. 1 nr. 2 (1994) 47-52. 

Bassi, Marco en Gemetchu Megerssa, ‘Failed modernization of the Ethiopian state: Oromo  

perspectives on Ethiopian culture’ The journal of Oromo studies, vol. 15, nr. 1 (2008) 

79-111.  

Baxter, P.T.W., Being and becoming Oromo (Uppsala 1996). 

Bulcha, Mekuria, ‘Genocidal violence in the making of nation and state in Ethiopia’, African  

sociological review, vol. 9, nr. 2 (2005) 1-54. 

Bulcha, Mekuria, ‘The language policies of Ethiopian regimes and the history of written  

Afaan Oromo: 1844-1994’, The journal of Oromo studies, vol. 1, nr 2 (1994) 91-115. 

Bulcha, Mekuria, ‘Beyond the Oromo-Ethiopian conflict’ The journal of Oromo studies, vol.  

1, nr. 1 (1993) 1-16. 

‘Colonialism’, A dictionairy of sociology, www.oxfordreference.com, in: John Scott en  

Gordon Marshall eds. (Oxford 2009) 1, bezocht op 2 maart 2012. 

Crummey, Donald, ‘The Horn of Africa: between history and politics’, Northeast African  

studies, vol. 10, nr. 3 (2003) 117-138. 

Demie, Feyisa, ‘The origin of the Oromo: a reconsideration of the theory of cushitic roots’,  

The journal of Oromo studies, vol. 1, nr 2 (1998) 155-172. 

Dugassa, Begna F., ‘Knowledge, identity and power: the case of Ethiopia and Ethiopianess’,  

The journal of Oromo studies, vol. 13, nr. 1 en 2 (2006) 57-81. 

‘Editor’s note’, The journal of Oromo studies, vol. 1, nr. 1 (1993) i. 

Eriksen, T.H., ‘Ethnicity, race, class and nation’, Ethnicity, in: Hutchinson, John en A.D. 

Smith eds. (Oxford 1996). 

Esman, Milton J., Ethnic politics (Ithaca 1994). 

Fenton, Steve, Ethnicity (Oxford 2003). 
Fernyhough, Timothy Derek, Serfs, slaves and shifta: modes of production and resistance in  

pre-revolutionary Ethiopia (Addis Ababa 2010). 

Gebissa, Ezekiel, ‘Introduction: rendering audible the voices of the powerless’, Northeast  

African studies vol. 9, nr 3 (2002) 1-14. 

Gebissa, Ezekiel, ‘The problem of ‘fin de regime’ in Ethiopia: assessing the debate within the  

Oromo national movement’, The journal of Oromo studies, vol. 15, nr 2 (2008) 191-

247. 



51 

 

Gebrewold, Belachew, ‘Ethiopian nationalism: and ideology to transcend all odds’, Africa 

spectrum 1 (2009) 81. 

Gellner, Ernest, Nations and nationalisms (Oxford 1983). 

Goldscheider, Calvin, ‘Ethnicity and nation-building: themes, issues, guidelines’, Population, 

ethnicity and nation-building, in: Goldscheider, Calvin ed. (Boulder 1995).  

Gudina, Merera, Ethiopia. Competing ethnic nationalisms and the quest for democracy, 1960- 

2000 (Addis Ababa 2003). 

Gudina, Merera, ‘Democratisation and decentralization in Ethiopia: the case of Oromia’,  

Eastern Africa social science review vol. 23, nr. 1 (2007) 81-106. 

Gudina, Merera, ‘The elite and the quest for peace, democracy and development in Ethiopia:  

lessons to be learnt’, Northeast African studies, vol. 10, nr. 2 (2003) 141-164.   

Gudina, Merera, ‘The Ethiopian state and the future of the Oromo: the struggle for ‘self-rule’  

and ‘shared-rule’, The journal of Oromo studies, vol. 15, nr. 1 (2008) 113-137. 

Gudina, Merera, ‘Ethnicity, democratisation and decentralization in Ethiopia: the case of  

Oromia’, Eastern Africa social science research review, vol. 23, nr. 1 (2007) 81-106.  

Hameso, Seyoum en Mohammed Hassen ed., Arrested development in Ethiopia. Essays on  

underdevelopment, democracy and self-determination (Trenton 2006) 97-112. 

Hassen, Mohammed, ‘A short history of Oromo colonial experience 1870’s-1990’s: part one  

1870’s to 1935’, The journal of Oromo studies, vol. 6, nr. 1 en 2 (1999) 109-159. 

Hassen, Mohammed, ‘A short history of Oromo colonial experience: part two, colonial  

consolidation and resistance 1935-2000’, The journal of Oromo studies, vol. 7, nr. 1 en 

2 (2000) 109-198. 

Hassen, Mohammed, ‘Some aspects of Oromo history that have been misunderstood’ The  

journal of Oromo studies, vol. 1, nr. 2 (1994) 77-90. 

Hechter, Michael, Internal colonialism. The Celtic fringe in British National development  

1536-1966 (Londen 1975).  

Hobsbawm, Eric, ‘Introduction: inventing traditions’, The invention of tradition, in:  

Hobsbawm, Eric and Terence Ranger eds. (Cambridge 1983) 1-14. 

Holcomb, Bonnie K. en Sisai Ibssa, The invention of Ethiopia. The making of a dependent  

colonial state in Northeast Africa (Trenton 1990).  

Hussein, Jeylan Wolyie, ‘The subtle connection between the greater Ethiopia image, the  

ideology of blaming and silencing, and the cult of emperor Haile Selassie’, The 

Australasian review of African studies 27-1 (2005) 49-80. 

‘Internal (or domestic) colonialism’, A dictionairy of sociology, www.oxfordreference.com, in:  

John Scott en Gordon Marshall eds., (Oxford 2009), bezocht op 2 maart 2012.  

Jalata, Asafa, Oromia and Ethiopia: state formation and ethnonational conflict, 1868-2004  

(Trenton 2005). 

Jalata, Asafa, Oromo nationalism and the Ethiopian discourse: the search for freedom and  

democracy (Lawrenceville 1998). 

Jalata, Asafa, ‘Foundations of a state in Oromia: applying ‘gadaa’ principles in the twenty  

first century’, The journal of Oromo studies, vol. 15, nr. 2 (2008) 133-189.  

Jalata, Asafa, ‘Ethiopia on the fire of competing ethnic nationalisms: the Oromo people’s  

movement, the state and the west’, Horn of Africa, vol. 25 (2007) 90-134. 

Keller, Edmond J. ‘The Ethnogenesis of the Oromo nation and its implications for politics in  

Ethiopia’, The journal of modern African studies, vol. 33, nr. 4 (1995). 621-634.  

Keller, Edmond J., Revolutionary Ethiopia: from empire to people’s republic (Bloomington  

1988).  

Kebede, Messay, ‘From Marxism-Leninism to ethnicity: the sideslips of Ethiopian elitism’,   

Northeast African studies, vol. 10 nr. 2 (2003) 163-186.   

Laremont, Ricardo, Rene ed., Borders, nationalism and the African state, Boulder 2005). 



52 

 

Lata, Leenco, The Ethiopian state at the crossroads. Decolonization, democratization or  

disintegration? (Lawrenceville 1999). 

Legesse, Asmarom, Oromo democracy: an indigenous African political system (Trenton  

2000). 

Levine, Donald, ‘Oromo narratives’, The journal of Oromo studies, vol. 14, nr 2 (2007) 43- 

63.  

Levine, Donald, Greater Ethiopia: the evolution of a multiethnic society (Chicago 2000). 

Lewis, I.M., Nationalism and self-determination in the Horn of Africa (Londen 1983). 

Lewis, Herbert S., ‘Aspects of Oromo political culture’ The journal of Oromo studies, vol. 1,  

nr. 2 (1994) 53-58. 

Mackonnen, Michael, ‘Who is Amhara?’, African identities, vol. 6, nr. 4 (2008) 393-404. 

Mafeje, A, ‘State and civil society in post-independence Africa’, Networking with a view to  

promoting peace. Conflict in the Horn of Africa: what can civil society do to bring 

about solidarity and cooperation in the region, Nairobi 15-17 march 1999 (Addis 

Ababa 1999) 61-78. 

Milkias, Paulos, ‘Ethiopia, the TPLF and the roots of the 2001 political tremor’, Northeast  

African studies, vol. 10, nr. 2 (2003) 13-66.   

'OLF mission ', 'http://www.oromoliberationfront.org/OLFMission.htm',  

             www.oromoliberationfront.org (2012), bezocht op 5 september 2012.  

Oromo Liberation Front. Political program: Adda bilisummaa Oromoo (Finfinne 1976). 

Ranger, Terence, ‘The invention of tradition in colonial Africa’, The invention of tradition, in:  

Hobsbawm, Eric and Terence Ranger eds. (Cambridge 1983) 211-262. 

Salih, Mohamed en John Markakis, Ethnicity and the state in Eastern Africa (Uppsala  

1998). 

Shunkuri, Admasu, ‘The influence of Abyssinian (Ethiopian) political culture on Oromo  

nationalism and rebellion’, The journal of Oromo studies, vol. 2, nr. 1 en 2 (1995) 65-

72. 

Smith, Anthony D., State and nation in the third world (Brighton 1983). 

Sorenson, John, Imagining Ethiopia: struggles for history and identity in the Horn of Africa  

(New Brunswick 1993).  

‘Statement of the Oromo Liberation Front. Issued on the occasion of and to the eighteenth  

summit conference of the Organization of African Unity (OAU) and the conference of 

the council of ministers of the Organization of African Unity, Nairobi Kenya, June 

1981’ Oromia speaks, vol. 3, nr. 2 en 3 (1981) 31-47. 

Tareke, Gebru, Ethiopia: power and protest: peasant revolts in the twentieth century  

(Cambridge 1991).  

Tesfaye, Aaron, Political power and ethnic federalism. The struggle for democracy in  

Ethiopia (Lanham 2002). 

‘The Oromos: voice against tyranny’,  

‘www.oromia.org/Articles/Oromo_Voice_Against_Tyrany.htm’, www.oromia.org 

(1971), bezocht op 4 april 2012. 

Toggia, Pietro, ‘History writing as a state ideological project in Ethiopia’, African identities, 

Vol. 6, nr. 4 (2008) 319-343. 

Tronvoll, Kjetil, Ethiopia: a new start? (Londen 2000) 

Triulzi, Alessandro, ‘Ethiopia: the making of a frontier society’, Inventions and boundaries:  

historical and anthropological approaches to the study of ethnicity and nationalism, 

in: Kaarsholm, Preben en Jan Hultin eds. (Roskilde 1994) 235-246. 

Wolde Giorgis, Elizabeth, ‘Charting out Ethiopian modernity and modernism’, Callaloo, vol.  

33, nr 1 (2010) 82-99.   

Yeros, Paris, Ethnicity and nationalism in Africa: constructivist reflections and  

http://www.oromoliberationfront.org/OLFMission.htm
http://www.oromoliberationfront.org/
http://www.oromia.org/


53 

 

contemporary politics (New York 1999).  

Zewde, Bahru, Society, state and identity in African history ( Addis Ababa 2008). 

 

 

Bronnen 

‘King Menelik’s ‘circular letter’, The horn of Africa: regional conflict and super power  

involvement, in: Mohammed Ayoob ed. (Canberra 1978) Appendix E.  

‘King Menelik’s ‘circular letter’, French Somaliland. A classical colonial case: events  

leading to the referendum march 19
th

, 1967 (Mogadishu 1967) Appendix. 

Oromo Liberation Front.  Political program: Adda bilisummaa Oromoo (Finfinne 1976). 

 

Afbeeldingen 

‘Federal democratic republic of Ethiopia’, 

http://psephos.adam-carr.net/countries/e/ethiopia/statsethiopia.shtml, bezocht op 4 

oktober 2012. 

‘New government in Ethiopia based on cultural pluralism and consociationalism’,   

          http://ethiopiaencyclopedia.blogspot.nl/2006/09/new-government-in-ethiopia-based-on.html 

          (2006) bezocht op 5 oktober 2012. 

‘Oromiya (Ethiopia). Oromiya national regional state’,  

http://www.crwflags.com/fotw/flags/et-or.html, bezocht op 5 oktober 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ethiopiaencyclopedia.blogspot.nl/2006/09/new-government-in-ethiopia-based-on.html
http://www.crwflags.com/fotw/flags/et-or.html


54 

 

Bijlage 1: Kaart van Ethiopië met alle regio’s en zones 

 

 

 

 

 

 
 

‘New government in Ethiopia based on cultural pluralism and consociationalism’,  

http://ethiopiaencyclopedia.blogspot.nl/2006/09/new-government-in-ethiopia-based-on.html 

(2006) bezocht op 5 oktober 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ethiopiaencyclopedia.blogspot.nl/2006/09/new-government-in-ethiopia-based-on.html


55 

 

Bijlage 2: kaart van etnisch federaal Ethiopië 

 

 

 
 

‘Federal democratic republic of Ethiopia’, http://psephos.adam-

carr.net/countries/e/ethiopia/statsethiopia.shtml, bezocht op 4 oktober 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psephos.adam-carr.net/countries/e/ethiopia/statsethiopia.shtml
http://psephos.adam-carr.net/countries/e/ethiopia/statsethiopia.shtml


56 

 

Bijlage 3: ‘Meneliks circulaire brief’ (aan de Europese machten) 

 

‘King Menelik’s ‘circular letter’, The horn of Africa: regional conflict and super power 

involvement, in: Mohammed Ayoob ed. (Canberra 1978) Appendix E.  

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


