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Etniciteit en Lokale Identiteit in de Folklore van de Oromo in Zuidwest-Ethiopië: een Vergelijkende 

Studie 

 

Samenvatting 

 

Het doel van deze studie was een vergelijking van ‘folklorische’ constructies en 

expressies van etnische en lokale identiteiten van vier belangrijke Oromo-groepen 

(behorende tot de grote Mach’a-sectie) in Zuidwest Ethiopië teneinde interne diversiteit, 

rivaliteiten en verbindingen tussen deze groepen in kaart te brengen. Zij spreken 

wederzijds verstaanbare dialecten van dezelfde taal (Afan Oromo), delen een zelfde 

kerncultuur, en traceren in een aantal gevallen dezelfde afstammingslijnen naar gedeelde 

Oromo voorouders. 

De onderzoeksfocus was op de identificatie, documentatie, beschrijving en analyse 

van vooral mondelinge tradities en verhalen over Zelf en anderen op basis van de 

onderscheiden subgroepen die men ziet binnen de meta-etnische categorie ‘Oromo’. De 

vergelijking van de folklore-producten – waarbij de verhalen of narratives gezien worden 

als lokale vertogen over groepsvorming, groepsidentiteit en collectieve handeling – was 

bedoeld om nieuwe in zichten te verkrijgen in de processen en redenen waarom 

‘lokaliteit’ zo belangrijk kon worden binnen de grotere eenheid van de zuidwestelijke 

Oromo. Daarbij worden de groepen ook geplaatst binnen de complexe realiteit van post-

1991 Ethiopië als  multi-etnische federale staat. 

De diverse Oromo-subgroepen en hun ‘woordvoerders’ presenteren zich in 

publieke en performatieve contexten vaak als ‘verschillend en ‘speciaal’ tegenover andere 

Oromo, ondanks de overwegend gedeelde taal, lokale cultuur en gewoonten. Via een 

presentatie en analyse van de verhalen en andere orale traditie-producten wordt gepoogd 

na te gaan hoe, wanneer en waartoe dit gebeurt. Dit vereist een duidelijke 

conceptualisering van etniciteit en (sub-)etnische identificatie, die wordt uitgewerkt in 

Hoofdstuk 2. Etniciteit wordt hier vooral gezien als een culturele interpretatie van 

(groeps-)afkomst onder een bepaalde groep mensen, en de studie hanteert een 



constructivistisch perspectief:  in essentie wordt daarom behandeld de constructie en 

expressie van zulke etnische en lokale groepsidentiteiten, zoals specifiek te zien in hun 

discursieve zelfpresentatie. 

Een basisassumptie van het project was, dat vanuit een intern gezichtspunt gezien er 

duidelijke lokale grenzen worden ‘ge(re-)produceerd’ die groepen apart houden als ‘wij’ en 

‘anderen’, de nominale ‘pan-Oromo’-identiteit ten spijt. Aangezien de Oromo geen 

noemenswaardig ontwikkelde geschreven literaire traditie hebben, worden die grenzen en 

concepties van relevante identiteit op lokale groepsbasis geconstrueerd, onderhandeld en 

uitgedrukt via narratieve vertolkingen en uitingen, waarvan de variëteit en dramatiek 

aanzienlijk kunnen zijn.  

In grote delen van Afrika en met name in Ethiopië is de studie van folklore versus 

(sub-)groepsidentiteiten enigszins verwaarloosd – ondanks haar empirische rijkdom, 

diversiteit en toenemende ‘politieke’ relevantie. Ook zaken als het voortbestaan van lokale 

identiteiten en interne grenzen binnen grotere etnische eenheden/volken weren meestal 

over het hoofd gezien. Dis is zichtbaar in het geval van de Oromo, die weliswaar het 

grootste volk binnen Ethiopië zijn (ca. 35% van de totale bevolking) maar waarvan het 

label ‘Oromo’ een grote diversiteit verhult. De diverse folklore-tradities van de Oromo en 

hun vele subgroepen zijn tot nu toe een rijk maar weinig benut reservoir van lokale kennis 

en orale tradities gebleven, verweven met de alledaagse cultuur en samenleving van de 

diverse groepen. Ook de dynamiek zelf van de culturele folklore en het belang van meer 

vergelijkende studie ervan zijn vaak onderbelicht. Het onderzoek van de lokale orale 

tradities en vertogen kan ons echter veel duidelijk maken over de percepties en het begrip 

dat – in dit geval, Oromo - groepen hebben van hun geschiedenis, hun plaats tussen 

andere groepen, hun relatieve marginalisering of dominantie in de opkomende 

administratieve structuur, en hun relaties met andere Oromo en niet-Oromo 

bevolkingsgroepen. De groepscategorieën die nu bestaan zijn ook deels versterkt door 

bemoeienis van de staat en door de ‘etnische’ politiek. Ze zijn dus meer ‘politiek relevant’ 

dan vóór 1991. In feite heeft de vaak sterk gepolitiseerde omgeving van intra- and inter-

etnische relaties in hedendaags Ethiopië – vastgelegd in de administratieve structuren - de 



constructie en uitvergroting van etnische identiteit en in-group bewustzijn aangewakkerd. 

Er staat als het ware een premie op het creëren van een sterk en positief zelfbeeld van de 

groep om zich in een betere positie te manoeuvreren binnen het etno-regionale en federale 

systeem. Hierbij moet men denken aan de strijd om bepaalde hulpbronnen en middelen 

die via de staat toegankelijk zijn  - politieke macht via vertegenwoordiging in de regionale 

of federale staten, meer budget voor de lokale politieke eenheid of zone, of bepaalde 

privileges. Maar het etno-federale politieke model op zich  is niet verantwoordelijk voor 

alle vormen van subgroepsvorming en differentiatie. 

De gegevens werden verzameld onder vier locale Oromo-groepen: the Jimma en Gera 

in de Jimma Administrative Zone, en de Leqa-Neqemte en Sibu-Sire in de Oost Wollega 

Zone (Oromia National Regional State). Deze subgroepen duidden zichzelf nadrukkelijk aan 

als apart, anders dan anderen, ‘uniek’, etc. Veldwerk werd verricht gedurende de periode 

2006-2008. Een groot corpus van folklore en etnografische gegevens kwam beschikbaar. Een 

belangrijk aantal narratieve teksten werd getranscribeerd en vertaald in het Engels voor 

gebruik in dit proefschrift. Ook werd een aantal autobiografische verslagen, spreekwoorden, 

liederen en idiomatische uitdrukkingen verzameld en deels hier weer gegeven. Specifieke 

methoden van onderzoek waren ongestructureerde (informele) interviews, sleutelinformant 

interviews, focusgroep-discussies en participerende observatie van dagelijkse ritmes, 

activiteiten en ‘folklore performances’ in vier locaties.  

Theoretisch gezien heeft deze studie een combinatie nagestreefd van diverse 

perspectieven, met een nadruk op een constructivistische benadering van ‘etniciteit’ en 

etnische identificatie. Verder werden als centraal gezien de rol van ideeën van ‘locatie’ 

(place) en cultural narrative als determinant van identiteit; de assumptie hier is dat narrative 

of het vertellen zelf (narrating), a.h.w. een ontologische conditie is van het sociale leven. 

Sommige auteurs spreken daarom over de storied nature of identity Deze identiteit van 

(etnische) groepen of subgroepen is dus sterk relationeel en situationeel geconstrueerd.  

De verkregen verhalen en commentaren werden steeds gezien in de context van het 

vertellen (de performance context), en teruggekoppeld naar de sociale condities en politieke 

verhoudingen waarnaar de sprekers/vertellers refereerden. Aspecten van strategische zelf-



presentatie in de narratives maakten vaak duidelijk dat ‘historische waarheid’ in veel 

verhalen niet een primaire zorg is - en ook vaak niet achterhaald kan worden. 

In de vergelijking van de verhaaltradities en zelf-presentaties van de vier besproken 

Oromo-groepen wordt duidelijk dat ze werken via een zelfde discursief patroon van 

ingroup–outgroup contrasten, van rangordening, van zinspelingen op cultureel prestige en 

anciënniteit als groep. Culturele idealen in (voornamelijk mannelijk) gedrag worden steeds 

geëtaleerd om de relatieve zelfpositionering van de groep uit te werken en rhetorisch in te 

zetten tegenover de toehoorders, zowel groepsleden als buitenstaanders. 

De orale tradities maken vaak evaluatieve vergelijkingen van de lokale 

geschiedenis, van morele waarden, en van genealogische connecties en het behoren tot 

een gemeenschappelijk voorouderlijk territorium. Aldus wordt, via hun eigen folklore, 

door leden van de subgroepen hun lokale identiteit versterkt en vaak als ‘superieur’ 

geformuleerd tegenover de andere groepen binnen en buiten de etno-regionale context. Dit 

soort processen van differentiatie hebben zelfs geleid tot intense gevoelens en tactieken 

van competitie en rivaliteit. 

Deze studie heeft veel nieuw, en intrinsiek interessant, cultureel materiaal opgeleverd 

over de Oromo, het grootste volk in Ethiopië, en kan verder etnografisch en vergelijke 

onderzoek naar de diepte en rijkdom van culturele tradities en lokale kennis in ruraal 

Ethiopië stimuleren. Verder, aangezien het bredere analytische kader werd gevormd door de 

sociaal-economische en politieke condities die het ‘etno-federale’ Ethiopië van na 1991 

kenmerken en de relaties tussen de tientallen etno-linguïstische groep een heel ander karakter 

gaven, kunnen hopelijk bepaalde nieuwe inzichten uit deze studie het wetenschappelijk en 

beleidspraktische begrip van de constructie van subgroep-identiteiten, het strategisch 

manoeuvreren van groepen (en hun elites), en de bijna onvermijdelijke opkomst van 

groepsrivaliteiten en conflict onder dit soort condities vergroten – in Ethiopië en in de vele 

andere multi-etnische staten in Afrika. 


