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Gebruikte afkortingen 
CM: coalitiemonotoniciteit 

DI: assumptie van discreet inkomen 

LH: lean and hungry 

MPF: Vormbaarheid met maximale probabiliteit 

PM: strafmonotoniciteit 

RS: assumptie van relatieve strengheid 

URA: unieke rijkste agent 

N: eindige populatie van grootte n 

S, T, …: coalities van grootte s,t, … 

ζ = < z1, z2, …,zn>: inkomensverdeling in het huidige regime 

zi: het huidige inkomen van persoon i 

δ = <d1, d2, …,dn>: strafvector van de Tsaar 

di: straf die persoon i krijgt wanneer hij lid wordt van de revolutionaire coalitie, indien de 

revolutie verloren wordt door de revolutionaire coalitie 

η = <y1, y2, … , yn>: nieuwe inkomensverdeling 

D = {δ│0≤δ≤ ζ }: strategieruimte van de Tsaar 

Ω = {η = <y1, y2, … , yn>}: strategieruimte van Lenin 

µ(η,δ): de kans op revolutie gegeven η en δ 

PS(δ): conditionele kans dat coalitie S de revolutie zal winnen, gegeven δ ∈D 

Sδ
η: unieke η-vormbare coalitie bij δ 

dS = ΣiєS di  

zS = ΣiєS zi  

S*: de optimale coalitie 

βS*(δ): waarschijnlijkheidsfunctie 

σ(di, zi): zwaarte van de straf 

yi_: reserveringsinkomen van persoon i 

K, L: verzetsgroepen, van grootte α en (1- α) 

YRn: totale waarde die gecreëerd wordt in de sectoren met jobs met een hoge toegevoegde 

waarde = totale toegevoegde waarde in de economie 

ρ (1 – ρ): kans dat K (L) de macht naar zich toetrekt 

Πe
LC: de kans waarmee K verwacht dat L samenwerkt 

ΠL
0: geeft de verwachting van groep K dat L tot het opportunistische type behoort  
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c:private kosten per lid van de groep van oorlogvoeren 

δ1, (δ2): factor waarmee de toegevoegde waarde van een land vermindert als het zich in een 

(volledige) conflictsituatie bevindt 

C: samenwerkingsstrategie 

F: vechtstrategie 

Πc│0 
L: verwachting van speler K dat L zal samenwerken als deze van het opportunistische 

type is 

pc│0 
L: effectieve kans dat L zal samenwerken als deze van het opportunistische type is 
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Inleiding 
In "economie en rebellie: een theoretische analyse en een "case study"" wordt ingegaan op de 

theorieën die revoluties en burgeroorlogen trachten te verklaren. Deze worden getest aan de 

hand van de situatie in Ethiopië en in Eritrea. De theorie omtrent dit onderwerp is zeer divers, 

maar richt zich voornamelijk naar sociologische verklaringen van het fenomeen. Weinig 

auteurs zijn er reeds in geslaagd een uitgebreide economische verklaring te geven voor 

revoluties en burgeroorlogen.  

Roemer, Schollaert en Van de gaer slagen echter elk met hun eigen theorie er in belangrijke 

mate in een realistische verklaring te geven voor de situaties.  

In het eerste deel van de scriptie wordt een overzicht gegeven van de theorie van Roemer en 

deze van Schollaert en Van de gaer. Binnen de economische theorieën kan een onderscheid 

gemaakt worden, naargelang de verklaringswijze van een burgeroorlog. De theorie van 

Roemer verklaart revoluties door een oplossing te zoeken voor een minimax probleem, terwijl 

de theorie van Schollaert en Van de gaer eerder een verklaring geeft op basis van natuurlijke 

rijkdommen. In het eerste deel wordt hierop ingegaan. 

Daarnaast wordt ingegaan op een empirische studie van Ross die nagaat welke verschillende 

mechanismen er optreden bij het tot stand komen van een revolutie. Binnen zijn studie wordt 

onder andere aangetoond dat de twee meest aangehaalde mechanismen in de literatuur, in de 

realiteit niet terug te vinden zijn. Tevens wordt nog een eenvoudige theorie op basis van een 

kosten - baten analyse weergegeven. De auteurs van deze theorie komen tot de conclusie dat 

de invloed van natuurlijke rijkdommen op het ontstaan van conflicten niet monotoon is. 

 

In het tweede deel worden de theorieën getoetst aan de realiteit. Hierbij werd gekozen voor 

een analyse van de situatie in Ethiopië en Eritrea. Eerst wordt een kort historisch overzicht 

gegeven om verder te gaan naar de cijfermatige weergave van beide landen. Er wordt ook 

ingegaan op de verschillende verzetsbewegingen die in de twee landen tot stand gekomen 

zijn, om dan uiteindelijk te komen tot de link tussen de theorie en de realiteit. Er zal 

aangetoond worden dat zowel de theorie van Roemer, als de theorie van Schollaert en Van de 

gaer er in belangrijke mate in slagen een deelaspect van de situatie in Ethiopië en Eritrea te 

verklaren. 
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Deel 1: Economische theorieën ter verklaring van 
revoluties 

Hoofdstuk 1: Revolutionaire theorie 

1.1 Inleiding 

In zijn tekst met als titel « Rationalizing revolutionary ideology » (Roemer, 1985) analyseert 

J.E. Roemer het ontstaan van revoluties aan de hand van een economisch denkkader. Ter 

illustratie gebruikt hij de Russische revolutie tussen de Tsaar en Lenin als uitgangspunt.  

De in dit hoofdstuk aangehaalde stellingen en definities zijn van Roemer, zoniet wordt de 

andere auteur vermeld.  

1.2 Probleemstelling 

Roemer beweert dat revoluties ontstaan als gevolg van een allocatieprobleem. Ter staving van 

zijn theorie neemt hij de revolutie tussen de Tsaar en Lenin als voorbeeld. Er moet wel een 

belangrijke opmerking gemaakt worden vooraleer aan de theorie kan begonnen worden. 

Roemer maakt in zijn theorie namelijk abstractie van het free – rider probleem. Als hij dit niet 

zou doen, zouden revoluties nooit kunnen ontstaan. Mensen zouden immers wachten tot 

anderen tot actie overgaan, om dan hier van mee te profiteren zonder zelf enig risico te lopen. 

Vermits iedereen zo zou redeneren, zou er nooit tot actie overgegaan worden, en zouden er 

geen revoluties ontstaan.  

In de meeste economische theorieën wordt het free – rider probleem meestal als een essentiële 

factor gezien. Roemer maakt hiervan abstractie, doch is dit ook verantwoord. Men kan 

argumenteren dat er andere krachten optreden welke sterker zijn dan het free – rider 

probleem. Hierbij kan verwezen worden naar het feit dat normaliter een gemeenschap beslist 

in samenspraak of er al dan niet wordt overgegaan tot verzet. In de literatuur wordt ook 

gewezen op mechanismen zoals groepsdruk, sterk autoritaire leiders, en mechanismen waarbij 

de nadruk ligt op collectieve doelstellingen en dergelijke om het free – rider probleem te 

onderdrukken (Bornstein en Garyl, 1992). Campbell (1965) wijst op extreme 

solidariteitsmechanismen die moeten bestaan om het free – rider probleem te kunnen 

onderdrukken. Hij wijst naast de methodes die Bornstein en Garyl aanhalen ook op straffen en 

afwijzing door de groep. Alle drie de auteurs wijzen er nochtans op dat hoewel deze 
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mechanismen er moeten voor zorgen dat iedereen in de groep samenwerkt, dit uiteindelijk en 

onvermijdelijk leidt tot conflict binnen de groep.   

Het is dus onder bepaalde omstandigheden verantwoord om abstractie te maken van het free – 

rider probleem zoals Roemer het doet. Roemer zelf wijst op de samenhorigheid die kan 

ontstaan tussen de revolutionairen. 

 

We bevinden ons in een economie met een eindige populatie, die gedefinieerd wordt als 

verzameling N, van grootte n. 

In zijn paper werkt Roemer met twee sleutelpersonen. Enerzijds is er de Tsaar. Deze wil het 

behoud van het bestaande regime, en dus de kans op revolutie minimaliseren. Dit kan hij door 

straffen uit te delen, welke de mensen moeten afschrikken om tot een groep revolutionairen 

toe te treden.  

Formeel kunnen deze gegevens als volgt weergegeven worden. In het huidige regime is er een 

inkomensverdeling die voorgesteld wordt door de vector ζ = <z1, z2, …, zn>, waarbij zi het 

huidige inkomen is van individu i.  De straffen van de Tsaar worden weergegeven door 

strafvector δ = <d1, d2, …, dn> waarbij di de straf is die persoon i krijgt wanneer hij lid wordt 

van de revolutionaire coalitie, indien de revolutie verloren wordt door de revolutionaire 

coalitie. Hierbij wordt verondersteld dat voor elk lid van de economie de maximumstraf gelijk 

is aan het volledige inkomen van die persoon en de minimumstraf aan nul, 0 ≤ δ ≤ ζ. 

De strategieruimte van de Tsaar wordt voorgesteld door de verzameling D = { δ| 0 ≤ δ≤  ζ} 

Anderzijds is er Lenin. Hij wil de kans op revolutie maximaliseren, en zo het regime van de 

Tsaar omver te werpen. Zijn strategie bestaat erin mensen te sensibiliseren door een nieuwe 

inkomensverdeling te beloven. Lenin zal mensen proberen aantrekken met de belofte dat, 

indien de revolutie gewonnen wordt, ze een hoger inkomen krijgen dan ze nu hebben. 

Deze inkomensverdeling wordt voorgesteld door de vector Ω = { η = < y1, y2, …., yn>}. 

Daarnaast wordt de veronderstelling gemaakt dat de som van de huidige inkomens gelijk is 

aan de som van de door Lenin beloofde toekomstige inkomens (∑yi = ∑zi). Het inkomen dat 

een economie genereert zal niet veranderen, of toch niet substantieel, door machtswissel. Als 

de economie na de oorlog weer op volle toeren kan draaien, zal ze in staat zijn hetzelfde 

inkomen voort te brengen als voor de revolutie. Tevens wordt verondersteld dat niemand een 

negatief inkomen zal krijgen in de toekomst (yi ≥ 0). Het is namelijk zo dat het toekomstig 

inkomen ontstaat door een herverdeling. Lenin gaat inkomen herverdelen van persoon A naar 

persoon B, maar hij kan nooit meer van persoon A afnemen dan zijn inkomen, om het te 

geven aan persoon B. Persoon A zijn minimale inkomen is dus 0. Daarnaast gaat Roemer de 
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huidige inkomens normaliseren, zodat het gemiddelde inkomen gelijk is aan 1 (Roemer, 

1985). 

 

Eigenlijk stellen er zich twee problemen voor het welslagen van een revolutie. Het eerste 

probleem is of er al dan niet een coalitie kan gevormd worden die een revolutie wil beginnen. 

Het tweede is of de revolutie al dan die gewonnen kan worden, eenmaal er een coalitie 

gevormd is.  

Vooraleer deze twee problemen worden uitgediept, gaat Roemer enkele veronderstellingen 

maken waarop zijn theorie steunt.  

1.3 Veronderstellingen met betrekking tot de theorie 

Eerst en vooral wordt de definitie van een revolutionaire groep gegeven. Een revolutionaire 

groep wordt gedefinieerd als een coalitie. Onder een coalitie wordt een groep mensen verstaan 

die op een rationele manier ervoor gekozen hebben zich bij Lenin te voegen. Mensen 

waarvoor het nut van een revolutie dus groter is dan het nut van geen revolutie. Coalities1 

worden weergegeven door verzamelingen S, T , … van grootte s, t, … . Het eerste probleem 

gaat er om of er al dan niet een revolutionaire coalitie kan gevormd worden. 

Daarnaast stelt Roemer dat PS(δ) de conditionele kans is dat coalitie S de revolutie zal 

winnen, gegeven δ  D.  Deze veronderstelling grijpt terug naar het tweede probleem, 

namelijk wat de kans is dat de revolutionaire coalitie wint. 

∈

1.4 Het eerste probleem  

Het eerste probleem dat aangekaart wordt is of er al dan niet een revolutionaire coalitie 

gevormd kan worden.  

Definitie 1: Een coalitie is η-vormbaar bij de oude inkomensverdeling ζ en bij straffen δ, als 

  i ∈  S: P∀ S(δ) yi +(1-PS(δ))(zi-di)>zi. 

Volgens deze definitie zal er zich een coalitie S vormen bij strafmaat δ indien het verwachte 

inkomen als i toetreedt tot de coalitie, groter is dan het inkomen als i niet toetreedt tot de 

coalitie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat elke persoon i een afweging zal maken tussen 

de verwachte kosten en baten van toetreding. Elke persoon houdt rekening met de kans op 

winst en verlies indien de revolutie plaats vindt, vooraleer te beslissen om al dan niet toe te 

                                                 
1 Onder een coalitie wordt een groep mensen verstaan die op een rationele manier ervoor gekozen hebben zich 

bij Lenin te voegen. Mensen waarvoor het nut van een revolutie dus groter is dan het nut van geen revolutie.  
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treden tot de revolutionaire coalitie. Het eerste probleem is dus op te lossen met een simpele 

kosten – baten analyse (Roemer, 1985). 

1.5 Het tweede probleem 

Er kan nagegaan worden of er een oplossing bestaat voor het tweede probleem, namelijk hoe 

groot de kans is dat de revolutionairen de revolutie winnen. 

 

Voor de eenvoudigheid wordt eerst een definitie gegeven van de optimale coalitie. Deze 

definitie zal later veel gebruikt worden wanneer er gekeken wordt naar de oplossingen van het 

tweede probleem. Alvorens deze definitie te kunnen geven, moet er eerst een veronderstelling 

gemaakt worden: 

Veronderstelling coalitiemonotiniciteit: (CM) Voor alle δ ∈  D en S  T, P⊂ S (δ)  ≤ PT (δ).  

PØ (δ) = 0 waarbij Ø de lege coalitie is.  

Coalitiemonotoniciteit betekent dat, voor gelijkblijvende straffen van de Tsaar, een 

deelverzameling niet meer kans heeft om de revolutie te winnen dan de volledige 

verzameling. Deze assumptie is heel waarschijnlijk. Het is heel aannemelijk dat indien een 

coalitie een deelverzameling is van een andere coalitie, de kleinste coalitie minder kans heeft 

om de overwinning te behalen. Stel bijvoorbeeld dat S een coalitie is met 20 arme mensen, T 

daarentegen is een coalitie met dezelfde 20 arme mensen en daarenboven nog eens 20 andere 

mensen. Het is zeer aannemelijk dat coalitie T, met 40 arme mensen, een grotere kans heeft 

om de revolutie te winnen dan de coalitie S. 

Lemma 1: Veronderstel (CM). Voor alle paren (η,δ) is er een unieke maximaal η-vormbare 

coalitie bij δ, die Sδ
η genoemd wordt.  

Lemma 1 stelt dat, gegeven de nieuwe inkomensverdeling en de straffen van de Tsaar, er een 

coalitie kan gevormd worden die de kans op winst door de revolutionairen maximaliseert en 

deze tevens uniek is, gegeven de veronderstelling van coalitiemonotoniciteit. 

 

Er moet echter nagegaan worden welke de straffen zullen zijn die de Tsaar oplegt en wat de 

nieuwe inkomensverdeling van Lenin zal zijn, om te weten te komen welke coalitie er zich zal 

vormen. 

Indien de Tsaar zijn straffen δ kenbaar maakt, dan zal Lenin, vanuit niet-ideologisch gedrag 

een inkomensdistributie kiezen die de kans op revolutie bij straffen δ en inkomensverdeling η, 

µ(η,δ), maximaliseert. Wiskundig kan dit als volgt weergegeven worden: Max µ(η,δ).  

                                                                                                                        η 
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De Tsaar weet vooraf reeds dat Lenin zich zo zal gedragen als hij de straffen vastlegt. 

Zodoende zal de Tsaar zijn straffen zodanig kiezen dat de kans op revolutie geminimaliseerd 

wordt. 

 Min max µ(η, δ) = µ*(ζ) 

   D    Ω 

(Roemer, 1985) 

1.5.1 Afwisselend spel 

Er wordt steeds van uit gegaan dat de Tsaar eerst zijn strafmaat bekend maakt waarna Lenin 

een nieuwe inkomensverdeling voorstelt om zo genoeg mensen aan te trekken voor zijn 

coalitie. 

Hierbij komen de twee vragen weer op de voorgrond. Eerst moet er gekeken worden wanneer 

een coalitie η-vormbaar is. Daarnaast of er al dan niet een oplossing voor het minimax 

probleem bestaat. 

Eerst wordt er ingegaan op de vraag of de coalitie η-vormbaar is.  

Lemma 2 zegt het volgende: 

Lemma 2: Veronderstel dat ζ, δ en S constant zijn. Dan bestaat er een η ∈  Ω waarvoor S kan 

gevormd worden bij δ en ζ ⇔  

 PS(δ) >  dS/ (dS + (n-zS))         (1)  

Waarbij dS = ΣiєS di en zS = ΣiєS zi  

Bewijs 

Dit volgt rechtstreeks uit de definitie van η- vormbaarheid van de coalitie.  

Daar werd namelijk gedefinieerd dat een coalitie η-vormbaar is als ze voldoet aan volgende 

vergelijking. 

PS(δ) yi +(1-PS(δ))(zi-di)>zi.  

Als dit opgelost wordt naar PS(δ) dan bekomt men volgende vergelijking: 

PS(δ)> di/(yi-zi+di) 

Tevens werd reeds verondersteld dat ∑zi = n en dat ∑zi = ∑yi. Als men deze gegevens 

samenvoegd, bekomt men vergelijking (1)       □ 

Het tweede probleem heeft betrekking op de kans van de revolutionairen om de revolutie te 

winnen. Dienaangaande kan een waarschijnlijkheidsfunctie gedefinieerd worden: 

Definitie 2: Waarschijnlijkheidsfunctie βS(δ). Deze geeft de waarschijnlijkheid op succes voor 

een coalitie S bij straffen δ is gegeven door 

 βS(δ) = PS(δ)/(1-PS(δ)).         (2) 
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Uit (2) volgt dat βS(δ) > PS(δ), zodat omwille van (1)  

βS(δ)>dS/(n-zS)            (3) 

 

Roemer toont aan dat er in deze situatie een oplossing is voor het minimax probleem, op 

voorwaarde dat P continu is in S. De oplossing van het minimax probleem wordt 

weergegeven door S* = Sδ*
η*, de maximaal η* - vormbare coalitie bij S*, waarbij δ* de 

optimale strafvector is van de Tsaar en η* de optimale nieuwe inkomensverdeling van de 

Tsaar.  

 

Om tot een oplossing te komen van het minimax probleem moet er eerst afgevraagd worden 

welke strafvector de Tsaar zal kiezen in functie van de optimale revolutionaire coalitie. 

Als S* de optimale revolutionaire coalitie is, dan kan δ* opgelost worden.  

Roemer stelt dat S moet gekozen worden als min βS*(δ) onder volgende voorwaarden 

VW 1: βS*(δ)> dS*/  (n-zS*) 

VW 2: βS(δ) ≤ dS/ (n-zS) ( S ⊂  N zodat β∀ S(δ)> βS*(δ)) 

VW 3: 0≤δ≤ζ 

Dit betekent dat de Tsaar zijn straffen zo zal kiezen dat de waarschijnlijkheid dat de coalitie 

de revolutie wint, geminimaliseerd wordt, onder een aantal nevenvoorwaarden. 

De eerste voorwaarde (VW 1) volgt rechtstreeks uit lemma 2 en definitie 2. Indien aan deze 

voorwaarde niet zou voldaan zijn, zal er zich geen revolutionaire coalitie vormen. De mensen 

zouden namelijk een hoger nut halen uit niet deelnemen aan de revolutie dan uit wel 

deelnemen. Dit kan afgeleid worden uit definitie 1, die op zijn beurt aanleiding gaf tot lemma 

2. De tweede voorwaarde (VW 2) stelt dat er geen coalitie kan gevormd worden met grotere 

kans op succes. 

De derde voorwaarde (VW 3) geeft weer dat de strafvector onderdeel moet zijn van de 

strategieruimte D van de Tsaar.  

 

Roemer maakt hierbij de opmerking dat bij de optimale coalitie S* meerdere coalities aan de 

tweede voorwaarde zullen voldoen. Coalities die niet de optimale coalitie zijn maar toch aan 

de tweede voorwaarde voldoen worden kritische coalities genoemd. Deze coalities zorgen 

ervoor dat de Tsaar zijn straffen niet verder kan verlagen. Men kan verwachten dat de Tsaar 

de neiging heeft zijn straffen te verlagen als de kans dat de optimale coalitie de revolutie wint 

daalt. Echter indien de Tsaar dit zou doen, zal er zich een kritische coalitie vormen die zich 

ook bij de optimale coalitie voegt, waardoor de kans op winst voor de optimale coalitie 
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toeneemt. Want hoe groter de coalitie, hoe groter de kans op winst tijdens de revolutie 

(Roemer, 1985).  

1.6 Veronderstellingen voor de verdere uitwerking van de theorie 

Een veronderstelling die Roemer maakt is die van strafmonotoniciteit: 

Veronderstelling strafmonotoniciteit: (PM) ∀  S en δ’ ≥ δ, PS (δ’) ≥ PS (δ). Dit betekent dat 

een coalitie S meer kans heeft om de revolutie te winnen naarmate de strafmaat groter is. Dus 

de kans op winst tijdens de revolutie hangt af van de strafmaat. Roemer stelt hierbij dat als de 

Tsaar geen straffen oplegt, iedereen zal vechten tegen hem en voor Lenin zal kiezen. Als de 

Tsaar echter wel straffen oplegt dan zullen bepaalde mensen ervan weerhouden worden te 

vechten. De mensen die wel zullen vechten in de revolutie, en zich dus bij de coalitie van 

Lenin voegen, hebben meer kans om de revolutie te winnen naarmate de strafmaat hoger 

wordt. Roemer legt deze redenering uit aan de hand van de “psychologie van tirannie”. Deze 

zegt dat de graad van tirannie wordt weergegeven door de strafmaat. Indien de straf gelijk is 

aan het volledige inkomen, dan spreekt men van een volledig dictatorschap, en dus een 

hoogste graad van tirannie. Indien er geen strafmaat wordt opgelegd, dan is er geen sprake 

van tirannie. Roemer beweert nu dat hoe hoger de graad van tirannie is, dus hoe hoger de 

strafmaat, hoe woedender mensen worden. Hierdoor zullen ze gedrevener vechten en de kans 

dat ze de revolutie zullen winnen vergroot. Deze uitleg staaft de veronderstelling dan 

strafmonotoniciteit een realistische veronderstelling is. In de realiteit zijn er namelijk 

meerdere gevallen bekend waaruit blijkt dat mensen zich harder zullen verzetten naarmate het 

onrecht dat hun aangedaan wordt zwaarder is. De straf die de Tsaar geeft wordt gerelateerd 

aan het onrecht dat de mensen wordt aangedaan, dus hoe hoger de straf, hoe groter het onrecht 

en hoe groter het verzet. 

Een derde veronderstelling die Roemer maakt, naast (CM) en (PM), is deze van “Lean and 

Hungry”. Deze veronderstelling zegt het volgende: 

Veronderstelling Lean and Hungry: (LH) Stel S is een coalitie en personen i en j behoren niet 

tot S. Als zi ≤ zj dan geldt ∀  δ ∈  D, PS i∪  (δ) ≥ PS j∪ (δ). Eenvoudig uitgelegd wil dit zeggen 

dat indien je bij een coalitie een arme persoon toevoegt, die coalitie meer kans heeft om de 

revolutie te winnen dan als je bij diezelfde coalitie een rijke persoon toevoegt. Er wordt van 

uit gegaan dat de macht van de coalitie afhangt van de toewijding van de leden. Roemer stelt 

dat armere mensen meer toewijding tonen, waardoor zij dus krachtigere agenten zijn binnen 

de coalitie dan rijkere mensen. Ook deze veronderstelling is heel aannemelijk. Het zijn 
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namelijk de armste mensen die de meeste baat hebben bij een revolutie. Zij kunnen 

hoogstwaarschijnlijk hun situatie verbeteren eenmaal de revolutie gewonnen is.  

Een volgende veronderstelling die Roemer maakt is deze van symmetrie. Hierbij gaat hij van 

het volgende uit: 

Veronderstelling symmetrie: (S)(  S van grootte s) (∀ ∀ δ) PS(δ) = Ps(δ) . Dit wil zeggen dat de 

kans om de revolutie te winnen enkel afhangt van de grootte van de coalitie. Roemer gaat uit 

van het principe één man, één geweer (Roemer, 1985). Merk op dat als PS(S) voldoet aan (S), 

dan voldoet PS(S) ook aan (LH). Elk resultaat dat afgeleid wordt voor een PS(S) dat voldoet 

aan (LH) geldt dus ook voor een PS(S) dat voldoet aan S, maar het omgekeerde is uiteraard 

niet waar.  

1.7 Hoogte van de straffen van de Tsaar. 

Er wordt uitgegaan van strafmontoniciteit. Roemer gaat na hoe hoog de straffen van de Tsaar 

zullen zijn. Enerzijds kan hij kiezen voor hoge straffen, waardoor de kans dat zich een 

optimale coalitie vormt klein blijft, maar indien er zich toch een optimale coalitie zou vormen, 

heeft deze veel kans mm de revolutie te winnen. Anderzijds kan hij opteren voor lage straffen, 

waardoor de kans op vorming van een optimale coalitie groot wordt, maar hun kans op winst 

bij een revolutie verkleint.  

 

Er kunnen twee situaties onderscheiden worden. Een eerste waarbij de kans op winst voor de 

coalitie ongevoelig is voor de hoogte van de straffen. Een tweede situatie is deze waarbij deze 

kans wel gevoelig is voor de hoogte van de straffen. 

1.7.1 Ongevoelig regime 

Roemer stelt dat de Tsaar een tiran is, wanneer hij zijn straffen gelijk stelt aan het inkomen 

dat mensen verdienen, dus wanneer hij de hoogst mogelijke straffen heft. Indien de kans op 

winst in een revolutie constant is, en dus niet afhangt van de hoogte van de straffen, dan zal 

dit ook gebeuren. Er is sprake van een ongevoelig regime. Dit komt omdat de Tsaar dan niet 

geconfronteerd wordt met een trade – off tussen de kans op het vormen van een coalitie en de 

kans op winst bij een revolutie. Indien de kans op winst ongevoelig is voor de straffen van de 

Tsaar, zal hij, vermits hij nutmaximaliserend is, zijn straffen zo kiezen dat de kans dat er zich 

een optimale coalitie vormt, minimaal is. Dit kan hij door zijn straffen zo hoog mogelijk te 

zetten, gelijk aan het inkomen van de mensen.  
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1.7.2 Gevoelig regime 

In de tweede situatie wordt er van uit gegaan dat de kans op winst voor Lenin tijdens de 

revolutie afhangt van de hoogte van de straffen die de Tsaar oplegt. Dit kan wiskundig 

gevonden worden door de eerste afgeleide van PS mbt δ te berekenen. Deze moet groter zijn 

dan nul. Wanneer dit zo is in het optimum (δ*, S*), dan wordt de oplossing gevoelig 

genoemd.  

Om tot een bewijs te komen, dienen eerst enkele veronderstelling gemaakt te worden. 

Tirannieke straffen zijn straffen die even groot zijn als het inkomen. Er kan aangetoond 

worden dat in een gevoelig regime tirannieke straffen niet optimaal zijn. Vooraleer dit echter 

kan bewezen worden dient eerst verondersteld te worden dat er een unieke rijkste agent in de 

populatie N bestaat:  

Veronderstelling unique richest agent: (URA) Er bestaat een unieke rijkste in ζ. 

Theorema 1: Veronderstel (URA), (LH), (PM). Dan kan een gevoelige oplossing geen 

tirannieke straffen hebben.  

Indien men niet zou uitgaan van een unieke rijkste agent, zou dit betekenen dat de optimale 

coalitie niet meer uniek is. De redenering achter theorema 1 is logisch. Indien de Tsaar wel 

tirannieke straffen zou heffen, zou de revolutionaire coalitie met zekerheid de revolutie 

winnen. Dit kan weergegeven worden door gebruik te maken van lemma 2 en definitie 2 en 

vergelijking (3) die daaruit volgt. Vermits per definitie n = Σzi = Σyi = zS = dS , kan uit 

vergelijking (3) afgeleid worden dat Lenin en de revolutionaire coalitie met zekerheid de  

revolutie zullen winnen als de tsaar de tirannieke straffen heft, indien de Tsaar zich bevindt in 

een gevoelig regime (Roemer, 1985).   

1.8 Wanneer zal Lenin een progressieve ideologie toepassen? 

Lenin wordt progressief genoemd als hij een inkomensverdeling hanteert die herverdeelt van 

rijk naar arm. Dit wordt weergegeven in definitie 3: 

Definitie 3: η  Ω is een progressieve herverdeling met betrekking tot ζ als er een 

inkomensniveau z is waarvoor geldt dat: 

∈

 zi ≥ z => yi ≤ zi en zi ≤ z => yi ≥ zi 

Wanneer je oude inkomen groter is dan een bepaald inkomen z, dan zal je nieuw inkomen 

kleiner zijn dan je oude inkomen. Je moet dus een deel van je inkomen afgeven. Echter 

wanneer je oude inkomen kleiner is dan een bepaald  inkomen z, dan zal je nieuwe inkomen 

groter zijn dan je oude inkomen. Rijken onder het regime van de Tsaar, zullen een deel van 
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hun inkomen moeten afstaan in het nieuwe regime, terwijl bij armen net het omgekeerde 

geldt. 

 

Roemer toont aan dat Lenin’s optimale strategie progressief zal zijn indien de revolutionaire 

groep een coalitie van armen is. Lenin moet mensen een hoger toekomstig inkomen beloven 

vooraleer ze zich bij de coalitie willen voegen. Er wordt tevens vanuit gegaan dat het totale 

inkomen in de samenleving onder de Tsaar hetzelfde zal zijn als het totale inkomen na de 

revolutie. Indien Lenin meer inkomen wil geven aan de mensen die meegevochten hebben in 

de revolutie, dient hij dit geld te halen bij mensen die niet meegevochten hebben. Als Lenin 

enkel rijke mensen zou aantrekken, zou hij ze een nog hoger inkomen moeten beloven dan ze 

op dat moment al hebben. Dit hogere inkomen zou hij enkel bij de armen kunnen halen, 

waardoor er een herverdeling van arm naar rijk zou ontstaan. Echter het inkomen van de 

armen zou waarschijnlijk ontoereikend zijn om het extra inkomen, dat Lenin moet beloven 

aan de rijken om ze te kunnen overtuigen, te financieren. Daarom is het voor Lenin optimaal 

om een coalitie samen te stellen uit armen.  

 

Om na te gaan wanneer Lenin dus een progressieve strategie zal volgen, is het nuttig een 

definitie te geven van wanneer een coalitie door armoede verbonden is: 

Definitie 4: Een coalitie S is door armoede verbonden als alle agenten in deze coalitie een 

inkomen hebben dat kleiner is dan een gegeven inkomen. 

Roemer bewijst dat Lenin een progressieve strategie zal volgen indien de optimale coalitie S* 

door armoede verbonden is:   

Theorema 2: Als een revolutionaire coalitie S* door armoede verbonden is, kan Lenin een 

optimale strategie kiezen die progressief is.  

Theorema 2 kan verklaard worden doordat de voorwaarden voor de vormbaarheid van S* 

gelijk zijn aan de voorwaarden voor de vormbaarheid van S als er een progressieve 

herverdeling bestaat, gezien de veronderstelling dat de coalitie S* door armoede verbonden is. 

Dit betekent dat Lenin dus kan kiezen voor een progressieve herverdeling, zonder verlies aan 

macht. 

 

Er kan weer een onderscheid gemaakt worden tussen een gevoelig en een ongevoelig regime. 

Eerst zal er gekeken worden naar de situatie waarbij er een regime bestaat waarbij de kans op 

winst ongevoelig is voor de hoogte van de straffen. Daarna wordt ingegaan op een regime 

waarbij die kans wel gevoelig is voor de hoogte van de straffen. 
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1.8.1 Ongevoelig regime 

Eerst gaat Roemer in op het ongevoelige regime. Hierbij maakt hij de veronderstelling van 

discreet inkomen:  

Veronderstelling discreet inkomen (DI): Deze veronderstelling zegt dat er geen twee agenten 

zijn in ζ die hetzelfde inkomen hebben. Indien dit wel zo zou zijn dan zou het kunnen dat de 

revolutionaire coalitie niet meer uniek is.  

Ook stelt hij dat straffen monotoon zijn: 

Definitie 5: Straffen zijn monotoon als en slecht als zi≥zj => di≥dj.  

Daarna stelt hij het volgende: 

Lemma 3: Veronderstel (DI) en (LH): Als de optimale straffen δ* monotoon zijn, dan is er een 

revolutionaire coalitie S* die door armoede verbonden is.  

Bewijs 

Laat i de rijkste agent zijn in coalitie S* en veronderstel dat S* niet door armoede verbonden 

is. Dan bestaat er een j die geen element is van S* met zj < zi. Door monotoniciteit van S* 

geldt het volgende: (dj, zj)<(di, zi). 

Vorm dan S’ = (S* \ {i} {j}) ∪

Door (LH) geldt dat 

 βS’ (δ*) ≥ βS*(δ*)             (XX) 

en door de voorgaande veronderstellingen geldt dat 

 dS’/(n-zS’)   < dS*/(n-zS*) 

Hieruit volgt dat S’ vormbaar is. Indien (XX) een gelijkheid is, dan kan S’ ook een 

revolutionaire coalitie zijn. Dus dan zou de revolutionaire coalitie niet uniek zijn. □ 

 Veronderstelling: Een coalitie is vormbaar met de hoogste waarschijnlijkheid (MPF) bij straf 

δ ∈  D als  

 1) S vormbaar is bij δ 

 2) S’’ vormbaar is bij δ => βS’’(δ) ≤ βS(δ) 

Als vergelijking (XX) een strikte ongelijkheid zou zijn, dan is S* niet MPF bij δ* en wordt er 

een contradictie bekomen want bij MPF dient βS’ (δ*) ≤ βS*(δ*).     

Roemer toont aan dat, indien (URA), (LH) en (PM) verondersteld wordt, er geen gevoelige 

oplossing bestaan waarbij blijkt dat er maximale straffen worden toegekend aan de rijksten 

van de populatie. Het is namelijk zo dat, vanuit het nutperspectief van de Tsaar, het niet 

aangewezen is om de rijksten in zijn land de hoogste straffen te geven. Zijn macht rust 

namelijk op hen. Tevens wil hij met de hoogte van de straffen de armen afschrikken om toe te 
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treden tot een revolutionaire coalitie. Het is namelijk de armere bevolking die er baat bij heeft 

een revolutie te ontketenen. Echter als de straffen die ze krijgen bij verlies zodanig hoog zijn, 

dan zal dit hun er misschien van weerhouden zich te voegen bij een revolutionaire coalitie. 

Hieruit kan afgeleid worden dat straffen niet monotoon (zie supra) zijn, behalve in een 

tiranniek regime, waarbij de straffen gelijk zijn aan het inkomen van de mensen. Indien ze dit 

wel zouden zijn, zou dit erop neerkomen dat de hoogste inkomens de hoogste straffen krijgen. 

Deze strategie is echter allesbehalve optimaal voor de Tsaar.  

Gevolg 1: Veronderstel (DI) en (LH). Dan kan besloten worden dat Lenin een optimale 

strategie heeft die progressief is, in een ongevoelig regime. Dit omdat reeds gesteld werd dat 

Lenin een progressieve strategie kan kiezen indien de coalitie door armoede verbonden is en 

er werd aangetoond dat dit zo is.  

 

 Samenvattend stelt Roemer dat indien een regime ongevoelig is, de Tsaar een tirannieke 

oplossing zal toepassen. Hierdoor is het voor Lenin optimaal om een progressieve strategie 

toe te passen vermits de revolutionaire coalitie door armoede verbonden is. 

1.8.2 Gevoelig regime 

Naast het ongevoelige regime kan het ook zijn dat Lenin en de Tsaar te maken hebben met 

een gevoelig regime. Ook hier zal nagegaan worden wanneer Lenin al dan niet een 

progressieve strategie zal toepassen. 

 

Het uitgangspunt is strafmonotoniciteit. Roemer gaat er van uit dat er een functie is die de 

zwaarte van de straf weergeeft, namelijk σ(di,zi). Deze functie geeft weer hoe mensen een 

straf, die persoon i ondergaat, ervaren.  

Roemer aanvaardt tevens dat als σ(di,zi)> σ(dj,zj), mensen het minder zullen aanvaarden 

indien de straf van persoon i wordt opgetrokken dan indien de straf van persoon j wordt 

verhoogd. De mensen gaan uit van het principe dat iemand die reeds zwaar gestraft is, niet 

nog erger gestraft moet worden. Er kan dus vanuit gegaan worden dat indien de straf van 

persoon i wordt opgetrokken de mensen sneller gesensibiliseerd zullen worden om over te 

gaan tot actie, dan wanneer de strafmaat van j met dezelfde hoeveelheid wordt opgetrokken. 

 

Roemer maakt in deze context de assumptie van relatieve strengheid. Om deze assumptie te 

formuleren introduceren we de differentieerbare functie σ(d,z), D x S -> + die afgeleid wordt 

in de omgeving {(d,z)│0≤d≤z} waarbij de eerste afgeleide voldoet aan σ1>0. Deze afgeleide 
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zegt dat de waargenomen zwaarte van de straf enkel zal stijgen indien de effectieve straf 

stijgt. Tevens geldt dat σ2≤0. Dit komt er op neer dat de relatieve strengheid een stijgende, 

concave functie is. Voor alle z, wordt verondersteld dat σ(0,z)=0, zodat als je straf nul is,  de 

zwaarte van de straf ook nul is. σ bereikt een maximum (dat oneindig kan zijn) precies op de 

lijn waar d=z. Dit komt er op neer dat een straf die gelijk is aan nul gezien wordt als de minst 

strenge straf en een straf die gelijk is aan het inkomen gezien wordt als een maximale straf. 

Veronderstelling relatieve strengheid (RS): Als σ(dj,zj)> σ(di,zi) dan geldt voor alle niet-ledige 

coalities S dat ∂βS/ ∂dj > ∂ βS/∂di voor (δ, ζ).  

De assumptie van de relatieve strengheid stelt ook dat de conditionele probabiliteit van de 

revolutie gevoeliger is naarmate een persoon reeds strenger gestraft is. Bij vergelijking tussen 

twee strafmaten, waarbij de ene strafmaat als strenger wordt ervaren dan de andere zal, indien 

de beide strafmaten evenveel toenemen, de kans op winst bij de strengste strafmaat meer stijgt 

dan bij de minder strenge strafmaat 

 

Dus hoe zwaarder de straffen aanvoelen, hoe groter de kans is dat je je bij de coalitie gaat 

voegen. Straffen zullen meestal zwaarder aangevoeld worden door mensen die armer zijn. 

Hierdoor zullen de mensen in de optimale coalitie door armoede verbonden zijn. In dat geval, 

zal Lenin, zoals reeds eerder gezien, opteren voor een progressieve strategie (Roemer, 1985). 

1.9 De revolutionaire coalitie: algemeen 

Roemer gaat in deze sectie na of de optimale coalitie steeds door armoede verbonden is, en 

het dus voor Lenin steeds optimaal is om een progressieve strategie te kiezen.  

Hij tracht te bewijzen dat de optimale coalitie steeds “bijna” door armoede verbonden is2 en 

dat men asymptotisch, als de bevolking oneindig groot wordt, en bij een voldoende volatiel 

regime kan stellen dat deze coalitie steeds door armoede verbonden is. 

In deze paragraaf wordt steeds verondersteld dat er symmetrie van straffen3 is (zie 

veronderstelling S). 

Indien Lenin bij deze veronderstellingen een persoon i wil overtuigen om zich bij hem te 

voegen, moet hij deze een inkomen aanbieden dat groter is dan yi_ = zi + (1/βS*) di. 

yi_ wordt het reserveringsinkomen van persoon i genoemd. Dit reserveringsinkomen is gelijk 

aan het huidige inkomen dat een bepaalde agent krijgt plus een fractie van de straf die hij 

mogelijks krijgt van de Tsaar. De grootte van de fractie wordt bepaald door de kans op winst. 
                                                 
2 Asymptotisch gezien is de revolutionaire coalitie steeds door armoede verbonden 
3 Eén man, een geweer 
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Dit reserveringsinkomen kan weergegeven worden op figuur 1. Op de x-as staat de strafmaat. 

Op de Y-as staat het inkomen in het huidige regime. In de grafiek wordt het  

reserveringsinkomen voorgesteld door de rechte CB voor persoon k4. Deze rechte heeft een 

helling van -1/βS* en een intercept op de Y-as dat gelijk is aan yi_. Dit alles kan gemakkelijk 

achterhaald worden door de functie van het reserveringsinkomen om te vormen, namelijk tot 

zi= yi_- (1/βS*) di  

 

Figuur 1: Grafische voorstelling van de coalitie. 

 

A 

0

(dk,zk) 

 B

z_ 

yk_= c

z

d 

45° lijn 

 Bron: Roemer, 1985 

 

Er kan tevens grafisch voorgesteld worden waar iedere persoon van de bevolking zich 

bevindt. Elke persoon in dit regime kan voorgesteld worden in deze grafiek en zal zich links 

van de 45° lijn bevinden. Dit is het gevolg van de veronderstelling dat de straf nooit groter 

kan zijn dan het huidige inkomen.  

 

Als nu verondersteld wordt dat persoon k degene is die het grootste reserveringsinkomen 

heeft in S* van alle yi_ voor i ∈  S*, dan zullen alle leden van S* zich onder of op het lijnstuk 

BC bevinden. Dit omdat het reserveringsinkomen van alle leden van S* hoogstens gelijk kan 

zijn aan het reserveringsinkomen van k. Er werd verondersteld dat er symmetrie van straffen 

was. Lenin zal dus de voor hem goedkoopste krachten aantrekken om mee te doen aan de 
                                                 
4 Persoon k wordt verondersteld de persoon te zijn in de revolutionaire coalitie die het hoogste 

reserveringsinkomen heeft 
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revolutie, hij moet mensen met een lager inkomen immers minder beloven om deel te nemen, 

dan mensen met een hoger inkomen.  

Theorema 3: het klasse decompositie theorema stelt dat er drie inkomensklassen zijn: 

1. Armste klasse: deze mensen zullen zeker meedoen aan de revolutie, en zitten dus zeker in 

de revolutionaire coalitie. Deze klasse kan op figuur 1 voorgesteld worden door de driehoek 

0z_B. 

2. Middenklasse: bij deze mensen is het onzeker of ze al dan niet in de revolutionaire coalitie 

zitten. Deze klasse wordt in figuur 1 voorgesteld door de driehoek z_CB. 

3. Rijke klasse: deze mensen zitten zeker niet in de revolutionaire coalitie. Deze klasse wordt 

in de figuur afgebakend door de rechten CB en BA. Iedereen die zich boven deze lijnen 

bevindt behoort tot de rijke klasse. 

Formeel kan dit als volgt voorgesteld worden: 

Veronderstel symmetrie (S). Laat k de agent zijn met het grootste reserveringsinkomen in S*  

(i.e. yk_ ≥ yi_  i ∈  S*) en P∀ S*=PS*(S). Dan zijn de agenten van N ingedeeld in 3 van elkaar 

gescheiden inkomensklassen, in volgorde van toenemend inkomen 

I1 = { i│zi≤pS* zk + (1-pS*)dk} 

I2 = { i│pS* zk + (1-pS*)dk<zi≤zk + 1/βS* dk} 

I3 = { i│zi>zk + 1/βS* dk}  

I1 is dus steeds een deelverzameling van S*. Alle leden van de arme klasse zullen zich bij de 

revolutionaire coalitie voegen. De doorsnede van I3 en S* is ledig. Dit omdat geen enkel lid 

van de rijke klasse lid zal zijn van de revolutionaire coalitie. Over I2 kan niets met zekerheid 

gezegd worden. Er zullen leden zijn van de middenklasse die zich wel bij de revolutionaire 

coalitie zullen voegen, en er zullen anderen zijn die dit niet zullen doen. Op de grafiek kunnen 

deze klassen ook duidelijk terug gevonden worden. I1 stemt namelijk overeen met de arme 

klasse, I2 met de middenklasse en I3 met de rijke klasse.  

Om te kunnen aantonen dat Lenin een progressieve strategie zal toepassen, dient aangetoond 

te worden dat de leden van de revolutionaire coalitie door armoede verbonden zijn. In de arme 

klasse is dit zo5. De moeilijkheid bestaat erin aan te tonen dat leden van de middenklasse die 

in S* zitten eveneens door armoede verbonden zijn. Hierbij kunnen twee verschillende 

situaties onderscheiden worden. 

                                                 
5 Het inkomen van alle leden van de arme klasse ligt beneden een gegeven inkomen. 
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1.9.1 pS* ligt dicht bij 1 

Als pS* dicht genoeg bij 1 ligt dan zal I2 ledig zijn, of bestaan uit slechts 1 agent. Dit omdat  

I2 = { i│pS* zk + (1-pS*)dk<zi<zk + 1/βS* dk}. Stellen we pS* = 1 en in de voorgaande pagina’s 

zagen we dat βS*= pS*(δ)/(1- pS*(δ)). Als we dit invullen in I2 dan bekomen we dat: 

I2 = { i│zk <zi<zk }. Waaruit volgt dat I2 ledig is.  

Als pS* dus dicht genoeg bij 1 ligt dat kan steeds gesteld worden dat de revolutionaire coalitie 

door armoede zal verbonden zijn, en dat Lenin dus een progressieve strategie zal toepassen.  

1.9.2 pS* ligt niet dicht bij 1 

Roemer gaat van onderstaand gevolg 2 uit om aan te tonen dat de revolutionaire coalitie 

steeds door armoede verbonden is. Om dit te vergemakkelijken definieert hij een regime. Een 

regime  ζ is een inkomensverdeling voor een eindige populatie N van grootte n. 

Gevolg 2: Veronderstel (S) en (DI). Voor elk regime ζ bestaat er een getal q(ζ)  (0,1) 

zodanig dat indien p

∈

S* > q(ζ), dan is S* door armoede verbonden en daardoor is Lenin’s 

optimale strategie progressief. q(ζ) kan zodanig gekozen worden dat q(ζ) = zmax/(zmax + ∆) 

waarbij zmax= maxi zi en ∆ = min i≠j │zi-zj│ 

Bewijs  

Veronderstel dat het inkomen discreet is (DI). Bijgevolg is ∆ > 0. Het interval van inkomens 

dat I2 karakteriseert is <pS* yk_, yk_> met grootte (1-pS*) yk_. Als (1-pS*) yk_ < ∆ dan bevat het 

interval I2 maximum 1 persoon. In dit geval zal S* dus door armoede verbonden zijn. 

Wanneer zal (1-pS*) yk_ < ∆ dan plaatsvinden? 

(1-pS*) yk_ < ∆ vindt plaats indien pS* > 1-∆/ yk_ 

Daarnaast geldt dat zk (1+1/ βS*)< zmax/pS*. Vermits βS* = pS*/(1- pS*) geldt dat zk + ((1- pS*) 

zk)/ pS* < zmax/pS* => zmax > zk pS* +  zk - pS* zk => zmax > zk 

Volgens de definitie van yi_ geldt dat, vermits dk ≤ zk, yk_= zk + 1/βS* dk ≤ zk (1+1/ βS*)< 

zmax/pS* 

Uit de 2 vorige vergelijkingen kan afgeleid worden dat pS* > 1- (pS* ∆)/ zmax opdat S* door 

armoede verbonden zou zijn.  

Als we pS*  hieruit oplossen dan bekomen we dat pS* > zmax/(zmax + ∆), waardoor de stelling 

bewezen is.            □ 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat Lenin ook een progressieve strategie zal toepassen in 

het geval dat pS* niet dicht bij 1 ligt (Roemer, 1985). 
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1.9.3 Behandeling van de armen door de Tsaar  

Er kan aangetoond worden dat de Tsaar alle personen uit de arme klasse I1 even streng 

behandelt.  

Er wordt uitgegaan van de veronderstellingen van relatieve strengheid (RS), 

strafmonotoniciteit (PM) en symmetrie (S). Als deze assumpties opgaan dan lijden alle 

agenten van de arme klasse I1 aan identieke strengheid van straffen.  

∀  i, j ∈  I1 geldt dat σ( di, zi) = σ (dj, zj) 

Bewijs 

Veronderstel dat i, j ∈  I1 en dat zij niet dezelfde strafstrengheid ondervinden. Laat tevens  

zi > zj.  Door voorgaande theorema’s (RS), (S) en (PM), kan dan gesteld worden dat  

σ( di, zi) < σ (dj, zj).  

In figuur 2 worden de personen i en j voorgesteld. (Het is enkel relevant dat i boven j ligt en 

op of onder het segment z_B) 

Doordat de assumptie van relatieve strengheid gemaakt wordt en σ( di, zi)) < σ (dj, zj)) , 

bestaat er een kritische coalitie S waar j deel van uitmaakt en i niet. Door de definitie van 

kritische coalitie, zal deze coalitie voldoen aan het volgende: n ≤ 1/βS dS + zS. Dit kan 

rechtstreeks afgeleid worden uit volgende definitie: βS(δ) ≤ dS/ (n-zS).   

                                                

De kritische coalitie S moet elke agent l bevatten met reserveringsinkomen ((1/βS)dl + zl) dat 

kleiner is dan het grootste reserveringsinkomen6 dat geassocieerd is met een lid van S.   

In figuur 2 kan tevens de kritische coalitie S weergegeven worden. Namelijk door een set van 

punten in de driehoek OBC, onder de lijn DE  die een helling heeft van – 1/βS. Vermits 

gesteld is dat j  ∈  S en i niet, moet j beneden of op de lijn DE liggen, en i erboven of erop.  

Dit is echter niet mogelijk. De veronderstelling van symmetrie zegt namelijk dat de kritische 

coalitie S groter moet zijn dan de revolutionaire coalitie S*. Vermits hiervoor reeds 

aangetoond is dat alle punten in de driehoek 0CB deel uitmaakten van de revolutionaire 

coalitie, kan men er van uitgaan dat de revolutionaire coalitie groter zou zijn dan de kritische 

coalitie. Hieruit wordt afgeleid dat i en j dezelfde strafstrengheid dienen te ondervinden.     □ 

 Er is dus tevens aangetoond dat alle leden van I1 behoren tot elke kritische coalitie. 

 ٱ  
 

6 De kritische coalitie bestaat uit mensen die net niet tot de revolutionaire coalitie behoren. Hun 

reserveringsinkomen moet kleiner zijn dan het grootste reserveringsinkomen dat iemand van S heeft. Indien dit 

niet zo was zouden ze wel tot de revolutionaire coalitie behoren. Anders zou er tevens een vormbare coalitie 

kunnen gemaakt worden door de substitutietechniek. Namelijk men zou een agent met een hoger 

reserveringsinkomen in S kunnen vervangen door een agent met een lager reserveringsinkomen.  
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Figuur 2: Behandeling van de armen door de Tsaar I 
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Bron: Roemer, 1985 

 

Daarnaast toont Roemer het volgende aan: 

Theorema 4: Veronderstel relatieve strengheid (RS), strafmonotoniciteit (PM) en symmetrie 

(S). Veronderstel tevens dat I1 geen ledige verzameling is. Dan is S* door armoede 

verbonden  alle leden van S* dezelfde strafstrengheid σ ondervinden. ⇔

Bewijs 

Het bewijs gaat als volgt.  

1. Richting: => 

Veronderstel dat S* door armoede verbonden is, en laat i de armste agent zijn in S*, wiens 

strafstrengheid minder is dan de maximale strafstrengheid die bereikt wordt. i moet dan in 

I2 zitten volgens het vorige theorema7. Laat j de agent zijn die net iets armer is dan i. Dit 

wordt allemaal weergegeven in figuur 3. 

Vermits j armer is dan i bestaat er een kritische coalitie waartoe j behoort en i niet.  

GF is een rechte met helling -1/βS die de kritische coalitie S karakteriseert. Alle leden die 

behoren tot S liggen onder of op GF en alle leden die niet behoren tot de kritische coalitie 

S liggen boven of op GF. Zoals reeds eerder gezegd moet S groter zijn dan de 

                                                 
7 Dit theorema zegt namelijk dat iedereen die in I1 zit dezelfde strafstrengheid ondergaat. Vermits i een 

strafstrengheid ondergaat die kleiner is dan een strafstrengheid die waargenomen wordt, kan i geen lid zijn van 

I1. 
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revolutionaire coalitie S*. Dus opdat S groter zou zijn dan S*; zou S punten moeten 

bevatten die in driehoek HBF liggen. Vermits S* door armoede verbonden is, en alle 

agenten bevat die een inkomen hebben dat lager is dan zi, is de eerste richting bewezen. 

 

Figuur 3: Behandeling van de armen door de Tsaar II  
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Bron: Roemer, 1984  

 

2. Richting: <= 

Er moet eerst aangetoond worden dat S* verbonden is door middel van het inkomen, en 

dan wordt er een beroep gedaan op het niet ledig zijn van I1 om aan te tonen dat S* door 

armoede verbonden is. 

Veronderstel dat S* niet door armoede verbonden is. In figuur 4 wordt de rijkste agent k 

(op de lijn zkF) van S* weergegeven met een inkomen van zk. Vermits S* niet door het 

inkomen verbonden is, bestaat er een agent i die geen element is van S* en een agent j die 

dat wel is. Voor deze agenten geldt dat zj<zi<zk. (di, zi) moet in de driehoek BHF liggen 

wat betekent dat i een lid is van I2.  

Door de eerste orde voorwaarde geldt dat σ(di,zi)> σ(dk,zk) vermits k een hoger inkomen 

heeft en een lagere straf krijgt van de Tsaar. Er is echter reeds gezegd dat alle agenten in 

S* dezelfde strafstrengheid ondervinden. Hierdoor zou het moeten zijn dat σ(di,zi)> 

σ(dj,zj)8. Maar dit is in strijd met de inkomensmonotonociteit en met de strengheid van de 

straffen want het inkomen van i is groter dan het inkomen van j (zi>zj). Hierdoor is de 
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8 Want zowel j als k zijn lid van S*, dus deze twee leden zouden dezelfde strafstrengheid moeten ondervinden.  



 

beginveronderstelling weerlegd, en is S* wel door het inkomen verbonden. Vermits I1 

geen ledige verzameling is, en I1 een deelverzameling is van S*, is S* door armoede 

verbonden.           □ 

 

Figuur 4: Behandeling van de armen door de Tsaar III  
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Na deze twee deelbewijzen is het duidelijk dat alle leden van de arme klasse I1 op een 

identieke wijze worden behandeld door de Tsaar. Roemer stelt ook dat doordat deze mensen 

allemaal op dezelfde manier behandeld worden dit voor een soort samenhorigheid zorgt, die 

het free-riderprobleem zal verzwakken (Roemer, 1985).  

 

1.10 Bedenkingen 

Een bedenking die Roemer zelf maakt is waarom de Tsaar niet zelf een nieuwe 

inkomensverdeling voorstelt om een revolutie te vermijden. Deze bedenking kan echter 

weerlegd worden. Het is namelijk zo dat de macht van de Tsaar rust op de steun die hij, zowel 

politiek als financieel, krijgt van de rijken van het land. Dit is een fenomeen dat in vele landen 

waar een dictator aan de macht is, waargenomen kan worden. Indien de Tsaar in zijn situatie 

zelf een nieuwe inkomensverdeling zou voorstellen, met een verdeling van rijk naar arm, zou 

hij zijn eigen graf delven. Men kan zich afvragen of er een nieuwe Tsaar aan de macht zou 

komen indien hij dit wel zou doen. In het model van Roemer wordt er uitgegaan van een 

duopoliesituatie, waarbij er twee partijen zijn, ,namelijk de Tsaar en Lenin. Deze situatie kan 
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uitgebreid worden naar een situatie waarbij er concurrentie bestaat tussen oneindig veel 

potentiële Tsaren en oneindig veel potentiële Lenins. Aan de hand van vorige argumentatie is 

het mogelijk dat, indien de Tsaar een mildere inkomensverdeling zou voorstellen, de rijken 

een nieuwe Tsaar zouden steunen. De huidige Tsaar kan dus niet overgaan tot een eerlijke 

inkomensverdeling omdat de rijken dan iemand zullen steunen die wel hun positie garandeert. 

De Tsaar moet dus in zijn inkomensverdeling niet alleen rekening houden met Lenin maar 

daarnaast ook met andere potentiële Tsaren die eventueel aan de macht zouden kunnen 

komen. Dezelfde argumentatie kan gemaakt worden aan de kant van Lenin. Als hij tracht een 

toekomstige inkomensverdeling voor te stellen die slechts een marginale verbetering teweeg 

brengt bij de deelnemers van de revolutie, maar toch voldoende om hun te laten deelnemen, 

dan kan hij op concurrentie stoten van andere “Lenins”. Zij zullen misschien een iets betere 

inkomensverdeling voorstellen, waardoor niemand nog wil vechten voor Lenin. Hij moet dus 

in zijn voorgestelde inkomensverdeling zowel rekening houden met de Tsaar als met de 

concurrentie binnen zijn eigen groep. Het model van Roemer gaat echter niet in op deze 

problematiek.  

Een andere opmerking die Roemer zelf maakt is één met betrekking tot het free-rider 

probleem. Roemer maakt abstractie van het free-rider probleem. Indien hij dit niet zou doen 

zouden er namelijk geen revoluties kunnen ontstaan. Dit omdat mensen nooit hun eigen leven 

op het spel zouden zetten om de revolutie te winnen. Ze zouden allemaal wachten totdat 

iemand anders stappen zou ondernemen, en zelf later genieten van de voordelen, zonder er 

iets voor te moeten doen hebben.  

Roemer gaat er echter van uit dat het free – rider probleem hier geen probleem stelt. Hij 

beweert dat Lenin in staat is een revolutionaire coalitie te vormen door zijn charisma, 

overtuigingskracht, … . Daarnaast wees hij ook op de samenhorigheid die er ontstaat tussen 

de leden van de revolutionaire coalitie. Andere auteurs, zoals Bornstein, Garyl en Campbell 

verwijzen tevens naar verscheidene mechanismen die het solidariteitsgevoel binnen een groep 

zouden moeten aanwakkeren.  

Een andere bemerking die kan gemaakt worden heeft betrekking op de eenmalig karakter van 

het model. Roemer gaat er vanuit dat het spel slechts eenmaal gespeeld wordt. Dit is echter 

niet noodzakelijk. Stel dat na de omverwerping van de Tsaar de voormalige armen rijk 

worden en omgekeerd. Het regime wordt dan volledig omgedraaid. Lenin neemt de plaats in 

van de Tsaar en het is mogelijk dat de armen van vroeger de plaats innemen van de rijken. De 

nieuwe inkomensverdeling die Lenin beloofde, zorgt er niet voor dat de 

inkomensongelijkheid daalt. Er kan zich een situatie voordoen waarbij deze hetzelfde blijft of 
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misschien wel groter wordt, maar dat er enkel andere mensen zijn die er van profiteren. Dit 

kan op termijn ervoor zorgen dat de voormalige Tsaar erin slaagt een revolutionaire coalitie te 

vormen om Lenin van de troon te stoten. Hierdoor krijgen we een herhaald spel. In zo een 

spel hoeft het evenwicht dat tot stand komt niet per se gelijk te zijn aan het evenwicht in een 

eenmalig spel. In een herhaald spel kan het namelijk zijn dat er een samenwerkingsevenwicht 

tot stand komt waarbij de ene partij niet steeds de andere partij van de troon tracht te stoten en 

waarbij de inkomensongelijkheid daalt. Een herhalend spel zal in enkele gevallen leiden tot 

het ontstaan van een democratie. Deze opmerking kan gerelateerd worden aan het prisoner’s 

dilemma. Daaruit blijkt ook dat het voor beide partijen optimaal is om niet samen te werken 

als het spel maar één maal gespeeld wordt. Echter als het spel meerdere malen gespeeld 

wordt, blijkt het nuttiger om samen te werken. Men kan dan namelijk verwachtingen maken 

over de handelingen van de andere. Ook hieraan wordt in het model van Roemer geen 

aandacht besteed.  

Roemer verklaart revoluties aan de hand van een Tsaar – Lenin model, waarbij een dictatuur 

van de rijken wordt vervangen door een dictatuur van de armen. Het is echter zo dat 

conflicten ook andere oorzaken kunnen hebben. Vele auteurs wijzen op het belang van 

natuurlijke rijkdommen in het ontstaan en de duur van conflicten. Hierna wordt ingegaan op 

de literatuur die deze problematiek aankaart. Tevens wordt er een economisch model 

weergegeven dat tracht burgeroorlogen te verklaren vanuit de aanwezigheid van natuurlijke 

rijkdommen. 

 

Hoofdstuk 2: Theorieën op basis van natuurlijke 
rijkdommen 
In de literatuur wordt veel verwezen naar natuurlijke rijkdommen als oorzaak van conflicten.  

Er zijn reeds meerdere studies uitgevoerd om na te gaan in welke mate natuurlijke 

rijkdommen conflicten beïnvloeden, en hoewel de meeste auteurs het erover eens zijn dat er 

een significante invloed is, kan men nog steeds niet duiden wat het mechanisme is waardoor 

conflicten tot stand komen. 

In dit onderdeel van de paper zal ik dieper ingaan op een empirische analyse die werd 

uitgevoerd door Michael L. Ross (2004). Hij tracht door middel van hypothesen na te gaan op 

welke manier natuurlijke rijkdommen een invloed kunnen hebben op conflictsituaties. 
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Daarna wordt dieper ingegaan op enkele andere variabelen die een invloed hebben op 

gemeenschappen in conflict (Collier en Hoeffler, 1998). Om het theoretische deel te besluiten, 

zal een model aan bod komen dat tracht de invloed van natuurlijke rijkdommen op het 

ontstaan van conflicten te modelleren. 

 

2.1 Conflictbeïnvloeding door natuurlijke rijkdommen 

Zoals reeds aangehaald heeft de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen vaak een invloed 

op het ontstaan van een conflict. Ross (2004) trachtte verschillende mechanismen te 

onderscheiden over hoe natuurlijke rijkdommen een invloed hebben op een conflict. Hij deed 

dit door middel van een analyse van dertien gevallenstudies. Voor hem hadden reeds andere 

auteurs aangetoond dat natuurlijke rijkdommen een invloed kunnen hebben op conflicten, 

maar de mechanismen die er achter zaten werden niet duidelijk blootgelegd. 

Door middel van het blootleggen van deze mechanismen trachtte Ross tegemoet te komen aan 

drie problemen die binnen de literatuur bestonden. Eerst en vooral trachtte hij problemen van 

endogeniteit op te lossen (Ross, 2004). Er kan vanuit gegaan worden dat conflicten een 

invloed hebben op de natuurlijke rijkdommen in een land. Eenmaal een land zich in een 

conflictsituatie bevindt, zal het afhankelijk worden van de natuurlijke rijkdommen doordat de 

andere economische activiteit volledig in elkaar gestort is.  

Daarnaast kan zich ook het probleem stellen dat er een derde variabele is, die zowel 

gecorreleerd is met burgeroorlogen als met het feit of een land al dan niet afhankelijk is van 

zijn natuurlijke rijkdommen (Ross, 2004). 

Ten tweede trachtte Ross tegemoet te komen aan de onenigheid die binnen de literatuur 

bestaat over dit onderwerp. Er zijn auteurs die beweren dat de aanwezigheid van natuurlijke 

rijkdommen ervoor zorgt dat een conflict langer duurt, andere auteurs beweren dan weer juist 

het tegenovergestelde. 

Als laatste opteert hij voor het blootleggen van de mechanismen omwille van de 

beleidsmogelijkheden dat dit met zich meebrengt. Het is zo dat er verschillende mechanismen 

zijn volgens dewelke natuurlijke rijkdommen een invloed hebben op het ontstaan van een 

conflict. Eenmaal deze mechanismen zijn blootgelegd, is men in staat de oorzaak van de 

burgeroorlog aan te pakken met een aangepast beleid. De causale relatie identificeren is echter 

problematisch. Eenmaal ze geïdentificeerd zijn, is het nog veel moeilijker om ze te testen.  
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Daarom maakte Ross gebruik van een kleine steekproef-benadering. Deze bestaat uit vier 

stappen. Eerst werden er zeven causale mechanismen geïdentificeerd. Daarna werd een 

sample genomen van dertien recente burgeroorlogen.  

 

In tabel 1 worden de verschillende burgeroorlogen weergegeven waarvan Ross gebruik 

gemaakt heeft bij zijn studie. Binnen deze landen waren natuurlijke rijkdommen van cruciaal 

belang bij ofwel de aanvang, de duur of de intensiteit van het conflict. In de tabel wordt steeds 

het aanvangsjaar en het eindjaar van het conflict weergegeven. De natuurlijke rijkdommen die 

van belang waren, worden ook weergegeven.  

Ross bekeek welke vooropgestelde hypothesen hij in de realiteit kon terugvinden en welke 

niet. Uiteindelijk werden nog vier additionele mechanismen geïdentificeerd vanuit de analyse 

van de gevallen (Ross, 2004). 

 

Tabel 1: Recente burgeroorlogen, duur en oorzaken 

Land Duur Natuurlijke rijkdommen 

Afghanistan 1992-2001 Edelstenen, opium 

Angola 1975-2002 Olie, diamanten 

Burma 1983-1995 Hout, tin, edelstenen, opium 

Cambodja 1978-1997 Hout, edelstenen 

Colombia 1984- Olie, goud, cocaïne 

Kongo 1997 Olie 

Kongo 1996 Koper, diamanten, goud, kobalt 

Kongo 1997-1999 Koper, diamanten, goud, kobalt 

Indonesië 1976- Natuurlijke gassen 

Liberia 1989-1996 

Hout, diamanten, ijzer, palmolie, koffie, marijuana, rubber, 

goud 

Peru 1982-1996 Cocaïne 

Sierra Leone 1991-2000 Diamanten 

Soedan 1983- Olie 

Bron: Ross, 2004 

 

2.1.1 Mechanismen op basis van natuurlijke rijkdommen 

Ross verdeelt zijn hypothesen onder in drie groepen. Eerst bekijkt hij de mechanismen die 

optreden waarbij natuurlijke rijkdommen een invloed hebben op de aanvang van de 
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burgeroorlog. De tweede groep hypothesen heeft betrekking op de mechanismen waarbij de 

hoeveelheid aan natuurlijke rijkdommen een invloed heeft op de duur van het conflict. De 

laatste groep hypothesen bekijkt de manier waarop de rijkdom aan natuurlijke rijkdommen 

een invloed heeft op de intensiteit van het conflict. Het is het eerste mechanisme dat voor 

mijn studie van belang is. 

Binnen de eerste groep stelt Ross vier hypothesen voor: 

Hypothese 1: Potentiële rebellen plunderen de natuurlijke rijkdommen. Met de opbrengsten 

van deze plunderingen kunnen ze overgaan tot financiering van hun wapens, … waardoor een 

oorlog kan ontstaan. 

Hypothese 2: Bij het delven van natuurlijke rijkdommen, zoals goud, kunnen er conflicten 

ontstaan tussen de bevolking en de staat, omdat er ongenoegen bestaat bij de bevolking over 

de aanpak van de staat. Dit op zich kan aanleiding geven tot een burgeroorlog vermits alle 

verschillende bevolkingsgroepen de macht willen over de natuurlijke rijkdom. 

Hypothese 3: Het delven van natuurlijke rijkdommen kan tevens aanleiding geven tot 

separatisme, wat ook weer een aanleiding kan zijn tot een burgeroorlog. 

Hypothese 4: Daarnaast wijst Ross erop dat wanneer de staat afhankelijk is van de 

opbrengsten van de natuurlijke rijkdommen, dit zorgt voor een zwakke staat  (Ross, 2004). 

De eerste hypothese lijkt zeer aannemelijk. Oorlog voeren is duur. Men moet wapens kopen, 

een kamp opzetten, een minimale administratie beginnen, … . Zelf de meest primitieve 

oorlogen kosten geld. Indien de rebellen niet in staat zijn om opbrengsten te genereren kunnen 

ze niet overgaan tot oorlog voeren. Als ze echter de macht kunnen krijgen over natuurlijke 

rijkdommen en op die manier geld kunnen verzamelen, kunnen ze wel hun kosten dekken 

(Ross, 2004). 

Ook hypothese twee is geloofwaardig. In landen waar burgeroorlogen beginnen zijn de 

natuurlijke rijkdommen meestal in handen van de staat of van buitenlandse multinationals. 

Veelal voelt de lokale bevolking zich tekort gedaan in de compensaties die ze krijgen voor 

bijvoorbeeld de nationalisatie van het land, de milieuverontreiniging, de inadequate 

jobopportuniteiten, … . Dit zet aan tot verzet (Ross, 2004) 

In hypothese drie wordt eerder de afscheiding van één of enkele bevolkingsgroepen naar 

voren gebracht. Ross beweert dat indien er zich natuurlijke rijkdommen in de grensgebieden 

van een land bevinden en er daar één bepaalde bevolkingsgroep woont, deze bevolkingsgroep 

drijfveren heeft om te strijden voor onafhankelijkheid. Indien zij een onafhankelijke staat 

zouden kunnen worden, kunnen ze zelf de natuurlijke rijkdommen ontginnen en genieten van 

de opbrengsten.   
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De laatste hypothese is iets minder aannemelijk. Ross wijst hierbij vooral op de aanwezigheid 

van olie. Indien de staat afhankelijk is van deze opbrengsten, moet ze geen belastingen meer 

heffen. Hierdoor is de staat minder gevoelig aan de noden van zijn burgers. Indien de staat 

wel belastingen zou moeten heffen, zal ze meer rekening moeten houden met de wensen van 

de burgers en ook projecten ondernemen om ervoor te zorgen dat de burgers belastingen 

kunnen betalen.  

 

Bij de gevallenstudie komt Ross tot enkele bevindingen die van belang kunnen zijn in de 

verklaring van de Eritrese onafhankelijkheidsstrijd. Eerst en vooral merkt hij op dat de 

aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen de aanzet tot een conflict beïnvloedt. Daarnaast 

maakt hij de opmerking dat bepaalde types van natuurlijke rijkdommen een invloed hebben 

op de oorlog, terwijl andere dit niet hebben. Zo zou de aanwezigheid van olie een belangrijke 

invloed kunnen hebben op de aanzet van een conflict. Daartegenover bleek dat natuurlijke 

rijkdommen zoals legale landbouwgoederen, geen invloed hebben op het ontstaan van 

burgeroorlog. Ook merkte hij op dat natuurlijke rijkdommen niet noodzakelijk een negatief 

effectief dienden te hebben. Het bestaan van natuurlijke rijkdommen in een land kan in 

bepaalde gevallen aan zetten tot meer samenwerking. Dit wordt onder andere nagestreefd 

door vredesonderhandelaars. Zij pogen overeenkomsten aan te gaan, waardoor beide 

rebellengroepen rijk worden door de natuurlijke hulpbronnen samen te ontginnen. In sommige 

gevallen zelfs rijker dan wanneer ze deze natuurlijke rijkdommen zouden moeten ontginnen 

in oorlogstijd.  

Tot slot merkte hij op dat de twee meest aangehaalde mechanismen in de literatuur ter 

verklaring van burgeroorlogen niet gegrond bleken te zijn. In de literatuur wordt veel 

verwezen naar het plundermechanisme en verzetmechanisme, waarbij er onenigheid komt 

tussen de lokale bevolking. Uit de gevallenstudie van Ross blijkt echter dat deze twee 

mechanismen niet optreden (Ross, 2004). In de dertien gevallen die Ross onderzocht bleek er 

nergens sprake van plunderen vooraleer de burgeroorlog begonnen was. Geen enkel 

rebellenleger was in staat om opbrengsten te genereren door de macht over natuurlijke 

rijkdommen te winnen vooraleer de oorlog van start ging. Hoewel het tweede mechanisme 

ook zeer aannemelijk is, kwam dit in geen enkel van de dertien gevallen voor. Ross wil 

hiermee niet zeggen dat er geen ongenoegen was over het beleid van de staat, maar dit zou in 

geen van de dertien gevallen aanleiding gegeven hebben tot de aanzet van een burgeroorlog 

(Ross, 2004). 
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Naast de hypothesen die Ross vooropgesteld had, identificeert hij vier nieuwe mechanismen 

dankzij zijn gevallenstudie.  

Twee van deze nieuwe hypothesen hadden betrekking op de aanzet van het conflict. De eerste 

hypothese stelt dat de kans op een burgeroorlog toeneemt indien er natuurlijke rijkdommen 

aanwezig zijn in het land, doordat de steun aan de rebellenlegers vanuit internationale hoek 

groter zal zijn. Dit komt omdat de baten voor de geldschieter groter zullen zijn in een land 

met natuurlijke rijkdommen. 

Daarnaast kwam Ross ook tot de ontdekking dat natuurlijke rijkdom de kans op een 

burgeroorlog tevens zal beïnvloeden via de verkoop van de exploitatierechten van deze 

rijkdommen. Indien een land natuurlijke rijkdommen bezit, zullen rebellenlegers trachtten 

deze in handen te krijgen. Vooraf zullen zij de exploitatierechten van deze rijkdommen 

verkopen, wat zorgt voor de financiering van hun wapens. Dit op zijn beurt verhoogt dan 

weer de kans dat de natuurlijke rijkdommen effectief in handen komen van de rebellen. 

Indien het land geen natuurlijke rijkdommen heeft, zouden de rebellen niet in staat zijn om 

toekomstige exploitatierechten te verkopen, waardoor gans het systeem ineen zou storten. 

Ross kijkt naar dertien specifieke gevallen voor zijn studie te ondersteunen. Deze gevallen 

werden reeds weergegeven in tabel 1. In vijf van de dertien gevallen bleken natuurlijke 

rijkdommen een invloed te hebben op de aanzet van het conflict. Dit wordt weergegeven in 

tabel 2. 
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Tabel 2: Mechanismen aan de basis van de aanzet van het conflict 

Landen 

Hypothese 1: 

plunderen 

Hypothese 2: 

verzet 

Hypothese 3: 

seperatisme Andere 

Afghanistan Nee Nee - nee 

Angola Nee Nee - nee 

Burma Nee - Nee nee 

Cambodja Nee Nee - nee 

Colombia Nee Nee - nee 

Kongo Nee Nee - ja* 

Kongo Nee Nee - nee 

Kongo Nee Nee - ja** 

Indonesië Nee - Ja nee 

Liberia Nee Nee - nee 

Peru Nee Nee - nee 

Sierra Leone Nee nee? - ja*,** 

Soedan Nee - Ja nee 

* Verkoop van toekomstige rechten van oorlogsbuit  
** Buitenlandse interventie    
Bron: Ross, 2004    

 

 In tabel twee worden de verschillende mechanismen weergegeven die aan de basis kunnen 

liggen van de aanzet tot een conflict. De eerste drie hypothesen die hiervoor werden 

weergegeven kunnen teruggevonden worden. Daarnaast werd ook gekeken naar andere 

mechanismen op basis van natuurlijke rijkdommen die de aanzet van een conflict kunnen 

beïnvloeden. Het vierde mechanisme werd niet weergegeven omdat het quasi onmogelijk is 

dit na te gaan. In de tabel is het duidelijk dat in vijf van de dertien gevallen natuurlijke 

rijkdommen aanleiding geven tot conflict. De eerste twee mechanismen, die in de literatuur 

het meest aangehaald worden ter verklaring, worden echter in geen enkele van de gevallen 

terug gevonden. In Sierra Leone kan echter enigszins een bewijs gevonden worden voor het 

verzetsmechanisme. Het separatistische mechanisme wordt in twee gevallen teruggevonden. 

Andere mechanismen worden in drie gevallen achterhaald. Op basis van deze bevindingen 

construeerde Ross een nieuw mechanisme.  

In Sierra Leone is het twijfelachtig of het verzetmechanisme niet optreedt. Het was namelijk 

zo dat de rebellengroepering in propaganda klaagde over de ontginning van natuurlijke 
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rijkdom. Ze klaagde over “de verkrachting van het platteland ten voordele van de rijke elite” 

(Ross, 2004). Ross betwijfelt echter of dit volledig onder het verzetsmechanisme kan 

gerekend worden. Hij beweert dat deze propaganda eerder een onderdeel is van de tactieken 

van de rebellengroepering en geen doel op zich. Er kan dus geen bewijs geleverd worden dat 

het verzetsmechanisme effectief optreedt.  

Zowel in Indonesië als in Soedan wordt bewijs gevonden van het derde mechanisme, namelijk 

het separatisme. In Indonesië draaide de gehele kwestie om olie. De burgeroorlog begon in 

1976 in Aceh. Hier was een grote oliebron die in gebruik kwam, waardoor er enorme rijkdom 

bleek aanwezig te zijn in deze provincie. De mensen van Aceh beschuldigden de Indonesische 

regering van diefstal van “hun” olie. De rebellen verkondigden dan ook dat indien de 

provincie Aceh onafhankelijk zou zijn, ze even rijk zouden zijn als hij buren in Brunei.  

In Soedan draaide de kwestie ook om olie. De burgeroorlog in Soedan ontketende nadat de 

president enkele maatregelen nam die de stabiliteit tussen de Christenen in het Zuiden en 

Moslims in het Noorden in gedrang bracht. Eén van deze maatregelen had betrekking op de 

nieuw ontdekte oliebronnen in het Zuiden. Deze zouden onder de bevoegdheid komen van het 

Noorden. Hierdoor klaagden de rebellen in het Zuiden dat het Noorden hun natuurlijke 

rijkdommen stal, waarna ze besloten dat het voor hen beter zou zijn om onafhankelijk te 

worden.  

Tevens werden er onverwachte mechanismen ontdekt die de aanleiding van een conflict 

beïnvloeden. In Sierra Leone leidde interventie van buurlanden tot de aanzet van een conflict. 

De buitenlandse autoriteiten wilden namelijk ook toegang tot de oliebronnen. Door financiële 

steun te geven aan de rebellengroepen slaagden deze er in een burgeroorlog te ontketenen 

tegen de regering, en kregen de buurlanden ook enige macht over de oliebronnen. Indien de 

rebellen deze financiële steun niet hadden gekregen dan waren ze er waarschijnlijk nooit in 

geslaagd om een oorlog te beginnen.  

Deze situatie deed zich ook voor in de oorlog in Kongo die duurde van 1997 tot 1999. Hier 

besloten de Oegandese en Rwandese regering mee te vechten met de rebellen. Het bleek dat 

bij de Oegandese regering de beslissing mede werd beïnvloed door enkele personen die graag 

de macht wilden over het deel van Kongo waar er veel natuurlijke rijkdommen aanwezig 

waren. Uiteindelijk slaagden ze er in om een deel van de opbrengsten van de natuurlijke 

rijkdommen naar zich toe te trekken. 

Zowel in Kongo als in Sierra Leone trad ook nog een vierde mechanisme op, namelijk het 

verkopen van toekomstige exploitatierechten van de natuurlijke rijkdommen. In Kongo 

werden toekomstige exploitatierechten verkocht aan een Franse maatschappij. Dit geld werd 
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zogenaamd gegeven als steun aan de rebellenleider om de regering ofwel met verkiezingen 

ofwel met geweld omver te werpen. Het was echter duidelijk dat dit geld ervoor moest zorgen 

dat de Franse maatschappij, eenmaal de regering omver geworpen was, toegang had tot de 

Kongolese olie.  

In Sierra Leone kregen de rebellen materiële hulp van onder andere Liberia en van een 

zakenman uit het land. Er kan ook hier bewijs geleverd worden dat deze steun werd gegeven 

om toekomstige invloed te hebben op de diamantensector in het land (Ross, 2004). 

De situatie in Ethiopië en Eritrea sluit aan bij deze gevallen in de mate dat Ethiopië mee 

profiteerde van de doorgang naar de zee om handel te voeren. De zee zorgde onrechtstreeks 

voor belangrijke opbrengsten binnen deze regio. Echter het verschil ligt er in dat ook de 

Eritrese bevolking kon genieten van de zee. Het ging namelijk om handel drijven via de zee. 

De handel die de Ethiopische bevolking via de zee voerde, zorgde er niet voor dat de Eritrese 

bevolking geen handel meer kon voeren. Indien het zou gaan om visvangst dan kan de 

redenering van in de vorige gevallen wel doorgetrokken worden. De opbrengsten die de 

Ethiopische bevolking haalt uit visvangst kan niet meer ten goede komen van de Eritrese 

bevolking. Vermits de zee echter voornamelijk van belang was op gebied van handel en 

militair gebied is het geval in Eritrea moeilijk te vergelijken met de andere gevallen hier 

aangehaald.  

2.2 Eenvoudig economisch model ter verklaring van conflicten op 

basis van natuurlijke rijkdommen 

In “On economic causes of civil war” geven Paul Collier en Anke Hoeffler (1998) een 

eenvoudig economisch model ter verklaring van het ontstaan van burgeroorlogen. Hierbij 

benadrukken ze de rol van natuurlijke rijkdommen in het beslissingsproces van het al dan niet 

voeren van een burgeroorlog. 

In het model wordt ervan uitgegaan dat rebellen zullen overgaan tot oorlogvoering indien de 

verwachte voordelen hiervan groter zijn dan de kosten.  

De kosten die optreden hangen samen met het voeren van een oorlog. Ten eerste is het zo dat 

de rebellen die oorlog voeren geen andere arbeid kunnen verrichten. Er ontstaat dus een 

opportuniteitskost. Daarnaast is het zo dat door de oorlog de volledige economische activiteit 

wordt verstoord. Volgens Collier en Hoeffler zullen beide kosten toenemen met stijgend per 

capita inkomen. Dit komt omdat mensen met hoge inkomens meer te verliezen hebben bij 

inkomensverlies dan mensen met lage inkomens. Tevens merken ze op dat de kost zal stijgen 

met de duur van het conflict. Dus hoe langer het conflict duurt, hoe hoger de kosten en hoe 
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kleiner de kans dat er initieel een conflict zal ontstaan. De duur van het conflict wordt bij 

Collier en Hoeffler bepaald door de mate waarin de overheid in staat is zichzelf te verdedigen. 

Indien de overheid een sterke macht is, zal het lang duren vooraleer de rebellen erin slagen 

deze macht omver te werpen en zal dit resulteren in een lang conflict. Het omgekeerde zal 

gelden indien de overheid weinig macht heeft en zich dus slecht kan verdedigen. De mate 

waarin de overheid zich kan verdedigen wordt weergegeven door de militaire uitgaven die de 

overheid doet. Deze uitgaven worden op hun beurt bepaald door de exogene variabele: 

belastbare basis. Deze variabele wordt dus niet binnen het model bepaald, en hangt samen met 

de economische ontwikkeling van het land. Een andere kost die Collier en Hoeffler (1998) 

aanhalen is de coördinatiekost. Zij stellen namelijk dat tot hiertoe steeds werd uitgegaan van 

de individuele economische agent. Het is echter zo dat oorlogsvoering een beslissing is van 

een gemeenschap en niet van één individu. Om over te gaan van individuele belangen naar 

collectieve besluitvorming introduceren zijn dan ook een coördinatiekost. Door de 

veronderstelling dat er collectieve besluitvorming is, wordt ineens het free – rider probleem 

opgelost. Het free – rider probleem zal namelijk enkel optreden als elk individu voor zichzelf 

beslist. Als echter gemeenschappelijk wordt beslist, dan kan er geen free – rider gedrag 

ontstaan. Dit is tevens een bewijs waarom Roemer ook abstractie kon maken van dit 

probleem.  

 

De voordelen van oorlogvoering worden onder andere bepaald door de kans op overwinning 

door de rebellen. Deze hangt op zijn beurt af van de mogelijkheid van een land om zich te 

verdedigen. Zoals reeds eerder aangehaald, wordt dit benaderd door de belastbare basis. Er 

moet echter een onderscheid gemaakt worden naargelang de doelstelling van de oorlog.  

Indien de burgeroorlog gevoerd wordt om de macht te grijpen, dan is de belastbare basis 

tevens een toekomstige inkomst voor de rebellen. Dit betekent dat hoe hoger de belastbare 

basis is, hoe groter de toekomstige inkomsten en hoe groter de drijfveer wordt om oorlog te 

voeren.  Het netto – effect is dus dubieus. Indien de doelstelling de afscheiding van de staat is, 

treedt dit niet op. Voor de voordelen bij de afscheiding van de staat wordt gekeken naar de 

grootte en de samenstelling van de populatie als indicator van de wens van afscheiding 

(Collier en Hoeffler, 1998). Indien er enorm veel verschillende socio-culturele groeperingen 

binnen een land samenleven is de kans dat één van deze volkeren zich wil afscheiden veel 

groter dan indien binnen een land er maar één socio – culturele groepering zou leven (Collier 

en Hoeffler, 1998). 
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Samengevat komt het er op neer dat de verwachte verdisconteerde voordelen groter moeten 

zijn dan de verwachte verdisconteerde nadelen. De verwachte verdisconteerde voordelen 

hangen af van de kans op overwinning, op zijn beurt afhankelijk van de belastbare basis. 

Daarnaast speelt de grootte van de populatie een belangrijke rol bij de voordelen. Hoe groter 

de populatie die kan genieten van de voordelen, hoe groter het gemeenschappelijke voordeel. 

Bij de nadelen spelen het per capita inkomen en de coördinatiekosten een cruciale rol. 

Om de analyse te vereenvoudigen hebben Collier en Hoeffler gebruik gemaakt van proxy’s 

bij de schatting van hun resultaten. De kans op overwinning blijkt negatief gerelateerd te zijn 

aan de militaire overheidsuitgaven per capita, wat benaderd wordt door het belastbare 

inkomen per capita. Collier en Hoeffler opteerden ervoor om de belastbare basis te benaderen 

door de twee variabelen, namelijk het per capita inkomen samen met natuurlijke rijkdommen. 

De natuurlijke rijkdommen werden op hun beurt gemeten door het aandeel van primaire 

export in het BBP. 

De opportuniteitskost van arbeid werd benaderd door het per capita inkomen. De 

coördinatiekosten werden gedeeltelijk benaderd door een index die de ethno – linguistische 

fragmentatie weergeeft en gedeeltelijk door de grootte van de groep. 

Deze index meet de kans dat twee burgers getrokken worden uit twee verschillende ethno – 

linguïstische groeperingen. 

Collier en Hoeffler voerden een analyse uit met data tussen 1816 en 1992. Hierbij werd 

burgeroorlog gedefinieerd op basis van vier dimensies. 

Ten eerste moest de overheid één van de voornaamste agenten zijn in de oorlogsvoering. 

Daarnaast moeten beide partijen in staat zijn dodelijke slachtoffers bij elkaar aan te richten. 

Daarenboven vereiste men dat er significante militaire actie moest optreden en tenslotte moest 

het een interne oorlog zijn.  

Voornamelijk de resultaten met betrekking tot natuurlijke rijkdommen zijn hierbij voor ons 

van belang. Hierbij werd achterhaald dat het effect van natuurlijke rijkdommen niet monotoon 

is. Collier en Hoeffler kwamen ook tot de conclusie dat de hoeveelheid aanwezige natuurlijke 

rijkdommen een invloed spelen. Normaal gezien gaan de meeste auteurs er van uit dat de 

aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen een negatieve impact heeft op burgeroorlogen. Dit 

is ook meestal het geval. Echter wanneer een land een zodanige overvloed heeft aan 

natuurlijke rijkdommen, dat het voor iedereen voordeliger is in vredestoestand met elkaar 

samen te werken, zal er dus een positieve invloed uitgaan van de natuurlijke rijkdommen. 

(Collier en Hoeffler, 1998). Net als Ross (2004) komen zij dus tot de conclusie dat de 
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aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen aanleiding kan geven tot samenwerking. In hun 

model treedt dit op wanneer er een overvloed is aan natuurlijke rijkdommen.  

 

2.3 Uitgebreid economisch model ter verklaring van conflicten op 

basis van natuurlijke rijkdommen 

2.3.1 Inleiding 

In de papers “conflict, trust and point resource dependence” (Schollaert en Van de gaer, 2004) 

en  “Boycotts, trust building or power politics: how to prevent conflict?” (Schollaert en Van 

de gaer, 2005) gaan Schollaert en Van de gaer na wat de invloed is van het type van 

natuurlijke rijkdom en het vertrouwen tussen groepen op het al dan niet ontstaan van 

conflicten. 

In beide papers wordt uitgegaan van een speltheoretische context waarbij men vertrekt van 

twee risico neutrale nutmaximaliserende sociale groeperingen, die binnen het spel elkaars pay 

– offs kennen. Men vertrekt van een spel onder volledige informatie, waarbij er twee fases 

zijn. De groepen moeten een keuze maken of ze al dan niet een neutrale allocatie van het 

inkomen binnen het land toestaan. Daartoe moeten ze beslissen of ze willen vechten om een 

preferentiële behandeling te krijgen bij de allocatie van het nationaal inkomen.  

Type van natuurlijke rijkdom 

Om na te gaan hoe de keuze van de verschillende partijen wordt beïnvloed door de soort 

natuurlijke rijkdom, maakt men een onderscheid tussen locatierijkdommen en verspreide 

rijkdommen. Het eerste soort rijkdommen zijn geografisch geconcentreerd terwijl de tweede 

soort meer wijdverspreid zijn. Er wordt aangetoond dat afhankelijk van het soort natuurlijke 

rijkdommen aanwezig in een land er een andere keuze zal gemaakt worden met betrekking tot 

het verkiezen van een preferentiële behandeling bij de allocatie van inkomen of niet 

(Schollaert en Van de gaer, 2004). 

Vertrouwen 

Of vertrouwen al dan niet een invloed heeft op de keuze die de verschillende groeperingen 

maken, hangt af van het al dan niet aanwezig zijn van gedomineerde strategieën. Als de ene 

speler van de andere weet dat één van de strategieën gedomineerd wordt, dan zal hij ervan 

uitgaan dat de andere speler die strategie nooit zal spelen en dus elimineren binnen het nemen 

van zijn eigen beslissing. Zo komt uiteindelijk een dominant evenwicht tot stand. Indien er zo 

een evenwicht bestaat, zal dit ook uniek zijn. Er treedt echter een iets moeilijker probleem op 
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wanneer er geen gedomineerde strategieën bestaan. In zo een geval zal moeten gekeken 

worden naar het vertrouwen dat beide partijen in elkaar hebben. Dit vertrouwen wordt 

exogeen bepaald. Het wordt in de twee artikels door enigszins andere factoren beïnvloed.  

Uiteindelijk blijkt er dat er vier evenwichten tot stand kunnen komen. Het eerste evenwicht 

dat tot stand komt, is dit waarbij beide partijen beslissen tot samenwerking over te gaan en er 

dus een arbitraire verdeling zal plaatsvinden van het nationaal inkomen. Een tweede 

evenwicht komt tot stand waarbij de ene groep beslist om over te gaan tot vechten en dus een 

geprivilegieerde behandeling nastreeft terwijl de andere groep dit niet doet. Dit betekent dat 

de vechtende groep zich het nationale inkomen zal toe-eigenen. Een derde evenwicht komt tot 

stand waarbij hetzelfde gebeurd, maar het de andere groep is die vecht. Een laatste evenwicht 

zal zich ontwikkelen wanneer beide groepen overgaan tot een gevechtssituatie. Welke van 

beide groepen uiteindelijk wint, en dus het nationaal inkomen naar zich kan toetrekken, hangt 

af van hun relatieve macht (Schollaert en Van de gaer, 2004, 2005). 

 

2.3.2 Veronderstellingen en pay – offs  

De theorie van Schollaert en Van de gaer is gebaseerd op volgende veronderstellingen. Eerst 

en vooral wordt uitgegaan van een populatie N, van grootte n. Binnen deze populatie leven er 

twee groepen, K en L, met een respectievelijk aandeel in de totale populatie van α en (1- α). 

Er wordt verondersteld dat groep K nooit groter kan zijn dan groep L9. Er wordt, net zoals bij 

Roemer, abstractie gemaakt van het free – rider probleem. Dezelfde redenen kunnen 

aangehaald worden om dit te rechtvaardigen. Er wordt ook abstractie gemaakt van de 

coördinatieproblemen binnen de groep, waardoor er, in tegenstelling tot de theorie van Collier 

en Hoeffler, geen coördinatiekosten optreden.  

Tevens wordt er verondersteld dat er twee soorten jobs zijn. Ten eerste zijn er jobs die een 

hoge toegevoegde waarde generen, die goed verdienen en dus zeer gewenst zijn bij de 

bevolking. Daarnaast bestaan er jobs waarvan de vergoeding nauwelijks in staat is om te 

voorzien in levensonderhoud. Iedereen heeft een job, binnen één van deze twee soorten. Beide 

groepen moeten een keuze maken of ze een preferentiële behandeling willen in de verdeling 

van deze jobs of niet. Er wordt verondersteld dat de totale waarde die gecreëerd wordt door de 

sectoren met jobs met een hoge toegevoegde waarde gelijk is aan YRn. Ook wordt de 

                                                 
9 Mathematisch wordt dit weergegeven door het feit dat α ≤ ½. Deze veronderstelling definieert groep K als 

kleinste groep. Het is dus geen restrictieve veronderstelling. 
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toegevoegde waarde die gecreëerd wordt in de sector met lage lonen genormaliseerd tot 0, 

zodoende is de totale toegevoegde waarde die de economie creëert gelijk aan YRn.  

Zoals reeds gezegd wordt het spel in twee fases gespeeld. In de eerste fase dient er een keuze 

gemaakt te worden tussen samenwerken of vechten. Indien een groep opteert voor de 

coöperatieve strategie betekent dit dat deze een neutrale toekenning van jobs binnen de groep 

in de tweede fase toelaat. Als er echter gekozen wordt voor de vechtstrategie wordt er een 

voorkeursbehandeling beoogd voor de leden van de groep in de toekenning van de jobs. 

Het spel kent vier mogelijke uitkomsten in de eerste fase: 

1. (C,C): beide groepen, K en L, kiezen voor samenwerking 

2. (F,C): K kiest voor de vechtstrategie terwijl L de samenwerkingsstrategie verkiest 

3. (C,F): L kiest voor de vechtstrategie terwijl L de samenwerkingsstrategie verkiest 

4. (F,F): beide partijen kiezen voor de vechtstrategie (Schollaert en Van de gaer, 2004) 

De tweede fase is een direct gevolg van de eerste fase. Indien uitkomst één wordt gekozen zal 

dit ervoor zorgen dat er een neutrale toekenning is van het nationaal inkomen over de ganse 

populatie. Indien strategie twee wordt gekozen, zal K het volledige nationale inkomen naar 

zich toetrekken. Het omgekeerde geldt voor strategie drie. Wanneer beide groepen voor de 

vechtstrategie kiezen, wordt er gebruik gemaakt van een exogene variabele ρ (resp. [1-ρ]) die 

de kans weerspiegelt dat groep K (resp. L) erin slaagt de macht naar zich toe te trekken.  

Het evenwicht dat tot stand komt, hangt af van de aanwezigheid van dominante strategieën 

(zie supra). Elke partij zal namelijk de strategie kiezen die voor hem het meeste nut oplevert. 

Indien er geen dominante strategieën aanwezig zijn, moet men echter rekening houden met 

het geloof dat de ene partij heeft in de andere.  Hierin verschillen de twee papers van de 

auteurs enigszins. In “conflict, trust and point resource dependence” wordt er verondersteld 

dat de ene partij een bepaald geloof heeft over de samenwerkingsbereidheid van de andere 

partij. Dit wordt weergegeven door Πe
LC en Πe

KC . Πe
LC (Πe

KC) staat voor de kans waarmee K 

(L) verwacht dat L (K) samenwerkt. In “Boycotts, trust building or power politics: how to 

prevent conflict” wordt nog een extra veronderstelling gedaan, namelijk groepen kunnen 

zowel van het slechte type zijn als van het opportunistische type. Bij de eerste soort geldt er 

dat er ongeacht de pay-offs die er zijn zal gekozen worden om de vechtstrategie te volgen. Bij 

de tweede groep zal de gekozen strategie afhangen van de pay-offs (Schollaert en Van de 

gaer, 2005). Het is dus bij de tweede soort dat er ook verwachtingen gemaakt worden over de 

kans dat de andere partij al dan niet meewerkt. Op het moment dat de groep moet bepalen 

welke strategie zij zal kiezen, weet deze groep van zichzelf tot welk van voorgaand type zij 

behoort. Zij weet echter niet tot welk type de andere groep behoort. Hierover moet er een 
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schatting gemaakt worden. ΠL
0 geeft de verwachting van groep K dat groep L tot het 

opportunistische type behoort, nadat het type van K geweten is. ΠK
0 geeft de verwachting van 

groep L over het feit dat K tot het opportunistische type zou behoren, nadat het type van L 

geweten is. Naarmate ΠL
0 groter wordt, is het zo dat K een hogere verwachting heeft dat L tot 

het opportunistische type behoort, andersom betekent een lagere ΠL
0 dat K de kans lager 

inschat dat L tot het opportunistische type behoort. Vanaf nu zal er steeds vanuit gegaan 

worden dat er zowel verwachtingen moeten gemaakt worden met betrekking tot het soort 

type, als met betrekking tot de verwachting dat de andere partij een bepaalde strategie zal 

spelen (Schollaert en Van de gaer, 2005)  

De keuze die de beide partijen maken, wordt bepaald door de kosten en de baten van de 

verschillende strategieën. De baten bestaan uit het zich al dan niet toe-eigenen van 

toegevoegde waarde, dus het al dan niet verwerven van de jobs die een hoge toegevoegde 

waarde creëren. Het soort van natuurlijke rijkdom zit ook vervat in de toegevoegde waarde 

die een land creëert. Indien een land geen natuurlijke rijkdommen zou bezitten, zal dit ervoor 

zorgen dat er minder toegevoegde waarde gecreëerd wordt, waardoor de baten van conflict 

lager liggen.  

Bij de kosten kunnen twee soorten onderscheiden worden. Eerst zijn er de private kosten bij 

het kiezen voor een vechtstrategie. Deze ontstaan omdat er wapens, en dergelijke dienen 

aangekocht te worden om zich te kunnen verdedigen. Er wordt verondersteld dat er per lid 

van de groep een kost van c > 0 samenhangt met deze private kost. Hieruit blijkt dat er een 

verband is tussen ρ en de grootte van beide groepen. Er wordt namelijk meestal verondersteld 

dat de kans van overwinning door een groep samenhangt met de uitgaven die worden gedaan 

voor de aankoop van wapens. In deze theorie wordt verondersteld dat het bedrag dat 

uitgegeven wordt aan wapens voor ieder individu binnen de groep hetzelfde is, dus naarmate 

de groep groter is, zal er meer uitgegeven worden aan wapens. Dit impliceert dat de macht 

van de groep groter wordt naarmate de groep groter wordt en dat hierdoor de kans dat de 

groep het overwicht haalt ook groter wordt. 

In het model van Schollaert en Van de gaer wordt ervoor gekozen om ρ exogeen te 

veronderstellen. Dit voornamelijk omdat ρ een kanaal is via dewelke internationale 

organisaties de uitkomst van het spel kunnen beïnvloeden.  

Daarnaast is het duidelijk dat er ook nog een tweede kost verbonden is aan conflictsituaties, 

namelijk gemeenschapskosten. In deze kosten wordt de invloed van het soort natuurlijke 

rijkdommen weergegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen samenlevingen 

waarbij beide partijen kiezen voor een vechtstrategie en samenlevingen waarbij slechts één 
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van de twee partijen hiervoor kiest. In de tweede situatie zal de waarde die door de 

gemeenschap geproduceerd wordt, gereduceerd worden tot δ1YRn, met 0< δ1<1. Er wordt dus 

gesteld dat er slechts een fractie van de toegevoegde waarde die een land in 

vredesomstandigheden kan voortbrengen, wordt voortgebracht, indien een deel van de 

bevolking uitgesloten wordt uit het economisch proces. 

De vermindering van de toegevoegde waarde is te wijten aan verscheidene kosten zoals de 

vermindering van handel, de impact van agressie, en dergelijke. Een situatie waarbij beide 

partijen ervoor opteren de vechtstrategie te volgen, zal leiden tot nog extra kosten. Zo zal de 

toegevoegde waarde gecreëerd binnen de economie, gereduceerd worden tot δ1δ2YRn, met 0< 

δ2<1. Dit komt omdat een economie die zich in deze situatie bevindt, volledig verstoord is en 

tevens zal de infrastructuur van de economie vernietigd worden door de heersende oorlog. De 

kosten worden eveneens beïnvloed door het soort economie en de soorten natuurlijke 

rijkdommen waarover de economie beschikt. Een land, dat zich voornamelijk concentreert op 

de ontginning van primaire bronnen, zal weinig schade lijden. Dit omdat ze geografisch 

geconcentreerd zijn, en dat er maar een beperkte transportinfrastructuur nodig is om ze 

operationeel te maken en te houden. Economieën die vooral hun toegevoegde waarde 

genereren door zich te concentreren op de ontginning van sterk verspreide bronnen, of op 

diensten en handel zijn veel kwetsbaarder (Schollaert en Van de gaer, 2004). 

Mathematisch worden de kosten en de baten binnen de theorie van Schollaert en Van de gaer 

als volgt weergegeven: 

Laat H ∈  {K,L} en X,Y ∈  {C,F}. De gemiddelde payoff van een lid van de opportunistische 

groep H als K strategie X speelt en L strategie Y speelt wordt gegeven door µH(X,Y). Uit 

berekeningen kan men dan afleiden dat er geldt 

µK(C,C) = YR     µL(C,C) = YR 

µK(C,F) = 0     µL(C,F) = 1/(1-α) δ1YR- c 

µK(F,C) = 1/α δ1YR – c    µL(F,C) = 0 

µK(F,F) = ρ/α δ1δ2YR – c    µL(F,F) = (1-ρ)/(1-α) δ1δ2YR – c 

(Schollaert en Van de gaer, 2005) 

2.3.3 Oplossing van het spel 

In de volgende delen zal er uitgegaan worden van de basisveronderstellingen uit “Boycotts, 

trust building or power politics: how to prevent conflict?” (Schollaert en Van de gaer, 2005) 

Om dit spel op te lossen wordt er gezocht naar Bayesiaanse Nash evenwicht. Hierbij houdt 

men rekening met het gevoel van de ene groep dat de andere groep een bepaalde strategie zal 
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spelen en de effectieve kans dat hij die strategie zal spelen. Om tot dit evenwicht tot komen is 

het eenvoudig eerst enkele begrippen te definiëren:  

Πc│0 
L (Πc│0 

K) staat voor de verwachting van speler K (L) dat L (K) zal samenwerken als deze 

van het opportunistische type is. pc│0 
L (pc│0 

K) staat voor de effectieve kans dat L (K) zal 

samenwerken, als deze van het opportunistische type is. Een Bayesiaanse Nash evenwicht 

bestaat uit verwachtingen over de waarschijnlijkheden van strategie C (Πc│0 
L, Πc│0 

K) en de 

effectieve waarschijnlijkheden van strategie C (pc│0 
L, pc│0 

K) zodanig dat: 

1. de verwachtingen correct zijn: Πc│0 
L = pc│0 

L en Πc│0 
K = pc│0 

K 

2. speler L (K) pc│0 
L (pc│0 

K) kiest, zodanig dat hij zijn verwacht nut maximaliseert 

(Schollaert en Van de gaer, 2005).  

 

Schollaert en Van de gaer definiëren enkele kritische waarden waarvoor geldt dat indien K 

(L) kiest voor de samenwerkende strategie L (K) indifferent is tussen de vechtstrategie en de 

samenwerkende strategie. De kritische waarden worden berekend door het nut van K van 

vechten en samenwerken aan elkaar gelijk te stellen, indien L vecht en indien L samenwerkt. 

Hetzelfde wordt gedaan voor L. 

Mathematisch kan er dus gesteld worden dat: 

µK(C,C) = µK(F,C) 

dus 

YR = 1/α δ1YR – c 

Hieruit wordt de kritische waarde δ2, K1 (δ,α,ρ, c/YR) afgeleid. Op dezelfde manier worden alle 

andere kritische waarden afgeleid. 

Zo komt men tot de volgende uitdrukkingen: 

δ2, K1 (δ,α,ρ, c/YR) ≡ α/ρ 1/δ1 c/YR 

δ2, L1 (δ,α,ρ, c/YR) ≡ (1-α)/(1-ρ) 1/δ1 c/YR 

δ2, K2 (δ,α,ρ, c/YR) ≡ - Π0 
L/ [(1- Π0 

L) ρ] + α/ [(1- Π0 
L) ρδ1] [Π0 

L + c/YR] 

δ2, L2 (δ,α,ρ, c/YR) ≡ - Π0 
K/ [(1- Π0 

K) (1-ρ)] + (1-α)/[(1- Π0 
K) (1-ρ) δ1] [Π0 

K + c/YR] 

(Schollaert en Van de gaer, 2005). 

Grafisch kan dit als volgt weergegeven worden 
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Figuur 5: Grafische weergave van de theorie (ρ≤α≤1/2) 

 
Bron: Schollaert en Van de gaer, 2005 

 

In figuur 5 wordt de oplossing van het spel geanalyseerd door Schollaert en Van de gaer 

grafisch weergegeven. Op de x-as wordt δ1 weergegeven, op de y-as δ2. De waarden van δ1 en 

δ2 variëren tussen 0 en 1 zoals eerder aangegeven. Op de grafiek worden 4 curven 

weergegeven. Dit zijn kritische waarden die eerder berekend werden.  

De curve δ2,K2 geeft weer waar K indifferent is tussen vechten en samenwerken als L 

samenwerkt. De curve δ2,L2 geeft hetzelfde weer maar dan voor L, dus waar L indifferent is 

tussen vechten en samenwerken als K samenwerkt. Links van deze curves zullen de groepen 

er dan ook voor kiezen om samen te werken. Vermits links van de curve δ2,K2 K er steeds zal 

voor kiezen om samen te werken als L samenwerkt, is dit een zone waar er een 

samenwerkingsevenwicht tot stand komt. Hetzelfde kan niet gezegd worden van de zone links 

van de curve δ2,L2, vermits er een gedeelte van deze zone rechts van de δ2,K2-curve ligt en daar 

zal K opteren voor vechten als L samenwerkt. 

De curve δ2,K1 geeft weer dat K indifferent is tussen vechten en samenwerken, indien L vecht 

en de curve δ2,L1 geeft weer waar L indifferent is tussen vechten en samenwerken, indien K 

vecht. Weer kan er een evenwicht op deze manier afgebakend worden, namelijk het (F,F) 

evenwicht. Dit bevindt zich rechts van de δ2,K1 curve. Dezelfde redenering gaat op voor het 

(F,F) evenwicht als bij het (C,C) evenwicht. 
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Rechts van de δ2,K1 curve zal K ervoor opteren om te vechten als L vecht. Binnen deze zone 

komt dan ook het (F,F) evenwicht tot stand. Maar rechts van δ2,L1 kiest L voor vechten als K 

vecht, doch er kan niet met zekerheid gezegd worden of K binnen dit gebied zal kiezen voor 

de vechtstrategie. 

In het gebied egih komt er tevens een evenwicht tot stand. Zo is het dat rechts van de curve 

δ2,K2 K ervoor zal kiezen om te vechten als L samenwerkt. Links van de curve δ2,L1 zal L 

ervoor kiezen om samen te werken als K vecht. Dus rechts van de δ2,K2 curve en links van de 

δ2,L1 curve krijgen we dus een gebied waar er een (F,C) evenwicht tot stand kan komen. Er 

moet echter ook rekening worden gehouden met de andere twee curven. Het is namelijk zo 

dat rechts van de δ2,L2 curve binnen dit gebied L zal kiezen voor vechten als K samenwerkt. 

Het is echter zo dat K zal kiezen voor de vechtstrategie als L kiest voor de 

samenwerkingsstrategie. Dus een deel van het gebied valt weg. Hierdoor blijft nog het gebied 

egδ*Lk over waar het (F,C) evenwicht zal tot stand komen. 

Op de grafiek zijn er ook enkele gebieden waar niet één maar meerdere evenwichten tot stand 

komen. Gebied afδ*K is zo een gebied. Als dit gebied afgebakend wordt, zien we dat er zowel 

een (F,F) evenwicht als een (C,C) evenwicht kan tot stand komen. Het gebied δ*Lihk kunnen 

er ook twee evenwichten tot stand komen, namelijk ofwel een (C,F) evenwicht, ofwel een 

(F,C) evenwicht.  

Het enige gebied dat nog niet aangehaald werd, is het gebied g δ*K j δ*L. Dit is een gebied 

waar een evenwicht in onzuivere strategieën tot stand komt. 

De grafiek kan ook mathematisch verduidelijkt worden. Uitgaande van de kritische waarden 

die voorheen werden gedefinieerd, tonen Schollaert en Van de gaer een theorema aan waarin 

ze bepalen welke evenwichtsituaties tot stand komen. Deze situaties zijn tevens terug te 

vinden op grafiek 5. 

 

Theorema 1: 

(a) Een BN evenwicht in zuivere strategieën hebben volgende soorten gemeenschappen tot 

gevolg: 

(C,C)  δ2 ≤δ2,K2  en δ2≤δ2,L2   (C,F)  δ2≤δ2,K1 en δ2≥δ2,L2 

(F,C)  δ2≥δ2,K2 en δ2≤δ2,L1   (F,F)  δ2≥δ2,K1 en δ2≥δ2,L1 

(b) Een BN evenwicht in gemengde strategieën treedt alleen maar op als  

pc│0 
L = 1/ Π0 

L (ρδ1δ2 – αc/YR)/(α-δ1+ρδ1δ2) en 

 pc│0 
K = 1/ Π0 

K  [(1-ρ)δ1δ2- (1-α)c/YR]/[1-α-δ1+(1-ρ)δ1δ2] en de volgende voorwaarden 

moeten tevens voldaan zijn 
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Voor speler K: ofwel 

 δ2 > δ2,K1 EN δ2 < δ2,K2 

 δ2 < δ2,K1 EN δ2 > δ2,K2 

Voor speler L: ofwel 

 δ2 < δ2,L1 EN δ2 < δ2,L2 

 δ2 < δ2,L1 EN δ2 > δ2,L2 

(Schollaert en Van de gaer, 2005) 

 

De link met natuurlijke rijkdommen kan vlug gemaakt worden. Indien een land veel 

natuurlijke rijkdommen heeft, kan het land grote schade lijden als er een oorlogssituatie 

optreedt. De kosten van oorlogsvoering zullen groot zijn. Er moet echter een onderscheid 

gemaakt te worden naargelang het soort natuurlijke rijkdom. Als deze heel locatiespecifiek is, 

dan zullen de kosten veel kleiner zijn van oorlogvoering dan als er wijdverspreide natuurlijke 

rijkdommen zijn. Dit komt omdat het operationeel maken van locatiespecifieke rijkdommen 

veel gemakkelijker is dan bij wijdverspreide rijkdommen. Daarnaast dienen de natuurlijke 

rijkdommen ook opgenomen te worden in de potentiële baten. Hoe meer natuurlijke 

rijkdommen hoe hoger de baten van oorlogvoering, want dan kunnen de groepen een groter 

nationaal inkomen naar zich toetrekken, wat zal aanzetten tot oorlogvoering. Hierin ligt de 

link met het eenvoudig economisch model. Neem bijvoorbeeld een land als België. België is 

een land dat voornamelijk leeft van de handel en diensten en is sterk gediversifieerd. Dit zal 

een invloed hebben op de waarden van δ1 en δ2. Sterk gediversifieerde economieën worden 

gerelateerd met lage waarden van δ1 en δ2. De schade die België kan oplopen bij oorlog is 

enorm. Een land als België zal zich daarom ook hoogstwaarschijnlijk in het (C,C) gebied 

bevinden. Stel daartegenover een land als Irak, dat leeft van enkele oliebronnen en voor de 

rest nauwelijks economische activiteit heeft. In zo een land zullen de waarden van  δ1 en δ2 

eerder hoog zijn. Om deze oliebronnen operationeel te maken dienen er namelijk enkele 

transportlijnen te zijn, en voor de rest hoeft niets aanwezig te zijn om te kunnen genieten van 

de oliebronnen. Dit land heeft veel meer kans om in het (F,F) gebied terecht te komen.  

Tevens is het duidelijk dat naargelang de waarden van α en ρ de grafiek er enigszins anders 

zal uitzien. Wat betekent dat ook de relatieve macht van de groepen en de grootte van de 

groepen een rol zullen spelen in het tot stand gekomen evenwicht. 

De invloed van vertrouwen is tevens essentieel. Zij speelt een invloed bij de gemengde 

strategieën. In de eerste paper kwamen de auteurs tot de conclusie dat vertrouwen tussen 

beide partijen niet steeds voordelig was. Het bleek namelijk dat in de gebieden waar 
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vertrouwen ertoe deed, namelijk de gebieden waar er geen dominant evenwicht tot stand 

kwam, vertrouwen een tegengestelde invloed had. Ook in de tweede paper kwamen de auteurs 

tot de conclusie dat het aanwezige vertrouwen soms tegengestelde invloeden heeft. Zo blijkt 

dat in bepaalde situaties te veel vertrouwen in het feit dat de andere partij meewerkt, het de 

ene groep er kan toe aanzetten om toch te vechten en zo de dominante groep te worden. 

Vertrouwen is dus niet steeds een goede zaak. Echter in andere situaties kan een groot 

vertrouwen in de andere partij dat deze zal samenwerken ertoe aanzetten om ook samen te 

werken.   
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Deel 2: Ethiopië versus Eritrea 
 

Vooraleer na te gaan in welke mate de verschillende theoretische teksten de situatie in het 

Ethiopisch – Eritrese conflict verklaren, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de 

situatie in deze landen over de voorbije jaren.  

 

Ethiopië en Eritrea zijn buurlanden in de Hoorn van Afrika. Eritrea grenst aan de Rode zee, 

Soedan, Somalië en Ethiopië terwijl Ethiopië aan Eritrea, Soedan, Kenia en Somalië grenst. 

 

Kaart 1: Ethiopië en Eritrea 

 
Bron: http://www.roebuckclasses.com/105/inthenews/subsahara/hornofAfrica.htm 
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Hoofdstuk 1: 100 jaar Ethiopische - Eritrese  geschiedenis 
in een notendop 
Kaart 2: De vorming van Ethiopië 

 
Bron: http://home.wxs.nl/~hans.mebrat/eritrea-ethiopia.htm 

1.1 Ethiopië 

In kaart 2 wordt weergegeven hoe Ethiopië in de laatste 150 jaar tot stand kwam. Met deze 

kaart wordt al vlug duidelijk dat het geen land is dat al eeuwen lang bestaat, maar geografisch 

samengesteld is door veroveringen van verschillende vorsten. Hierdoor leeft in dit land een 

mengelmoes aan volkeren. 

Een opsomming van de belangrijkste historische gebeurtenissen sinds 1890 kunnen een beter 

inzicht geven in de conflicten van de laatste jaren. Van 1889 tot 1913 is Keizer Menelik aan 

de macht (Darkwah, 1969). Hij vormde het Ethiopië zoals weergegeven in kaart twee. Na 

keizer Menelik komt Haile Selassie op de troon. Hij regeert van 1913-1974. Zijn 

regeerperiode wordt onderbroken door de invasie van de Italianen gedurende 1935-1941. Het 

is met behulp van de Britten dat Haile Selassie er in slaagt om terug de troon te bemachtigen. 

Het beleid van Haile Selassie zet zoveel kwaad bloed bij de bevolking dat tijdens zijn 

regeerperiode er meerdere conflicten en mislukte staatsgrepen plaatsvinden.  

Het eerste conflict onder zijn regeerperiode vindt plaats in 1943 wanneer de boeren van 

Tigray in opstand komen. Deze opstand kan verslagen worden met behulp van de Britse 

luchtmacht. Enkele jaren laten, in 1960 plegen commandanten van de keizerlijke garde en de 

politie een mislukte staatsgreep. Vanaf 1965 komen studenten, intellectuelen en 
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legerofficieren jaarlijks op straat om te demonstreren voor landhervormingen en de 

afschaffing van de corruptie. In 1968 komen de boeren van Gojam in opstand. Deze provincie 

bevindt zich in het Noordwesten van het land, en de activiteit wordt voornamelijk gestitueerd 

rond het Tanameer. Het is pas in 1974, na meer dan 30 jaar van opstanden, dat de regering 

omvergeworpen wordt door hogere leger – en politiefunctionarissen. Vanaf dan begint een 

machtsstrijd tussen de leden van de Voorlopige Militaire Bestuursraad, de Derg. Deze strijd 

eindigt in 1977 wanneer Mengistu Haile Mariam erin slaagt de macht naar zich toe te trekken 

en alleenheerser wordt. Hij rekent direct af met zijn tegenstanders, eerst met de rechtse 

monarchisten en daarna met de linkse groepen. De Ethiopische Revolutionaire Volkspartij 

(EPRP) en de Ethiopische Socialistische Meison worden uitgeschakeld tijdens de Rode 

Terreur in 1977-’78 (Van Beurden, 1994). 

Het beleid van Mengistu baseert zich op Marxistische – Leninistische principes. Het 

onderwijs wordt op grote schaal gestimuleerd, alle grote bedrijven worden staatseigendom, de 

bezittingen van grootgrondbezitters en van de Ethiopische Kerk worden in beslag genomen en 

boeren moeten hun producten tegen een vaste prijs aan de overheid verkopen. Enkele jaren 

later, in 1987, wordt een grondwet naar Sovjetmodel goedgekeurd. Dit valt echter niet in 

goede aard bij een groot deel van de bevolking. In 1989 wordt dan ook een staatsgreep 

gepleegd door een groot deel van de legertop, die met moeite kan neergeslagen worden. Om 

de gemoederen te bedaren verandert de in 1984 opgerichte Arbeiderspartij haar naam en 

wordt het socialisme min of meer afgeschaft. De vrije marktprincipes worden terug 

ingevoerd. 

Het is in 1991 dat de Amerikaanse regering het bevel geeft een voorlopige regering te 

vormen. Dit wordt gedaan onder leiding van het Ethiopisch Revolutionair Democratisch 

Volksfront (EPRDF). Meles Zenawi wordt als president verkozen en er komt een Raad van 

Vertegenwoordigers.  

1.2 Eritrea  

In de vergelijkbare periode vinden er in Eritrea ook enkele belangrijke gebeurtenissen plaats. 

In 1882 kopen de Italianen het kuststadje Assab op. Enkele jaren later slagen ze er in een 

andere kuststad Massawa te bezetten en in 1889 besluit Keizer Menelik II het Italiaanse gezag 

te erkennen. Vanaf 1890 zwaaien de Italianen de scepter over hun “Colonia Erythrea” 

(Tronvoll, 1999). Met behulp van de Britse troepen worden deze kolonisatoren verdreven in 

1941. In 1945 wordt Eritrea officieel een VN-mandaatgebied onder Brits bestuur. 

Ondertussen groeit er meer en meer ongenoegen en wordt menig verzetpartij opgericht. In 
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1946 wordt de Moslimliga opgericht. Deze liga strijdt voor de onafhankelijkheid van Eritrea. 

Ook wordt de Pro-Italië Partij en de Liberale Progressieve Partij opgericht. Ondanks het feit 

dat er gestreden wordt voor onafhankelijkheid beslissen de Verenigde Naties dat Eritrea een 

federatie dient te vormen met Ethiopië, wat wordt doorgevoerd op 15/9/1952 (global policy 

forum, 2004). 

Ondertussen wordt het ongenoegen over het bestuur van het land steeds groter en wordt de 

drang naar onafhankelijkheid meer en meer aangewakkerd. In 1960 wordt het Eritrese 

Bevrijdingsfront (ELF) opgericht. In 1971 wordt het Volksbevrijdingsfront van Eritrea 

(EPLF) opgericht (Iyob, 2000). Deze twee organisaties vechten een bloedige strijd uit, 

waarbij het ELF in 1980 definitief wordt verslagen. Het is pas op 24 mei 1991 dat de EPLF 

troepen erin slagen Asmara binnen te trekken, waarna de achtergebleven Ethiopische troepen 

zich overgeven. Hierna installeert het EPLF een voorlopige regering. Op 23 april 1993 komt 

er een referendum over de onafhankelijkheid waarbij 99% van de Eritrese volk voor is. Op 24 

mei 1993 wordt Eritrea dan ook officieel onafhankelijk en lid van de VN (Tronvoll, 1999) 

Hoofdstuk 2: Ethiopië en Eritrea in cijfers 
Cijfermateriaal kan duidelijkheid scheppen over de situatie in Ethiopië en Eritrea. Beide 

landen hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken. Zo is in beide landen de bevolking 

toegenomen voor de periode 1994-2003. Dit is onder andere te wijten aan een daling van het 

sterftecijfer, vooral bij kinderen, en een betere gezondheidszorg. Tevens groeide de populatie 

gedurende deze periode in beide landen aan ongeveer hetzelfde ritme. Daarnaast zijn beide 

landen, zoals bij Ethiopië reeds aangehaald, een mengelmoes van volkeren.  
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Figuur 6: Etnische samenstelling in Ethiopië 

Aandeel Volkeren in totale bevolking

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

oromo Amharen Tigrayers Sidama-groep omo-groep Agew-groep Nilo-
Saharagroep

Afar Somali

Volkeren

 
Bron: Ethiopië/Eritrea, Van Beurden, 1994 

 

In figuur 6 worden de verschillende volkeren van Ethiopië voorgesteld. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de hooglandvolkeren, dit zijn de eerste 6 volkeren, en de 

laaglandvolkeren. De hooglandvolkeren bevinden zich grotendeels in het centrum en het 

westen van het land, terwijl de laaglandvolkeren eerder het oosten bezetten. Het is 

overduidelijk dat de hooglandvolkeren het grootste deel van de bevolking uitmaken, waarbij 

de Oromo de grootste etnische groepering is. Deze groepering bevindt zich in het centrum van 

het land en telt ongeveer 40% van de bevolking. 
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Figuur 7: Etnische samenstelling in Eritrea 
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Bron: Ethiopië/Eritrea, Van Beurden, 1994 

 

In figuur 7 wordt de etnische samenstelling in Eritrea weergegeven. Ook hier wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de woonplaats van de verschillende volkeren. De eerste vier 

volkeren bevinden zich in het hoogland. Zij zijn het grootste in aantal, en voornamelijk de 

Tigrinya – sprekenden drukken hun stempel op de Eritrese bevolking. De Kunama en de 

Baria bevinden zich in het Zuidwesten en de Saho en de Afar bezetten het Oosten van het 

land.   

 

Het is zo dat er ook vele verschillen zijn tussen beide landen. Aan de hand van cijfers wordt 

gauw duidelijk dat Eritrea welvarender is. Eén van de manieren om dit te achterhalen, is 

kijken naar de BBP/capita (in U.S. Dollar) 

 

In figuur 8 wordt het BBP/capita voor beide landen weergegeven in U.S. Dollar. Op de x-as 

worden de jaartallen weergegeven, beginnend van 1999. Als er enkel gekeken wordt naar de 

cijfers van Eritrea valt het op dat dit land in 2000 een duik kende van zijn BBP/capita. Daarna 

herneemt het BPP/capita echter. Ondanks deze herneming slaagt Eritrea er niet in om in 2003 

hetzelfde BBP/capita (in U.S. Dollar) te behalen als in 1999. 
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Ethiopië kent in 2000 nog een lichte stijging van het BBP/capita, waarna het stagneert om dan 

te dalen. Het land slaagt er ook niet in om voor 2003 hetzelfde BBP/capita te behalen van 

1999.  

Als de twee landen vergeleken worden dan valt op dat Ethiopië een steeds beduidend lager 

BBP/capita (in U.S. Dollar) haalt dan Eritrea. In 1999 bedroeg het BBP/capita in Eritrea 210 

US $ terwijl dit in Ethiopië slechts 100 US $ bedroeg. Dit komt neer om meer dan het 

dubbele. Over de jaren heen neemt dit verschil zelfs ligt toe. Als het BBP/capita in Ethiopië in 

2003 gelijk gesteld wordt aan 100, dan bedraagt het BBP/capita in Eritrea in dat jaar 211.  Dit 

is reeds een belangrijke indicator dat Eritrea een welvarender land is dan Ethiopië. 

 

Figuur 8: BBP/capita (in U.S. Dollar) van Eritrea en Ethiopië 
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Bron: www.worldbank.org 

 

Een ander belangrijk gegeven met betrekking tot de twee landen is de verdeling van de 

toegevoegde waarde over de verschillende sectoren. Deze informatie kan namelijk verklarend 

zijn voor de burgeroorlog die er hoedde.  
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Figuur 9: Toegevoegde waarde van de verschillende sectoren (in % van het BBP) 
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Figuur 9 geeft de toegevoegde waarde van de verschillende sectoren in percentage van het 

BBP weer. Voor Eritrea valt op dat de dienstensector de hoogste toegevoegde waarde creëert. 

Dit aandeel stijgt in 2002, waarna het licht terugvalt in 2003. Over de periode 1999-2002 

moet de landbouw aan toegevoegde waarde inboeten ten voordele van de diensten. In 

Ethiopië wordt vastgesteld dat de dienstensector in 2002-2003 de hoogste toegevoegde 

waarde creëert, echter in mindere mate dan in Eritrea. De landbouwsector blijft een heel 

belangrijke sector qua toegevoegde waarde, hoewel ze aan waarde moet inboeten. De 

industrie is qua toegevoegde waarde de kleinste sector in beide landen, hoewel beide landen 

een lichte toename kennen binnen deze sector in het jaar 2002. Deze gegevens zullen later 

nog nuttig blijken voor de verklaring van de burgeroorlog. Het is namelijk zo dat deze 

gegevens erop wijzen dat Eritrea een land is dat zich reeds verder ontwikkeld heeft dan 

Ethiopië. Dit alleen al bleek een voldoende reden voor Eritrea om zich af te scheiden.  

 

Een andere belangrijke indicator ter verklaring van de burgeroorlog tussen deze twee landen 

is de activiteit waarmee bedrijven zich bezig houden. 
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Figuur 10: Bedrijfsactiviteit in Ethiopië 
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Figuur 11: Bedrijfsactiviteit in Eritrea 
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Figuur 11 geeft de samenstelling van de bedrijfsactiviteit in Eritrea weer in percent van de 

totale bedrijfsactiviteit. Onmiddellijk valt op dat voeding en drank enorm belangrijke sectoren 

zijn. Daarnaast zijn textiel en lederwaren eveneens van cruciaal belang. De twee 

daaropvolgende sectoren zijn chemicaliën/verf en bouwmaterialen. Als dit vergeleken wordt 

met de samenstelling van de bedrijfsactiviteit in Ethiopië, die weergegeven wordt in figuur  
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10, vallen er toch enkele belangrijke verschillen op. Hieruit blijkt duidelijk dat hout, 

meubelen en metaalwerk ver boven de andere activiteiten uitsteken. Daarnaast is voedsel ook 

een heel belangrijke bedrijfsactiviteit. Deze gegevens kunnen gerelateerd worden aan figuur 9 

waar duidelijk bleek dat de landbouwindustrie nog steeds sterk aanwezig is in het land.  

Uit deze figuren blijkt dat Eritrea toch meer industrie gericht is dan Ethiopië. Ethiopië is echt 

nog het klassieke landbouwland bij uitstek. 

 

Als laatste kan er gekeken worden naar een algemene welvaartsindicator, namelijk de Human 

Development index. Deze index werd ontwikkeld door de United Nation Development 

Programme. De HDI bekijkt drie meetbare dimensies van ontwikkeling. Eerst en vooral wordt 

gekeken naar de levensverwachting, daarnaast naar de inschrijvingen in het onderwijs en 

geletterdheid en als laatste naar het inkomen per capita (Human development report, 2002). 

 

Tabel 3: Welvaartsindicatoren (2002), rang op basis van 177 landen 

  

rang 

HDI 

rang 

BBP/capita 

Rang 

BBP/capita 

- rang HDI 

HDI 

waarde

BBP/capita 

(PPP US 

$) 

rang 

HPI-

1 

Ethiopië 170 169 -1 0,359 780 92 

Eritrea 156 164 8 0,439 890 70 

Bron: http://hdr.undp.org/statistics/data/coutry_fact_sheets/cty_fs_ERI_html 

          http://hdr.undp.org/statistics/data/coutry_fact_sheets/cty_fs_ETH_html 

 

 

In tabel 3 wordt de human development index voor beide landen weergegeven. In 2002 

haalde Ethiopië een waarde van 0.359, terwijl Eritrea een waarde haalde van 0.439. Hiermee 

kwamen ze respectievelijk op plaats 170 en 156 in de ranking van 177 landen. Ook qua BBP 

per capita haalt Eritrea een betere plaats dan Ethiopië. In de laatste kolom wordt de plaats 

weergegeven van beide landen in de ontwikkelingslanden. Eritrea haalt hierbij plaats 70 van 

de 95 ontwikkelingslanden en Ethiopië plaats 92 op 95. Dit betekent dat beide landen wel nog 

achteraan bengelen, zelfs binnen de groep van ontwikkelingslanden. De situatie is echter nog 

veel slechter in Ethiopië dan in Eritrea. Er zijn slechts 3 ontwikkelingslanden die voor hun 

HDI slechter scoren dan Ethiopië.  
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Hoofdstuk 3: Ethiopië in beeld 
Kaart 3: Ethiopië 

 
Bron: http://ftp.lib.utexas.edu/maps/cia04/ethiopia_sm04.gif 

 

Kaart 3 geeft Ethiopië weer. Op deze kaart zijn de belangrijkste steden aangeduid, met als 

hoofdstad Addis Abeba. Daarnaast wordt het op de kaart duidelijk dat Ethiopië, door de 

onafhankelijkheid van Eritrea, geen doorgang meer heeft naar de zee, wat van cruciaal belang 

blijkt te zijn bij de verklaring van de onafhankelijkheid. 
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Kaart 4: Bevolking en etnische groeperingen in Ethiopië 

 
Bron: http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/ethiopia_pop_1976.jpg 

 

Op kaart 4 wordt de bevolking van Ethiopië weergegeven. Het grootste deel van de bevolking 

bevindt zich in het centrum en in het westen van het land. De grens met Eritrea is eerder 

dunbevolkt, met uitzondering van het kleine gedeelte waar de Saho bevolking zich bevindt. 

 

Kaart 5: Vegetatie in Ethiopië 

 
Bron: http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/ethiopia_veg_1976.jpg 
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Op kaart 5 wordt de vegetatie van Ethiopië weergegeven. Als we de vorige figuur en deze 

samen bekijken dan wordt het duidelijk dat de dichtstbevolkte gebieden tevens de meest 

vruchtbare gebieden zijn. De grens met Eritrea vormt eerder steppe en woestijn.  

Hoofdstuk 4: Eritrea in beeld 
Kaart 6: Eritrea 

 
Bron: http://www.fluechtlingsrat.net/laender/eritrea/eritrea.html 

 

Kaart 6 geeft Eritrea weer. Hierop worden de belangrijkste steden en de hoofdstad, Asmara, 

weergegeven. Tevens worden alle grenzen duidelijk. Opvallend is de lange grens met de Rode 

Zee. Deze vormt een belangrijke factor op gebied van handel maar tevens militair heeft de 

Rode Zee steeds een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast wijzen sommige auteurs op de 

visvangst als potentiële bron van inkomen.  
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Kaart 7: De bevolking van Eritrea 

 
Bron: http://home.wxs.nl/~hans.mebrat/eritrea-people.htm 

 

In kaart 7 wordt de bevolking van Eritrea weergegeven naargelang het woongebied. De 

bevolking van Tigre is de grootste bevolkingsgroep. Deze woont in het grensgebied met 

Soedan. De tweede grootste bevolkingsgroep, de Afar, grenzen aan Ethiopië, alsook de Saho, 

de Tigrinya en de Kunama.  

Hoofdstuk 5: De verzetsbewegingen in Ethiopië en Eritrea 
Zowel in Ethiopië als in Eritrea zijn de voorbije jaren verscheidene verzetsbewegingen 

ontstaan. Elk met hun eigen doelstellingen en met hun eigen verzet. De ene vocht voor de 

afzetting van de keizer, de andere voor de onafhankelijkheid van zijn land. Hierna volgt kort 

een opsomming van de verschillende verzetsbewegingen die zich de laatste decennia gevormd 

hebben en al dan niet nog bestaan. 

In 1974 wordt de Keizer Haile Selassie afgezet door de Derg, de militaire raad (Abbink, 

1993). Deze verzetbeweging streed tegen het beleid van de keizer. Armoede, corruptie, 

inefficiëntie, politieke moord, … was eerder regel dan uitzondering onder zijn regeerperiode. 

Bij de strijd tegen de keizer kreeg de Derg hulp van onder andere het Oromo Bevrijdingsfront 

(OLF). Eenmaal de Derg echter aan de macht is, kant het OLF zich tegen hen. Na een strijd 

voor de macht tussen de belangrijkste leden van de Derg, komt Mengistu Haile Mariam aan 

de macht (Abbink, 1993). Hij rekent af met al zijn politieke tegenstanders. Zoals reeds eerder 

gezien pakt hij eerst de rechtse monarchisten aan om daarna in de Rode Terreur zowel de 
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Ethiopische Revolutionaire Volkspartij (EPRP) als de  Socialistische Meison beweging van 

hun macht te ontdoen. 

Ook in Eritrea ontstaan er belangrijke verzetsbewegingen. Terwijl de meeste 

verzetsbewegingen in Ethiopië streden voor de afzetting van de machtshebber, wordt er in 

Eritrea gevochten voor de onafhankelijkheid van het land. Reeds in 1946 wordt de Moslim 

Liga opgericht. Ook de Liberale Progressieve Partij, de partij van de Christenen, de Pro-Italië 

Partij worden opgericht. Hun invloeden zijn echter van marginaal belang bij de 

onafhankelijkheidssrijd. De eerste grote verzetsgroep die ontstond was het “Eritrese 

bevrijdingsfront” (ELF) in 1960. Deze beweging kreeg veel steun van de Arabische wereld in 

haar strijd tegen de Ethiopische “bezetting”. Ze wordt opgericht door een groepje Moslims die 

het oneens zijn met het beleid van de vorst. Onder het regime van Mengistu Haile Mariam 

worden tienduizenden mensen gefolterd en vermoord (Shah, 2004)  Er wordt massaal inbreuk 

gepleegd op de mensenrechten en tijdens zijn herallocatie programma’s vinden nog eens 

duizenden mensen de dood (HRW World report, 1999). Na talrijke van deze wanpraktijken 

sluiten zich ook Christenen aan bij de beweging. Door interne strubbelingen binnen het ELF 

komen er echter afscheidingen en ontstaat zo in 1971 het “Volksbevrijdingsfront van Eritrea” 

(EPLF). Na een bloedige strijd tussen het ELF en het EPLF voor de macht over Eritrea 

verliest het ELF. Het EPLF wordt steeds groter en machtiger, dit onder andere door in te 

spelen op de grote etnische verschillen tussen hun leden. Bij het EPLF wordt iedereen, van 

welk afkomst ook, gerespecteerd. Enkele jaren later, in 1975, richtten de mensen van Tigray 

ook een bevrijdingsfront op, beter bekent als het “Volksbevrijdingsfront van Tigray” (TPLF). 

Deze beweging vecht voornamelijk tegen de Derg. Op 21 december 1974 wordt de guerilla 

oorlog omgezet naar een open oorlog voor de onafhankelijkheid van het land. In 1991 wordt 

de genadeslag door Eritrea gegeven. Op 24 mei trekt het EPLF, Asmara, de hoofdstad van 

Eritrea binnen. De Ethiopische troepen kunnen niet anders dan zich overgeven. Exact twee 

jaar later wordt Eritrea officieel onafhankelijk verklaard.  

 

Hoofdstuk 6: Redenen van verzet 
Om de redenen van verzet in deze streken goed te kunnen analyseren is het belangrijk dat er 

een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten van verzet. In de 20ste eeuw is 

het opmerkelijk dat er twee strijden werden uitgevochten. 

Eerst was er het verzet van het Ethiopische volk tegen de keizer. Daarnaast zien we de 

onafhankelijkheidsstrijd van Eritrea. Hiermee samenhangend kan er ook gewezen worden op 
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het grensconflict tussen de twee landen, dat momenteel nog heerst. Op dit laatste wordt er niet 

ingegaan. De twee conflicten dienen elk afzonderlijk behandeld te worden, vermits er andere 

oorzaken aan de basis liggen. 

6.1 De strijd tegen het beleid van de Ethiopische keizer 

In februari 1974 wordt de Ethiopische regering, samen met de keizer, Haile Selassie, omver 

geworpen door de militaire raad, de Derg (UNDP, 2004). De hongersnood en de onrust bij 

werklieden en studenten waren het ideale klimaat voor de Derg om over te gaan tot actie. Er 

wordt een revolutionaire regering van militairen gevormd waarbij er een einde komt aan het 

feodalisme. De omverwerping van de regering kwam er na jaren van bittere armoede bij de 

lokale bevolking, een corrupt en inefficiënt beleid, zeer laag ontwikkelde landbouw en 

industrie, politieke wantoestanden, … (Van Beurden, 1994).  

Na Haile Selassie komt de marxistische leider Mengistu Haile Mariam aan de macht. Al gauw 

wordt elke vorm van oppositie uitgeschakeld en wordt het land geregeerd volgens 

marxistische principes. Alle goed ontwikkelde bedrijven worden staatseigendom en het 

onderwijs wordt op grote schaal gestimuleerd. Het bezit van grootgrondbezitters en van de 

Ethiopische kerk wordt in beslag genomen, en de boeren moeten hun goederen aan een vaste 

prijs aan de overheid leveren. Alle marktgerelateerde principes worden afgeschaft en er wordt 

overgegaan naar een planeconomie.  

Als er gekeken wordt naar de redenen van verzet tegen de keizer, worden vooral niet – 

economische problemen aangekaart. Zo was het corrupt en inefficiënt beleid van de keizer 

één van de belangrijke redenen van verzet, maar tevens de vele doden die onder zijn gezag 

vielen gaven aanleiding tot groot ongenoegen. De keizer had ook nauwelijks aandacht voor de 

identiteit van de verschillende volkeren. 

Naast deze meer sociale problemen kunnen er toch enkele onderliggende economische 

oorzaken aangeraakt worden. De bittere armoede waarin het overgrote deel van de bevolking 

leefde speelde een belangrijke rol. De keizer werd verweten zijn land niet economisch 

rendabel te maken. Ook werden landbouw en industrie nauwelijks gestimuleerd. Dit is 

duidelijk als het percentage van de bevolking dat in de landbouw werkt, vergeleken wordt met 

de toegevoegde waarde die in de sector gecreëerd wordt. Tevens bleek uit de vorige grafieken 

dat de industrie sterk onderontwikkeld is. De overheidsuitgaven werden grotendeels besteed 

aan wapens en verdediging van het land, in plaats van aan gezondheidszorg en investeringen 

in de economie van het land. Deze redenen werden gebruikt door de Derg om de bevolking 

ertoe aan te zetten te vechten en in opstand te komen tegen de keizer (Van Beurden, 1994). 
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6.2 De onafhankelijkheidsstrijd van Eritrea 

De onafhankelijkheidsstrijd van Eritrea wordt vooral beschreven als een conflict dat draait om 

religie, etniciteit en ideologie. Zo verliep het samengaan met Ethiopië heel moeilijk. Dit was 

niet alleen te wijten aan sociale verschillen. Ethiopië was qua bevolking en omvang tien maal 

groter maar wel veel minder ontwikkeld (Pateman, 1991). Dit kwam onder andere door de 

inspanningen die de kolonisatoren in Eritrea hadden geleverd om het land te ontwikkelen. 

Zowel de Italianen als de Britten hadden binnen dit land een minimale industriële 

infrastructuur opgesteld. Tevens werden er tijdens de oorlog in Eritrea verschillende 

investeringen gedaan om onder andere de infrastructuur op peil te houden. Dit werd gedaan, 

onder andere om militaire redenen, maar ook de verdere ontwikkeling van de economie werd 

in het achterhoofd gehouden bij deze beslissingen.  

Daarnaast was er groot ongenoegen over het beleid van de Ethiopische keizer. Deze had 

namelijk verworven rechten van de Eritrese bevolking afgenomen. De bevolking verweet de 

keizer ook dat hij geen rekening hield met de wensen van de meerderheid van de bevolking. 

Soms wordt er ook verwezen naar het feit dat de twee andere Italiaanse kolonies wel de 

onafhankelijkheid hadden verkregen (van Beurden, 1994). Deze redenen zullen waarschijnlijk 

ook een rol gespeeld hebben binnen dit conflict. Er kunnen echter ook meerdere economische 

redenen aangehaald worden ter verklaring van de onafhankelijkheidsstrijd van Eritrea.  

Eén van de redenen die door meerdere auteurs wordt geciteerd, is de doorgang naar de zee. 

Door de afscheiding van Ethiopië verliest dit land de doorgang naar de zee, en moet het 

andere handelsroutes zoeken door andere landen, zoals Eritrea (The world factbook: Eritrea). 

Tevens is de zee een belangrijke potentiële bron van inkomsten. Voor de oorlog zorgde de 

visserij voor veel opbrengsten. Momenteel wordt deze bron nog niet geëxploiteerd maar het 

potentieel is er wel (Van Beurden, 1994). 

Markasis (1998) verwijst nog naar andere argumenten om de onafhankelijkheidsstrijd te 

verklaren. Hij beweert dat de staat de bron is van conflict en dit op twee manieren. Eerst 

verwijst hij naar de competitie tussen de landen op het vlak van natuurlijke rijkdommen. Ook 

duidt hij de controle over de allocatie van bronnen als belangrijk twistpunt (Markasis, 1998). 

Deze redenen hebben een belangrijke rol gespeeld in dit conflict. Zoals hiervoor gezien was 

één van de redenen de doorgang naar de zee. Dit wordt door mening auteur als de natuurlijke 

rijkdom van Eritrea gezien. Daarnaast slaagt Eritrea erin een grote variëteit aan gewassen te 

kweken. Zo kweken ze gerst, tafzijde, tarwe, gierst, vlas, katoen, koffie, papaya,  
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citrusvruchten, bananen, mango’s, bonen en linzen, aardappelen, verscheidene groenten, vis  

en zuivelproducten (African Studies Center, 2004). Maar misschien wel het belangrijkste is 

dat Eritrea een belangrijk potentieel aan winstgevende voorraden van grondstoffen heeft. Er 

wordt onder andere verwezen naar voorraden goud, koper, meststof, ijzererts en andere 

mineralen (African Studies Center, 2004). De controle over de allocatie van deze bronnen is 

dan ook van cruciaal belang om de macht te krijgen en te behouden. Naast deze natuurlijke 

rijkdommen kan ook verwezen worden naar de bevolking van Eritrea als belangrijke bron. Ze 

worden wel eens de sleutel genoemd in de ontwikkeling van de andere bronnen (African 

Studies Center, 2004). Als de vergelijking gemaakt wordt met Ethiopië valt het op dat de 

Eritrese bevolking qua ontwikkeling ver voor zit op de Ethiopische. Zo ligt de geletterdheid in 

Eritrea op 58,6% terwijl die in Ethiopië slechts op 42,7% ligt. Ook de inschrijvingen in het 

secundair onderwijs liggen opmerkelijk hoger in Eritrea dan in Ethiopië. Goede werkkrachten 

in combinatie met natuurlijke rijkdommen waren voor de Eritreëers voldoende om voor de 

onafhankelijkheid te strijden.  

Naast al deze feiten blijkt ook dat Eritrea, zoals in de grafieken weergegeven, veel 

ontwikkelder en moderner is dan Ethiopië. Het land is al meer op industrie en vooral op 

handel gericht, en daarnaast ligt het inkomen per capita veel hoger. Als er gekeken wordt naar 

de human development indicator dan staat Eritrea op de 156ste plaats, terwijl Ethiopië pas op 

de 170ste plaats staat.  

 

Hoofdstuk 7: Verklaring van conflicten door theorie.  
Er dient nagegaan te worden in welke mate dat de theoretische economische modellen in staat 

zijn deze conflictsituaties te verklaren.  

 

Kort samengevat worden revoluties in het model van Roemer verklaard aan de hand van 

speltheorie. Er zijn twee partijen die elk een bepaald doel hebben. Door middel van een 

bepaalde strategie zullen ze dit doel trachten te bereiken. Roemer gaat uit van rationele 

economische agenten die steeds kosten en baten afwegen bij het nemen van een beslissing. Er 

kan aangetoond worden hoe deze theorie de revolutie in Ethiopië grotendeels verklaard.  

In de tekst van Schollaert en Van de gaer ligt de verklaring onder andere bij de aanwezigheid 

van natuurlijke rijkdommen. Deze auteurs slagen er duidelijk beter in om de 

onafhankelijkheidsstrijd te verklaren.  
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7.1. De strijd tegen het beleid van de keizer 

Deze strijd is in belangrijke mate te vergelijken met de situatie in Rusland. Aan het hoofd 

staat een feodale keizer, Haile Selassie, die de scepter zwaait zonder rekening te houden met 

de bevolking. Daartegenover staat het rebellenleger dat een betere toekomst beoogt.  

Er kan vanuit gegaan worden dat voor het vormen van het rebellenleger ieder lid op zich een 

afweging maakt tussen de baten en de kosten van de toetreding.  

De baten waren een eventueel beter leven indien het rebellenleger de keizer van de troon kon 

stoten. Gezien de bittere armoede waarin het overgrote deel van de bevolking leefde was het 

ook niet moeilijk om een verbetering van de levensomstandigheden te beloven. De kosten 

daarentegen waren waarschijnlijk zware straffen indien ze konden gevangen genomen worden 

door de troepen van de keizer. Daarnaast waren er de baten en de kosten van niet deelname 

aan het rebellenleger: geen straf van de keizer tegenover het leven in bittere armoede. 

Naast een verbetering van de levenskwaliteit indien de oorlog gewonnen was, waren er 

natuurlijk nog niet-economische drijfveren die een rol speelden in de beslissing om al dan niet 

toe te treden tot het rebellenleger. Zo worden steeds etnische redenen aangegeven als 

belangrijk binnen deze oorlog. Er wordt gewezen op het feit dat de keizer geen aandacht gaf 

aan de identiteit van de verschillende volkeren in zijn beleid.  

De context waarin Roemer zijn theorie weergeeft kan dus overgeheveld worden naar de 

Ethiopische realiteit. Eerst en vooral hebben we twee partijen: de keizer en de leider van het 

rebellenleger. Deze twee partijen hebben elk hun doelstelling. De keizer streeft voor het 

behoud van het regime terwijl de leider van het rebellenleger, in ons voorbeeld de Derg, de 

omverwerping van de keizer beoogt. Allebei hebben ze hun eigen middelen om deze 

doelstelling te bereiken. De keizer zal hoogstwaarschijnlijk dreigen met straffen voor al wie 

zich bij de rebellen voegt terwijl de rebellenleider de leden een betere toekomst belooft. 

Ieder lid van de samenleving maakt tevens een afweging tussen het al dan niet vervoegen van 

het rebellenleger. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige en verwachte toekomstige 

omstandigheden. In de situatie in Ethiopië is het duidelijk dat naarmate de 

levensomstandigheden van de bevolking erop achteruit gaan, er steeds meer verzet komt. Dit 

is logisch vermits iedereen voor zichzelf een kosten – baten analyse maakt, waarin, eenmaal 

de levensomstandigheden uitermate slecht zijn, de baten van verzet enorm toenemen.  

Indien de rebellenleider een grote groep achter zich kan scharen, zal deze in staat zijn een 

revolutionaire coalitie te vormen. Onder deze omstandigheden is het mogelijk dat de 

rebellenleider erin slaagt de keizer omver te werpen.  
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Het is duidelijk dat de basisopmaak van het model van Roemer terug te vinden is in de 

Ethiopische situatie.  

Als er specifiek gekeken wordt naar de veronderstellingen die Roemer maakt, slaagt hij er 

ook in om met zijn theorie realistische situaties weer te geven. 

Eerst en vooral maakt hij abstractie van het free-rider probleem. Indien hij dit niet zou doen, 

betekent dit dat er geen revoluties en burgeroorlogen zouden kunnen ontstaan. Een reden 

waarom hij mogelijks abstractie maakt van dit probleem is omdat er andere krachten zijn die 

sterker zijn waardoor er toch geen free-rider probleem ontstaat. In de situatie die hier 

besproken wordt, komt dit ook duidelijk naar voren. Tot 1943 verloopt het verzet tegen de 

keizer, die dan toch reeds enkele tientallen jaren aan de macht is, vredig. Het is pas vanaf 

1943 dat de wantoestanden die de bevolking worden aangedaan zo een proportie aannemen 

dat het free-rider probleem opgeheven wordt en dat steeds meer bevolkingsgroepen in opstand 

komen. Het onrecht dat de bevolking wordt aangedaan weegt sterker door dan het free – rider 

probleem waardoor dit niet meer geldt. Er wordt in de literatuur ook op gewezen dat door de 

abstractie van het free – rider probleem en de mechanismen die ervoor zorgen dat er abstractie 

van mag gemaakt worden, er tevens conflicten kunnen optreden binnen de groep. Dit is ook 

enigszins waarneembaar binnen het Ethiopische conflict. Binnen de Derg ontstaat, eenmaal de 

macht gegrepen, conflicten tussen verscheidene afsplitsingen.  

Daarnaast maakt Roemer de veronderstelling van coalitiemonotoniciteit. Ook deze 

veronderstelling geeft een goed beeld van de realiteit. Reeds vanaf 1943 komt er gewapend 

verzet tegen de keizer. Geen enkele groepering slaagt er echter in de keizerlijke macht omver 

te werpen. Nochtans naarmate de wantoestanden aanhouden, lijkt het steeds moeilijker voor 

de keizer om het van het verzet te winnen. Tijdens het begin van het gewapende verzet, zijn 

het steeds kleine groepen van ontevredenen die trachten het regime van de Keizer omver te 

werpen. Hun kans op slagen is echter klein. In 1960 trachtte de politie en de keizerlijke garde 

een staatsgreep te plegen, enkele jaren later komen de Oromo’s en de Somali’s in opstand. 

Het is pas in 1974 wanneer de Oromo’s met de Derg en andere groeperingen samen het heft 

in handen nemen, dat ze er in slagen om Haile Selassie van de troon te stoten. Dit is het 

perfecte bewijs dat slechts een deel van de groep veel minder kans heeft om de revolutie te 

winnen, dan de volledige groep. Er kan de bedenking gemaakt worden dat de straffen voor de 

grote groep, in onze situatie de Derg met behulp van andere kleine groepen, zwaarder waren 

dan voor de kleine groepen. Het is namelijk zo dat de grote groep zich pas na enkele jaren 

gevormd heeft. De kans dat dan de straffen en het wanbeleid van de keizer nog erger waren, is 

groot.  
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De veronderstelling van symmetrie aantonen is in realiteit bijna onmogelijk. Men zou 

namelijk moeten beschikken over twee even grote coalities, wat in realiteit zo goed als 

onmogelijk is. 

Tevens wordt strafmonotoniciteit verondersteld in het model van Roemer. Ook hiervoor valt 

een redelijke verklaring te geven. Veronderstellend dat de straffen steeds zwaarder werden 

naarmate de tijd vorderde, valt het op dat de Keizer steeds meer moeite krijgt om het verzet te 

verslaan. Het is ook pas na ettelijke jaren dat het verzet erin slaagt de keizer omver te werpen, 

dus naarmate de straffen steeds zwaarder werden. Hier moet wel bij opgemerkt worden dat de 

kans op overwinning eigenlijk gestegen is omwille van twee fenomenen. Ten eerste zijn de 

verschillende verzetsgroepen zich gaan groeperen en ten tweede zijn de straffen van de Keizer 

gestegen. Uiteindelijk slaagt de Derg erin om Keizer Haile Selassie omver te werpen. Er kan 

echter niet aangeduid worden of dit te wijten is aan de hogere straffen van de keizer of aan het 

feit dat de verzetsgroep steeds groter werd.  

Een andere veronderstelling die gemaakt wordt is deze van Lean and Hungry. In de situatie 

van Ethiopië wordt het echter moeilijk om deze veronderstelling hard te maken. Het zou 

namelijk zo zijn dat een coalitie plus een arme meer kans heeft om de revolutie te winnen dan 

eenzelfde coalitie plus een rijke. Dit wordt verklaard door de toewijding die arme mensen 

zouden hebben. Het is echter zo dat het de militaire raad was die de keizer uiteindelijk omver 

geworpen heeft. Ondanks het feit dat deze bevolkingsgroep waarschijnlijk niet tot de elite van 

het land behoren, zullen ze zeker niet de armsten geweest zijn. Indien het de armste groep was 

die de keizer van zijn troon zou gestoten hebben, zou er enig bewijs kunnen zijn dat de 

veronderstelling van Lean and Hungry kon opgaan. Dit is echter niet het geval.  

Er kan ook aangetoond worden dat er een coalitie is die η-vormbaar is. Het feit dat er 

verzetsgroepen ontstaan zijn, levert al het bewijs voor deze stelling.  

Roemer gaat er dan van uit dat er een oplossing moet bestaan voor een minimax probleem, 

waarbij eerst de keizer zijn straffen bekend maakt waarna de verzetsgroep een nieuwe 

inkomensverdeling, en dus een betere toekomst, voorstelt. In realiteit is het niet zo dat de 

Tsaar eerst zijn straffen officieel publiceert, waarna de leider van de revolutionairen een 

nieuwe inkomensverdeling voorstelt. Straffen worden in realiteit niet meegedeeld, deze 

worden gewoon ervaren door de bevolking.  

Tevens onderzoekt Roemer de hoogte van de straffen van de Tsaar. Hierbij maakt hij de 

veronderstelling dat indien men zich bevindt in een gevoelig regime de straffen niet tiranniek 

mogen zijn. Ethiopië is duidelijk een gevoelig regime, waarbij de hoogte van de straffen, en 

dus de wantoestanden die de bevolking moet ondergaan, een invloed hebben op de kans op 
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van winst bij verzet. Dit is duidelijk omdat naarmate de straffen erger worden, men overgaat 

naar gewapend verzet en dan naar steeds gedrevener verzet. Hierdoor stijgt de kans om de 

keizer omver te werpen. Dit zou betekenen dat Haile Selassie in Ethiopië geen tirannieke 

straffen kon heffen. In de theorie van Roemer werd een tirannieke straf gedefinieerd als een 

straf die gelijk was aan het volledige inkomen. Een tirannieke straf kan echter ook gezien 

worden als de dood. Het is namelijk de hoogste straf die kan gegeven worden, en 

onrechtstreeks wordt ook hier het volledige inkomen in beslag genomen, vermits de persoon 

die gestraft wordt het niet overleefd. In Ethiopië werden er dus wel tirannieke straffen 

geheven, ondanks het feit dat dit een gevoelig regime was. In realiteit is men er echter niet 

zeker van dat men de straf effectief krijgt. In het model van Roemer wordt de straf met 

zekerheid gegeven. In realiteit kan men deze veronderstelling echter niet maken. De mensen 

zullen een bepaalde kans toekennen aan het krijgen van een straf. Indien de bevolking er van 

overtuigd is dat de kans dat ze een bepaalde straf zullen krijgen, klein is, zal dit hen sneller 

aanzetten tot deelname aan de revolutionaire coalitie. Als de keizer de mensen er dan toch van 

wil weerhouden deel te nemen, is hij genoodzaakt een heel hoge straf te stellen. Deze moet zo 

erg afschrikken, dat ze de mensen ervan weerhoudt te vechten, zelfs indien ze de kans klein 

achten dat de straf effectief zal uitgevoerd worden. De realiteit voldoet dus niet helemaal aan 

de veronderstelling van tirannieke straffen, vermits een straf nooit met zekerheid optreedt. 

Roemer toonde ook aan dat Lenin een progressieve ideologie zou toepassen, indien de coalitie 

door armoede verbonden was. In het geval van Ethiopië is het echter moeilijk na te gaan of 

deze stelling waarheid bevat. Het is namelijk zo dat de verzetsgroep in Ethiopië moeilijk 

definieerbaar is als “door armoede verbonden”. Zoals reeds eerder aangehaald, was het niet de 

armste bevolkingsgroep die uiteindelijk de macht van de keizer heeft afgenomen. Daarnaast 

zien we ook dat er geen progressieve ideologie wordt doorgevoerd eenmaal de keizer is 

afgezet. Wel worden de eigendommen van de rijken en van de kerk afgenomen, maar ze 

komen niet bij de armen terecht komt. Met het woord communisme trachtte men wel de schijn 

op te houden dat iedereen evenveel kreeg, en alles van iedereen was maar dit was echter een 

illusie. Een voorbeeld hiervan is het landbouwbeleid. Onder Menelik en Haile Selassie was 

het de regel dat het grootste deel van de oogst moest afgegeven worden aan de eigenaars van 

de gronden. De situatie gaat er niet op vooruit eenmaal de Derg aan de macht komt. Hoewel 

ze alle gronden nationaliseerden, en een herverdeling doorvoerden waardoor de boeren meer 

inspraak kregen over hun landen, waren er ook vele wanpraktijken. Deze onafhankelijke 

boeren kregen niet de overheidssteun die hen beloofd was. Het grootste deel van de 
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overheidssteun ging naar de nationale boerderijen. Zij namen echter minder dan vijf procent 

van de productie voor hun rekening (Van Beuren, 1994).  

Algemeen kan aangenomen worden dat de theorie van Roemer er in belangrijke mate in slaagt 

de situatie in Ethiopië te weerspiegelen. 

7.2 De onafhankelijkheidsstrijd van Eritrea 

De tekst van Roemer heeft niet de bedoeling om conflicten zoals de onafhankelijkheidsstrijd 

van Eritrea te verklaren. Deze strijd kan eerder verklaard worden aan de hand van theorieën 

op basis van natuurlijke rijkdommen.  

Het zijn vooral de economische redenen die voorheen werden weergegeven die van belang 

zijn voor de link tussen de theorie en de praktijk. De economische redenen die aan de 

grondslag lagen van het Eritrese conflict waren onder andere de doorgang naar de zee, de 

aanwezigheid van een grote variëteit aan gewassen, een potentieel aan winstgevende 

voorraden, en de aanwezigheid van een ontwikkelde bevolking. Daarnaast bleek ook dat 

Eritrea verder ontwikkeld is dan Ethiopië. 

De theorie van Schollaert en Van de gaer gaat er van uit dat een burgeroorlog kan ontstaan 

doordat een groep een preferentiële behandeling wil bij de toekenning van de toegevoegde 

waarde van het land. Of er al dan niet overgegaan wordt tot een vechtstrategie, en dus een 

opeising van de toegevoegde waarde van een land, hangt af van verschillende factoren binnen 

het model van Schollaert en Van de gaer. Eerst en vooral speelt de grootte van de 

verschillende groepen een rol (α, 1- α). In Eritrea valt het op dat de Eritrese bevolking in 

aantal veel kleiner is dan de Ethiopische. Men zou daarom kunnen aannemen dat de Eritrese 

bevolking groep K is in het model van Schollaert en Van de gaer en de Ethiopische bevolking 

groep L. Nochtans is enige nuancering hierbij van belang. Het is namelijk zo dat de Eritrese 

verzetsbewegingen vochten tegen het Ethiopische leger. De omvang van beide groepen is niet 

in overeenstemming te brengen met de Eritrese respectievelijk Ethiopische bevolking. Het 

Eritrese verzet werd alsmaar groter naarmate de tijd vorderde en ze kregen steeds meer steun 

van andere verzetsbewegingen. Dus hoewel in omvang de Eritrese verzetsgroep 

waarschijnlijk kleiner was dan de Ethiopische nam deze eerste in grootte toe doorheen de tijd. 

Daarnaast speelt ook ρ een belangrijke rol. Dit geeft de relatieve macht weer van groep K, in 

ons geval het Eritrese verzet. Ook hier kan er op gewezen worden dat de relatieve macht van 

het Eritrese verzet toenam doorheen de tijd. Daarnaast spelen δ1 en δ2 een belangrijke rol. 

Hiervoor moet in de eerste plaats gewezen worden op de aanwezige rijkdommen in het land. 

Er kan gesteld worden dat de zee eerder een locatiespecifieke natuurlijke rijkdom is. Dit zorgt 
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er in de theorie van Schollaert en Van de gaer voor dat de kosten die de oorlog met zich 

meebrengt kleiner zijn. Er zijn ook verschillende gewassen, en er is aanwezigheid van 

verschillende voorraden grondstoffen die wel wijdverspreid zijn, waardoor de kosten van 

oorlog wel hoog kunnen zijn. Dit terugbrengend naar het model van Schollaert en Van de 

gaer, zou de aanwezigheid van de zee betekenen dat δ1 en δ2 eerder hoge waarden zouden 

aannemen. De schade die er zou optreden door het conflict zou dan eerder klein zijn. De 

aanwezigheid van de variëteit aan gewassen, de grondstoffen en de bevolking zouden echter 

het omgekeerde effect hebben. Maar vermits de aanwezigheid van de zee als natuurlijke 

rijkdom als de voornaamste reden wordt opgegeven voor de onafhankelijkheidsstrijd kan er 

van uitgegaan worden dat de waarden eerder groot zijn, en dus het verlies van toegevoegde 

waarde in de economie gering blijft. Bij deze opmerking kan ook het empirisch onderzoek 

van Ross aangehaald worden. Uit zijn onderzoek bleek namelijk dat landbouwgoederen geen 

invloed hebben op de aanzet tot een conflict.  

Ook de private kosten en het nationaal inkomen in een land spelen een belangrijke rol. Dit 

zijn de parameters die een rol spelen indien er een dominant evenwicht is. Indien er geen 

dominant evenwicht is, speelt ook het vertrouwen dat de ene partij heeft in de andere partij 

een rol. Er van uitgaand dat beide partijen van het opportunistische type waren, weten we 

eigenlijk niet wat de inschatting was van het Eritrese verzet over de samenwerkingsbereidheid 

van de Ethiopische president, of omgekeerd. Deze parameters blijven dan ook onbekend. 

In de eerste fase van de onafhankelijkheidsstrijd koos K, het Eritrese verzet, voor een 

samenwerkingsstrategie, zij gingen niet over tot gewapend verzet en trokken daarmee de 

toegevoegde waarde in het land niet naar zich toe. De Ethiopische troepen kozen wel voor een 

vechtstrategie en slaagden er dan ook in om de volledige toegevoegde waarde die in Eritrea 

gecreëerd werd naar zich toe te trekken. Na enige tijd koos ook het Eritrese verzet voor de 

vechtstrategie waardoor het land in een burgeroorlog terecht kwam. Hieraan kunnen 

verschillende verklaringen gegeven worden. Eerst en vooral steeg zowel de grootte als de 

relatieve macht van het Eritrese verzet. Vooral de stijging van de relatieve macht zorgt ervoor 

dat de (F,F) strategie voor het Eritrese verzet groter wordt. Het is namelijk zo dat ze bij de 

(C,F) strategie geen kosten hebben maar ook geen opbrengsten. Doordat de relatieve macht 

stijgt, stijgen de eventuele baten. Echter de kosten stijgen ook door de grotere groep. Het zou 

dus zo moeten zijn dat de relatieve macht meer gestegen is dan de grootte van de groep. 

Echter in het model van Schollaert en Van de gaer werd ook verondersteld dat de kosten 

hoger zouden zijn naarmate een economie meer gediversifieerd geraakte. Het is duidelijk dat 

naarmate de tijd vorderde Eritrea een meer gediversifieerde economie werd, die naast 
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landbouw ook investeerde in industrie en diensten. Dit zou betekenen dat de kosten van 

oorlogsvoering zouden stijgen en dat dus δ1 en δ2 dalen. In het model zou dit echter betekenen 

dat er eerder zou overgegaan worden tot een samenwerkingsstrategie, dan tot een 

vechtstrategie. Er kan wel van uitgegaan worden dat deze invloed miniem is, en dus geen 

voldoende uitleg biedt. Een andere verklaring voor de overgang van een 

samenwerkingsstrategie van het Eritrese verzet naar een vechtstrategie schuilt tevens in de 

opbouw van de economie. De Eritrese economie is erin geslaagd zich de laatste jaren toch 

enigszins te ontwikkelen ondanks de oorlog. Ze slaagden er in een beperkte overstap te maken 

van een landbouweconomie naar industrie en handel. Dit zorgt ervoor dat de toegevoegde 

waarde die het land creëert groeide. Hierdoor steeg het nut voor het Eritrese verzet om toch te 

opteren voor een vechtstrategie. In 1991 slaagde het Eritrese verzet er tevens in om een einde 

te maken aan de vechtstrategie en de toegevoegde waarde die in het land wordt gecreëerd naar 

zich toe te trekken. 

Er valt ook op dat er een strijd ontstaan is tussen het ELF en het EPLF. Dit kan verklaard 

worden door de mechanismen die optreden die ervoor zorgen dat er geen free – rider 

probleem optreedt. Bornstein wijst erop dat deze mechanismen er uiteindelijk voor zorgen dat 

er interne conflicten ontstaan binnen de groep. 
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Conclusie 
 

In “Economie en rebellie: een theoretische analyse en een “case study” wordt ingegaan op 

theorieën die op een economische wijze trachten te verklaren hoe revoluties en 

burgeroorlogen ontstaan. Daarna wordt gekeken in welke mate deze theorieën erin slagen een 

specifieke situatie te verklaren. Er werd gekozen voor de situatie in Ethiopië en Eritrea om de 

theorie te testen. 

In het eerste deel wordt ingegaan om de theoretische analyse. Eerst wordt de theorie van 

Roemer besproken, daarna wordt de theorie van Schollaert en Van de gaer besproken. Beide 

theorieën worden weergegeven binnen deze verhandeling, omdat ze elk op een eigen manier 

er in slagen bepaalde aspecten van burgeroorlogen te verklaren. Refererend naar de situatie in 

Ethiopië en Eritrea zijn de theorieën complementair.  

De theorie van Roemer tracht revoluties te verklaren door middel van een spel theoretische 

context. Roemer gaat er van uit dat revoluties ontstaan als gevolg van een allocatieprobleem. 

Hij geeft zijn theorie weer aan de hand van een twee personenspel, waarin de Tsaar en Lenin 

een hoofdrol spelen. De eerste wil het behoud van het regime en tracht dit te bekomen door 

straffen uit te delen aan iedereen die zich tegen hem verzet. De tweede wil de omverwerping 

van de Tsaar. Hij poogt deze doelstelling te bekomen door een nieuwe inkomensverdeling 

voor te stellen, waarbij iedereen die deelneemt aan de revolutie een beter inkomen wordt 

beloofd, dan onder het huidige regime. Roemer gaat binnen dit denkkader in op twee vragen. 

Hij begint met een antwoord te geven op de vraag wanneer een revolutionaire coalitie kan 

gevormd worden. Daarna behandelt hij het probleem van de waarschijnlijkheid waarmee de 

revolutionaire coalitie de revolutie kan winnen. Het eerste probleem wordt opgelost aan de 

hand van een kosten – baten analyse. Hierbij maakt elk lid van de bevolking de afweging 

tussen de verwachte voordelen en de nadelen van deelname aan de revolutie. Indien voor 

voldoende mensen het nut van deelname aan de coalitie groter is dan niet deelnemen, zal er 

zich een revolutionaire coalitie vormen.  

Daarnaast kijkt Roemer naar de kans dat er een revolutie ontstaat. Dit wordt opgelost aan de 

hand van een minimax oplossing. Hierbij wordt verondersteld dat Lenin een nieuwe 

inkomensverdeling zal voorstellen, zodanig dat de kans op revolutie gemaximaliseerd wordt. 

De Tsaar, die zijn straffen eerst vastlegt, weet dit, en zal zijn straffen zo vooropstellen dat de  
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kans op revolutie geminimaliseerd wordt. Hieruit kan dan afgeleid worden welke de hoogte 

zal zijn van de straffen van de Tsaar, en tevens welke de nieuwe inkomensverdeling zal zijn 

die Lenin voorstelt. 

Het tweede probleem, namelijk de waarschijnlijkheid waarmee de revolutionaire coalitie de 

revolutie wint, hangt samen met de conditionele kans dat de revolutionaire coalitie de 

revolutie wint, gegeven de straffen van de Tsaar. Dit laatste hangt op zijn beurt af van de 

hoogte van de straffen van de Tsaar, de nieuwe inkomensverdeling van Lenin en de omvang 

van de bevolking. Alle drie deze parameters zijn bekend dus het probleem kan opgelost 

worden. 

Voor de verdere uitwerking van de theorie maakt Roemer enkele veronderstellingen, zoals de 

veronderstelling van coalitiemonotoniciteit, strafmonotoniciteit, “Lean and Hungry” en 

symmetrie. Hij gaat tevens na dat in gevoelige regimes de Tsaar geen tirannieke straffen kan 

heffen, omdat de revolutionaire coalitie dan zeker de revolutie zal winnen. Terwijl het in 

ongevoelige regimes juist aangewezen is voor de Tsaar om tirannieke straffen te heffen.  

Daarnaast toont Roemer ook aan dat indien een coalitie door armoede verbonden is, Lenin een 

progressieve ideologie zal nastreven. Hierbij toont hij aan dat bij een voldoende volatiel 

regime, en asymptotisch gezien, de revolutionaire coalitie steeds door armoede zal verbonden 

zijn. 

Na de theorie van Roemer wordt ingegaan op de literatuur die revoluties en burgeroorlogen 

trachten te verklaren op basis van natuurlijke rijkdommen. Binnen dit deel wordt het 

empirisch onderzoek van Ross weergegeven. Ross tracht, met zijn studie, de mechanismen 

bloot te leggen die achter de beïnvloeding zitten van natuurlijke rijkdommen op 

burgeroorlogen. Hiermee tracht hij tegemoet te komen aan drie problemen binnen de 

literatuur. Namelijk het endogeniteitsprobleem, de onenigheid binnen de literatuur en de 

moeilijkheden met betrekking tot het beleid. Hij komt tot enkele belangrijke bemerkingen. Zo 

zijn de twee meest aangehaalde mechanismen binnen de literatuur nergens terug te vinden in 

de gevallenstudie die hij gedaan heeft. Daarnaast vindt hij nog twee andere mechanismen 

terug in de realiteit die hij niet vooropgesteld had, namelijk de steun vanuit internationale 

hoek omwille van de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen en de verkoop van 

exploitatierechten.  

Binnen dit deel wordt tevens ingegaan op een eenvoudig economisch model. Hierbij wordt 

uitgegaan van een eenvoudige kosten – baten analyse ter verklaring van revoluties, waarbij 

natuurlijke rijkdommen meespelen in de afweging. Dit model komt tot de conclusie dat de 

invloed van natuurlijke rijkdommen niet monotoon is. Zo zou de aanwezigheid van 
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natuurlijke rijkdommen de kans op conflict doen toenemen, behalve als de aanwezigheid van 

natuurlijke rijkdommen zo overvloedig is, dat het voor alle partijen voordeliger is van samen 

te werken.  

Als laatste wordt binnen het literatuuroverzicht ingegaan op twee papers van Schollaert en 

Van de gaer. Binnen deze papers wordt nagegaan wat de invloed van vertrouwen tussen de 

twee verzetsgroepen en invloed van de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen is op het 

ontstaan van burgeroorlogen. Deze theorieën gaan uit van twee verzetsgroepen, K en L, die 

zich in een speltheoretische context bevinden. In de eerste fase van het spel dienen beide 

verzetsgroepen te beslissen of ze al dan niet willen vechten voor een preferentiële behandeling 

in de toekenning van de toegevoegde waarde die het land creëert. In de tweede fase wordt er 

overgegaan tot de verdeling van de toegevoegde waarde binnen het land. Binnen hun theorie 

wordt er een onderscheid gemaakt tussen de soort natuurlijke rijkdommen. Er wordt 

verondersteld dat er twee soorten, namelijk locatiespecifieke bronnen en wijdverspreide 

bronnen, zijn. Bij de eerste soort zal de schade die een economie lijdt ten gevolge van conflict 

eerder klein zijn, terwijl bij de tweede soort dit eerder groot zal zijn. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat een land dat veel locatiespecifieke natuurlijke rijkdommen heeft, 

zich eerder in conflictsituaties zal bevinden, dan een land met sterk verspreide natuurlijke 

rijkdommen. Dit omdat in het eerste land de schade van conflict veel kleiner is, dan in het 

tweede land. De invloed van vertrouwen tussen de twee partijen is dubieus. In bepaalde 

situaties zal veel vertrouwen in elkaar op gebied van samenwerking ervoor zorgen dat de ene 

partij toch kiest om te vechten voor een preferentiële behandeling, terwijl dit in andere 

situaties er juist zal voor zorgen dat er samenwerking tot stand komt. Vertrouwen blijkt echter 

alleen maar een rol te spelen als er zich geen dominante strategieën bevinden binnen het 

model. Dit omdat enkel in deze situaties verwachtingen moeten gemaakt worden over de 

keuzes die de andere partij gaat maken. 

 

In het tweede deel van “economie en rebellie: een theoretische analyse en een “case study” 

wordt ingegaan op de situatie die zich voorgedaan heeft in Ethiopië en Eritrea. Er wordt 

binnen dit empirisch gedeelte een onderscheid gemaakt tussen de strijd tegen de 

omverwerping van de keizer in Ethiopië en de onafhankelijkheidstrijd van Eritrea. Dit 

onderscheid kan gerelateerd worden aan de twee belangrijke theorieën die werden 

weergegeven. Het is de theorie van Roemer die er in slaagt de strijd tegen de keizer te 

verklaren, terwijl het de theorie van Schollaert en Van de gaer is die in belangrijke mate de 

onafhankelijkheidsstrijd kan verklaren. 
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In de strijd tegen de keizer worden zowel economische als niet – economische redenen 

aangehaald om het verzet te verklaren. Ten eerste wordt gewezen op het corrupt en inefficiënt 

beleid van de keizer. Daarnaast haalt men de vele doden aan die onder zijn beleid vielen. 

Tevens wordt hem verweten dat hij geen rekening hield met de noden van de verschillende 

bevolkingsgroepen. Er werden echter ook economische redenen aangehaald ter verklaring. Zo 

werd de keizer verweten dat hij zijn land niet economisch rendabel maakte, de landbouw en 

de industrie werd veel te weinig gestimuleerd, iedereen leefde in bittere armoede en het 

grootste deel van de overheidsbestedingen gingen naar militaire uitgaven in plaats van naar 

gezondheidszorg, infrastructuur, … .  

De theorie van Roemer bleek er in belangrijke mate in te slagen om deze situatie te verklaren. 

De gelijkenissen tussen zijn theorie en de situatie in Ethiopië bleken vergaand te zijn. Zo 

konden de meeste veronderstellingen die Roemer maakte terug gevonden worden in de 

realiteit. De Ethiopische keizer komt overeen met de Tsaar in de theorie, terwijl de Derg 

overeenkomt met Lenin en zijn revolutionaire coalitie. Net als de Tsaar, deelde de keizer 

straffen uit voor wie zich bij de rebellen voegde en beloofden de leiders van de Derg hun 

leden een betere toekomst als ze meevochten tegen de keizer. Ook de meeste bijkomende 

veronderstellingen konden hard gemaakt worden aan de hand van de realiteit.  

Toch kunnen er enkele bedenkingen gemaakt worden bij de theorie van Roemer. Zo gaat hij 

uit van een één fase spel, terwijl het realistischer is uit te gaan van een meerdere fasen spel. 

Daarnaast verondersteld hij ook dat iedereen die zich bij de rebellen voegt, zal gestraft 

worden indien zij de revolutie verliezen. In realiteit hoeft dit echter niet zo te zijn. Ook de 

veronderstelling van symmetrie is heel moeilijk te achterhalen in de realiteit.  

Echter het blijkt dat de theorie van Roemer er in belangrijke mate in slaagt om de situatie in 

Ethiopië te verklaren. 

De onafhankelijkheidsstrijd van Eritrea kan verklaard worden door de theorie van Schollaert 

en Van de gaer. In Eritrea werd de doorgang naar de Rode Zee als belangrijkste economische 

reden van conflict aangegeven. Vermits dit een locatiespecifieke natuurlijke rijkdom is, zal de 

schade van conflict veel kleiner zijn, dan indien het land over wijdverspreide natuurlijke 

rijkdommen zou beschikken. Dit zorgt ervoor dat de kosten van conflict klein zijn. Initieel 

bleek dat in Eritrea er geen verzet was, dus dat alleen Ethiopië voor een vechtstrategie koos, 

echter na enige tijd kiest ook Eritrea voor deze optie. Dit kan onder andere verklaard worden 

door de locatiespecifieke rijkdom, maar deze was er voorheen ook al. Daarnaast kan gewezen 

worden op de stijging van de relatieve macht van het Eritrese verzet, waardoor het 
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aangewezen was van over te gaan naar een vechtstrategie. Hieruit blijkt dat de theorie van 

Schollaert en Van de gaer er in belangrijke mate in slaagt de situatie in Eritrea te verklaren. 

 

Concluderend kan gezegd worden dat de economische theorieën die voorhanden zijn met 

betrekking tot dit onderwerp er heel goed in slagen realistische situaties te verklaren.  
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