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Samenvatting 

 

Een Politieke Geschiedenis van het Tigray People’s Liberation Front (1975-1991): Opstand, 

Ideologie en Mobilisatie in Ethiopië 

 

 

Deze studie wil een bijdrage leveren tot de historische beschrijving en politieke 

verklaring van de relatie tussen sociaal-politieke ongelijkheid, etno-regionale 

identiteiten en collectieve mobilisatie in Afrika, met name Ethiopië. De case-study 

is de opkomst en ontwikkeling van een etno-nationalistische beweging in Noord-

Ethiopië. Deze beweging, de Tigray Peoples’ Liberation Front (TLPF), kwam op 

in 1975 en nam na 17 jaar van gewapende strijd in 1991 de staatsmacht over. De 

auteur geeft een retrospectieve analyse van de politieke en militaire geschiedenis 

van deze beweging, die in 2008 nog steeds de de facto regerende partij is in 

Ethiopië onder de naam Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front 

(EPRDF). In vergelijkend opzicht was de uitdaging van de studie om de patronen 

van mobilisatie, organisatie en ideologie te verklaren, de relevantie van de factor 

van etniciteit te analyseren en deze succesvolle beweging op kernpunten te 

vergelijken met andere Afrikaanse bewegingen.  

De centrale onderzoeksvraag was waarom, hoe en op welke basis een 

nationalistische beweging in Tigrai opkwam (leidend tot het TPLF), op welke 

wijze deze succes had in de mobilisatie van de jeugd en later de bevolking het 

algemeen, en hoe elite-politiek hiertoe bijdroeg en de beweging ideologisch en 

politiek-militair gestalte gaf via een vergaand proces van - van bovenaf geleide – 

sociale verandering en politieke hervorming op locaal niveau, leidend tot een 

overwinning op de legers van de Ethiopische centrale regering. Een fundamentele 

discussie van de rol van etniciteit en etnische identiteit als verschijnsel in Ethiopië, 

en de rol die dit element werd toebedeeld door de wisselende elite van het TPLF, is 

hierbij belangrijk. De auteur poneert dat de bijzondere combinatie van etno-

regionale en Ethiopian style ‘revolutionair-socialistische’ ideologie belangrijk was 



en leidde tot sterke en autoritaire machtsidelogie die binnen en buiten het TPLF 

werd afgedwongen. 

Als algemene hypothese werd gesteld dat in een onderontwikkelde, sterk 

multi-etnische samenleving zoals Ethiopië, waar civiele en politieke rechten van de 

bevolking traditioneel niet waren geïnstitutionaliseerd, politiek-economische 

competitie om hulpbronnen van materiële (staatsfondsen, inversteringen, banen, 

bestuursposities) en sociaal-culturele aard (macht, prestige, toegang tot 

eliteposities) schaars zijn en leiden tot collectieve claimpolitiek op basis van 

onderliggende identiteiten op grond van regio, etno-linguïstische groep en 

‘etnische’ identiteit. Indien deze claims door de staatsadministratie niet worden 

erkend of er niet aan wordt tegemoet gekomen, groeit de kans op militant verzet en 

conflict. Dit was in Ethiopië het geval. Met macht en economische distributie 

geconcentreerd in het centrum en ingebed in een zero-sum game beheerst door een 

historisch gegroeide elite uit een bepaalde etno-regio werd de tendens tot 

monopolisering van de hulpbronnen in etnische of etnoregionale termen vertaald, 

hetgeen een sociaal-psychologische dimensie toevoegde aan de bestaande sociaal-

economische rivaliteiten. Gezien de Ethiopische traditie van sociaal ‘banditisme’ 

en (gewapend) verzet tegen waargenomen onrecht en onderdrukking groeide aldus 

het conflictpotentieel. 

Om in het kort de opzet van de studie weer te geven: zij begint met een 

schets van de sociale, historische en politieke omstandigheden waarin het TPLF 

opkwam, hoe men besloot tot gewapende strijd en hoe leden werden gerecruteerd. 

Eveneens werd de achtergrond van de opkomende conflicten tussen concurrerende 

revolutionaire en etno-nationalistische ‘bevrijdingsbewegingen’ in de woelige 

tijden na de Ethiopische revolutie van 1974 besproken – onderling alsook met het 

militaire regime (de Derg) dat in februari 1974 de macht had overgenomen van 

keizer Haile Selassie I. Een kernpunt in de revolutionaire omwentelingen van die 

tijd leek te zijn – naast sociale of ‘klassenstrijd’ tegen de feodaal genoemde 

keizerlijke orde - de ideologische discussie rond het begrip ‘nationale 

zelfbeschikking’, dat door diverse bewegingen en in verschillende stadia van de 

strijd anders werd ingevuld, ook in die van het TPLF. Het tweede hoofdstuk van de 



dissertatie bevat theoretische reflecties over etniciteit, politiek en collectieve 

mobilisatie en de relevantie ervan in Afrika in het algemeen en Ethiopië in het 

bijzonder, met verwijzing naar de theorieën van o.a. Tilly, Esman, Gur, Skocpol en 

Colburn. Voorts gaat de studie in op de cruciale rol van de eerste groep van jonge 

leiders, die opmerkelijk genoeg erin slaagden te overleven op het Tigraise 

platteland en de beweging van de grond te krijgen. Achtergrond, samenstelling en 

strategie van de elite in een collectieve beweging wordt als cruciaal gezien. Daarna 

wordt besproken de aard van de feitelijke relaties van het TPLF met de diverse 

strijdende partijen binnen Ethiopië, met name de oorlog tegen de centrale staat en 

de spanningen met de Eritrese bevrijdingsbeweging het Eritrean People’s 

Liberation Front (EPLF) in Eritrea, Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan 

de militaire en politieke ontwikkelingen. Daarna volgt een analyse van de wijze 

waarop een deel van de leidende ‘revolutionaire elite’ van het TPLF via een 

‘voorhoedepartij’ (als vanguard of the revolution) in het midden van de jaren 1980 

de doeleinden en strategie van de beweging herdefineerde. Dit gebeurde via de 

Marxist-Leninist League of Tigrai (MLLT), die begon als een geheime kern binnen 

het TPLF en het belangrijkste instrument werd om de beweging over te nemen en 

een nieuwe identiteit te geven. Tenslotte wordt beschreven hoe het TPLF 

geleidelijk via goed georganiseerde politieke en militaire campagnes op het 

slagveld de overhand kreeg en uiteindelijk de staatsmacht veroverde in 1991. Het 

slothoofdstuk maakt een vergelijkende analyse van het TPLF met andere Afrikaans 

sociale en/of nationalistische verzetsbewegingen – allen typische producten van de 

jaren 1960-70 in hun links-revolutionaire ideologie en collectieve organisatie en 

die in de huidige tijd nauwelijks meer voorkomen - en werkt toe naar een aantal 

slotopmerkingen over staat, etniciteit, etno-nationale revolte, sociale mobilisatie en 

voorwaarden tot succes van een gewapende strijd om de macht. Dit proefschrift is 

gebaseerd op de studie van archiefmateriaal en secundaire literatuur, participerende 

observatie van de auteur (als deelnemer in het TPLF vanaf het eerste uur tot ca. 

1986), en gepubliceerde en ongepubliceerde memoires alsmede op interviews met 

sleutelinformanten die tot de beweging behoorden. 



 De achtergrondshoofdstukken van de studie stellen dat in de jaren 1960 de 

sociale en politieke condities in de noordelijke regio Tigrai, waar de TPLF-revolte 

begon, alsmede in de rest van Ethiopië, overwegend werden gekenmerkt door 

economische stagnatie, massale armoede, afbrokkelende legitimiteit van de 

imperiale orde en politieke repressie. Autocratisch bestuur en persistente ethno-

regionale en ethno-linguistische ongelijkheid kweekten grote onvrede. Echter, de 

interpretatie van, en reacties op, deze condities wisselden – er waren sociaal-

revolutionaire, Marxistische verzetsgroepen, met name onder de studenten in 

Addis Ababa, alsook sterk door etnische ideologie getekende reacties, die de 

‘nationale kwestie’ als kernprobleem zagen boven de sociale ongelijkheid, 

politieke repressie en hegemonisme, die in het hele land voelbaar waren. 

De regio Tigrai, kende, zoals de meeste meer perifere delen van Ethiopië, 

grote armoede en gebrek aan investeringen en ontwikkeling. Gekoppeld aan de 

perceptie van vergane historische glorie (Tigrai was één van de kerngebieden van 

de historische Ethiopische staat) en relatieve deprivatie leidde dit tot groeiende 

onvrede over het slinkend nationaal prestige en de stagnatie van elitevorming en 

doorstroming naar de nationale machtscentra. Na de bevrijding van Ethiopië in 

1941 van de Fascistisch-Italiaanse bezetting en in het licht van de hoge 

verwachtingen van de naoorlogse restauratie van de onafhankelijke staat onder 

keizer Haile Selassie ontstond in 1942-43 een eerste rebellie in oost- en zuid-Tigrai 

onder de naam ‘Woyyane’. Dit was een precedent in imperiaal Ethiopië dat het 

(etno-)regionale zelfbewustzijn van de regio stimuleerde en een soort voorbeeld of 

referentiepunt werd voor jongere generaties. De grondleggers van het TPLF 

deelden dit en speelden erop in bij de formulering van hun missie tot opstand en 

sociale omwenteling, rond de tijd van de ‘revolutionaire’ machtsgreep in 1974 die 

werd uitgevoerd door Ethiopische legerofficieren.  

Terwijl deze ‘voorlopige militaire regering’, de Derg, destijds nog naar een 

mobiliserende ideologie zocht en al spoedig uitkwam bij Marxistisch socialisme, 

poogden de TPLF-stichters Marxistische ideeën - afkomstig uit de invloedrijke 

Ethiopische studentenbeweging van de jaren 1960-70 - te combineren met ideeën 

over de etno-nationale strijd om ‘zelfbeschikking’, een begrip dat in meer 



Stalinistische (en niet democratische) zin werd geïnterpreteerd. Deze ideologische 

ambivalentie bleef bestaan binnen het TPLF in de daaropvolgende jaren en is van 

belang omdat het TPLF nog aan de macht is en de huidige politieke dynamiek in 

Ethiopië voor een zeer belangrijk deel wordt bepaald door deze ideologische 

stellingnames en gerelateerde beheersingstactieken. 

Deze twee sporen, die vanaf het begin van de beweging aanwezig waren, 

leidden binnen de ontwikkeling van het TPLF tot spanningen die ondanks de 

gestage groei van de beweging, op bepaalde momenten van crisis naar voren 

kwamen, maar het beroep op etno-nationale elementen was wel een succesvolle 

mobilisatiestrategie in de regio Tigrai. De eerste stroming (die van de oprichters) 

zag de revolte van de TPLF vooral als een voorhoede en deel van de nationale 

(pan-Ethiopische) strijd om revolutionaire sociale verandering en bevrijding van de 

autocratie, de tweede was meer gericht op een etno-regionale agenda die op 

sommige momenten leidde tot exclusivisme en streven naar etno-regionale 

zelfbeschikking en zelfs ‘afscheiding’ (bv. in een ‘TPLF Manifest’ van 1976, dat 

sprak van een onafhankelijke Republiek Tigrai. Dit werd niet de 

meerderheidspositie in de beweging). Deze stroming gaf een specifieke, meer 

rigide interpretatie van de fluïditeit van etniciteit die Ethiopië, inclusief die van de 

regio Tigrai, historisch had gekenmerkt. Hierbij werden etnische en taalkundig 

kenmerken als allesbepalend gezien. Deze strakke interpretatie van een 

verschijnsel - en een identiteit - die ook lokaal als relatief flexibel en ook door 

andere elementen bepaald werden gezien, was niet de visie van de gewone 

bevolking van Tigrai maar wel van veel studenten, onderwijzers, en opkomende 

jonge stedelijke elitegroepen die het TPLF steunden. Deze tweede stroming binnen 

het TPLF zette echter in op deze etno-regionale kaart om het vijandbeeld van de 

centrale regering te vergroten en het mobilisatievermogen van de beweging te 

versterken (Het element van etnische ‘exclusiviteit’ in politieke zin zou later 

terugkomen in de Ethiopische grondwet van 1994, die burgerschap ook definieërde 

in termen van etnisch toebehoren).  

 De richtingenstrijd leidde binnen het TPLF tot interne rivaliteit en 

zuiveringen, waarbij de eerste stroming (waaronder de meeste oprichters van de 



beweging) uit het leiderschap werd verwijderd. De historische ironie wil dat de 

nieuwe leiderschap, i.e. de ‘parochiale’vleugel, in 1990, vlak voor de 

machtsopvername in Addis Ababa in 1991, terugkeerde tot het ‘pan-Ethiopische’ 

perspectief, en de beweging EPRDF (zie boven) vormde. Deze, ofschoon strak 

geleid door het TPLF als leidende kern, stelde te streven naar een nationale 

formule van etno-federale verbondenheid van de diverse ‘etnische groepen’ van 

het land. 

Deze ontwikkeling bevestigt de these van deze studie dat het beroep op 

etniciteit diende als mobilisatie-ideologie binnen en buiten de beweging 

(respectievelijk om een greep naar de macht te doen en om de problemen van het 

land aan te scherpen en vooral als ‘etnisch’ voor te stellen, daarmee ruimte 

creeërend voor de plaats van de eigen regio binnen het bredere geheel). Hiermee 

wordt andermaal aangetoond dat (een beroep op) etniciteit, als cultureel en 

veralgemeend ‘familiegevoel’, zich relatief gemakkelijk laat gebruiken door elites. 

Op grond van de politieke en militaire ontwikkeling van de strijd van het TPLF is 

het de overtuiging van de auteur dat deze wending naar een etno-regionale agenda 

midden jaren 1980 leidde tot een vertraging van alliantievorming van het TPLF 

met andere verzetsbewegingen in Ethiopië en tot een langere militaire strijd tegen 

de centrale Derg regering. De belangen van de Tigraise bevolking (het was een tijd 

van grote voedseltekorten) waren daarbij voor het nieuwe leiderschap van 

secundair belang. 

Ondertussen werd de op mobilisering gerichte ideologisch-politieke 

boodschap aan de Tigrai-bevolking steeds meer die van het etno-nationalisme. In 

historische zin poneerde dit etno-nationalisme in de Ethiopische situatie een 

dilemma: was het een mobilisatiemechanisme van algemene geldigheid in tijden 

van politieke crisis of was het vooral een ‘opportunistische’ strategie of agenda om 

in een gemarginaliseerde regio mensen te mobiliseren die geen andere dominante 

collectieve identiteit - zoals klasse, natie, beroep, religie, etc. hadden? Kon het een 

basis zijn voor nationale politieke agenda? De regio Tigrai was altijd een deel van 

het historisch, staatsvormende Ethiopië sinds het Aksum-rijk (2e eeuw vóór tot 9e 

eeuw na Chr.) en de locale bevolking zag zich als zodanig. De sinds eind 19e eeuw 



gegroeide politieke dominantie van de Shewa-Amhara groep op nationaal niveau 

leidde tot onvrede en verzet in Tigrai, maar het was niet zeker of een model van 

vervanging van de ene etno-regionale elite (‘Amhara’) door de ander (Tigrai) de 

oplossing zou zijn voor een evenwichtiger nationale politiek in Ethiopië. 

Gedurende de gewapende strijd van het TPLF bleven ideologische vragen 

over de aard van de sociaal-politieke problemen van het land en de richting van de 

strijd en de periode ná de verwachte overwinning de beweging bezig houden. 

Doctrinaire verschillen werden boven al genoemd. Verder hield men zich bezig 

met de vraag of de ‘onderdrukking van Tigrai’ de meest extreme vorm van 

‘etnische’, taalkundige en culturele onderdrukking in Ethiopië was. Er was geen 

economische dimensie: het ging de centrale regering niet om hulpbronnen van 

Tigrai, want die waren er niet of nauwelijks. Men had echter weinig kennis of 

bewustzijn van de situatie in andere delen van het land, waar de etno-regionale 

ongelijkheid en onderdrukking evenzeer werd gevoeld door andere 

etnisch/taalkundige groepen. De leiders van het TPLF negeerden ook de impact 

van de opstanden in Bale (1963-70), Gojjam (1968-69) en Eritrea (sinds 1962), die 

met harde militaire middelen werden aangepakt. Exclusieve claims over de 

onderdrukking van Tigrai, zoals die bv. werden gevonden in het TPLF Manifest 

van 1976, klonken daarom sterk overdreven, maar dit diende om de kwestie-Tigrai 

te formuleren in termen van ‘nationale onderdrukking’ (van volk door volk) en 

aldus politiek en militair te mobiliseren. Er bleef zelfs in Tigrai zelf een verschil 

bestaan tussen de agenda van zelfbeschikking en de historische en door sociale 

structuur en religieuze cutuur ondersteunde pan-Ethiopische sentimenten van de 

gewone bevolking. Binnen de boerensamenleving van Tigrai kreeg het TPLF-

programma echter steun deels vanwege de hoop van de boeren op een sociaal-

economische transformatie - die werd begonnen door het TPLF in de bevrijde 

gebieden - en op bevrijding van de oppressie door de centrale staat, en deels 

vanwege de strikte sociale en politieke controle en dwangmiddelen die het TPLF 

hanteerde, in het licht van haar ideologie als voorhoedepartij naar Leninistisch 

model. Uiteindelijk leidde de etno-regionale agenda van het TPLF tot de idee van 

‘etnische zelfbeschikking tot en met afscheiding’, een clausule die in de grondwet 



van 1994 (art. 39) werd opgenomen en werd geëxporteerd naar andere regio’s in 

Ethiopië, waar zgn. PDO’s (People’s Democratic Organisations) werden opgericht 

als etnische extensies van het regerende TPLF in de diverse ‘etnische groepen’. Op 

grond van de specifieke aard van de Ethiopische multi-etnische samenleving, de 

traditie van staatsvorming en etnische interactiepatronen is het zeer de vraag of in 

theoretisch, juridisch en praktisch opzicht zo’n model van ‘institutionalisering’ van 

etniciteit, erfenis van de TPLF ideologie en gehandhaafd vanwege het succes ervan 

in de volksmobilisatie en de gewapende strijd in Tigrai - ooit duurzaam kan 

werken in het land. Het huidige Ethiopische politieke systeem draagt hoe dan ook 

nog sterk het stempel van de ideologie van het TPLF zoals die na 1985 gestalte 

kreeg – met name in de vorm van ‘revolutionaire democratie’ (sinds 1990) - maar 

die niet alle sociale, economische en politieke uitdagingen van het land heeft 

opgelost. De problemen die al bestonden gedurende de 17 jaar gewapende 

oppositie en interne conflicten binnen het leiderschap – met name over de relatie 

tussen erkenning van etnische identiteiten en die van democratische grondwaarden 

en burgerlijke vrijheden op nationale i.p.v. etnische basis - blijven een punt van 

controverse in de Ethiopische politiek. 


