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Samenvatting 

In het begin van 2001 viel de Rio Grande droog voor hij de Golf van Mexico bereikte en daardoor 

haalde de rivier voor het eerst zijn einddoel niet. Helaas is dit geen uitzondering, de Rio Grande sluit 

aan in een illuster rijtje van rivieren die ooit oppermachtig waren, maar nu droogvallen door 

overmatig gebruik van water (Richter, 2012). Water is een bijzondere en vooral essentiële hulpbron 

voor ons dagelijks bestaan. Naast dat het onze eerste levensbehoefte is, is het geïntegreerd in al 

onze ecologische en sociale activiteiten, zoals voedselproductie, industrie, transport enzovoort 

(Gleick, 1993). Zou het kunnen dat er, met toenemende waterschaarste, gewapende conflicten 

ontstaan rondom de verdeling van water?  

De meningen zijn verdeeld. Gleick (1993) en Starr (1991) gaan er van uit dat er inderdaad 

oorlogen kunnen uitbreken om water, maar Wolf (1998) denkt dat een vreedzame verdeling van 

water reëler is. In het wetenschappelijke debat wordt er vaak gesproken over oorlog of vrede en van 

oorlog naar vrede, alsof het een lineair proces is. Hier ontstaat spanning, aldus Zeitoun & Warner, 

want in veel casussen is te zien dat er zowel sprake is van samenwerking, als van tegenwerking 

tussen oeverstaten (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2013). Ook al is er samenwerking 

tussen oeverstaten, onder het oppervlak is er vaak ook sprake van spanningen. Daarom zijn Zeitoun 

& Warner onder het oppervlak gaan graven: “Het is niet genoeg conflict, niet heftig genoeg om het 

oorlog te noemen. Maar er is ook niet genoeg samenwerking om het vrede te noemen. En hoe 

verklaar je nu wat er tussen in zit.” (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2013). 

Met dit spanningsveld in hun achterhoofd hebben Zeitoun & Warner (2006) een analytisch 

kader ontworpen waarmee inzicht in de meerdere lagen van internationale waterconflicten kan 

worden vergaard: Waterhegemonie. Publicaties over de toetsing van dit analytische kader, dat 

internationale waterconflicten op multidimensionaal niveau beschouwt, zijn echter nog maar gering 

verschenen. Hierdoor mist het kader vooralsnog aan empirische onderbouwing. Door het analytisch 

kader empirisch toe te passen, tracht dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het verder 

ontwikkelen van het kader. Het doel van dit onderzoek is dan ook het empirisch toetsen van het 

analytisch kader van Waterhegemonie van Zeitoun & Warner, om zo aanbevelingen te kunnen doen 

over het verder ontwikkelen van het kader. Daarbij is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 

“In hoeverre is het analytisch kader van Waterhegemonie dat Zeitoun & Warner (2006) 

hebben opgesteld een krachtig instrument om internationale waterconflicten te analyseren?” 
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Het analytisch kader van Waterhegemonie kijkt vanuit internationaal perspectief naar 

relaties tussen oeverstaten, hierbij wordt er vanuit gegaan dat er in sommige stroomgebieden sprake 

is van een waterhegemoon. De waterhegemoon speelt een cruciale rol in de controle van het 

desbetreffende stroomgebied, omdat het de machtigste staat is van alle oeverstaten. Deze controle 

heeft de waterhegemoon verkregen doordat hij in de wederzijdse relaties tussen de oeverstaten het 

sterkst is op het gebied van alle drie de machtordes, te weten: 1) Militaire macht 2) De macht over de 

controle over de regels van het spel 3) De macht om de situatie te normaliseren (Zeitoun & Warner, 

2006; Cascão, 2009; Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2010; Zeitoun & Allan; 2008).  

Behalve de drie machtsordes maakt het analytisch kader van Waterhegemonie gebruik van 

nog een aantal kernbegrippen om de relaties tussen oeverstaten te analyseren: controle, strategieën, 

tactieken en strategische middelen.  Het doel van de waterhegemoon is om geconsolideerde 

controle te bereiken, dit betekent dat hij het machtigst is en kan doel en laten wat hij wil. Andere 

mogelijke soorten controle zijn: gedeelde controle en betwiste controle. Deze controle bereikt de 

waterhegemoon door een strategie te gebruiken. De meest voordelige strategie voor de water 

hegemonie is de resource capture strategie, oftewel actief unilateralisme. Andere strategieën zijn de 

containment strategie en de integration strategie. Om de gekozen strategie na te jagen gebruikt de 

waterhegemoon tactieken, deze zijn: naleving door middel van dwang, (financiële) prikkels, 

normatieve overeenkomst en ideologische hegemonie. Om zijn controle nog verder te consolideren 

kan de waterhegemoon zijn strategische middelen aanspreken, dit zijn het vergaren van 

internationale ondersteuning, het mobiliseren van financiële middelen en de positie van de 

oeverstaat in het stroomgebied. Er kunnen zich in een stroomgebied counterhegemoniale machten 

voor doen, deze wordt op dezelfde wijze geanalyseerd.  

Het analytisch kader van Waterhegemonie kan alleen getoetst worden op een 

onderzoeksobject. Aangezien het analytisch kader van Waterhegemonie over de verdeling van de 

macht tussen oeverstaten gaat is het noodzakelijk om een methode te kiezen die het mogelijk maakt 

de relaties tussen staten te doorgronden. Een casestudy open en uitleggend van aard en gaat het 

diep op een onderwerp in en is dus heel geschikt voor dit onderzoek. Omdat het verzamelen van 

informatie door interviews alleen niet voldoende is, is dit onderzoek genoodzaakt ook gebruik te 

maken van bureauonderzoek. Door het gebruik van verschillende bronnen wordt de validiteit van het 

onderzoek vergroot. 

De data die is verzameld voor dit onderzoek bestaat uit verschillende soorten bronnen: 

wetenschappelijke literatuur, krantenartikelen (zowel digitale als papieren versie) en berichten uit 
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andere media, visuele data (fragmenten van YouTube), verdragen en diepte interviews (zie de tabel 

voor respondenten). De diepte interviews zijn volgens een semi gestructureerde wijze van 

interviewen afgenomen.  

Naam Datum van 
interview 

Organisatie  Expertise 

Jeroen Warner 20-03-2013 Wageningen University & 
Research 

Waterhegemonie (één van de 
bedenkers)  

Teferi Melesse 
DESTA 

14-05-2013 Ethiopische Ambassade Brussel  Ethiopische (water)beleid 

Mark Zeitoun 21-05-2013 Universiteit East Anglia Waterhegemonie (één van de 
bedenkers) 
Stroomgebied van de Nijl 

Eelke Kraak 24-05-2013 The Boston Consulting Group Gepromoveerd op de Grand 
Ethiopian Renaissance Dam 

Ana Cascão 27-05-2013 Stockholm International Water 
Institute 

Expert op het gebied van de 
Nijl 
Expert op het gebied van 
waterhegemonie 

Hermen Smit 28-05-2013 UNESCO-IHE Doet promotieonderzoek naar 
de dynamiek van 
waterstromen in de Blauwe 
Nijl 

Mattia Grandi 14-06-2013 Universiteit van Bologna  Doet promotieonderzoek naar 
het waterbeleid van Ethiopië.  

Tabel: Respondenten diepte interviews 

De diepte interviews zijn opgenomen en getranscribeerd en vervolgens zijn deze transcripties samen 

gevoegd met wetenschappelijke literatuur en berichten uit de media in Atlas.ti. Dit is een 

verwerkingsprogramma voor kwalitatieve data. Daaropvolgend is alle data gecodeerd volgens een 

vast coderingsschema, zodat de data op een gestructureerde manier geanalyseerd zou worden.  

In dit onderzoek zal de Blauwe Nijl het onderzoeksobject zijn waarop de casestudy wordt 

uitgevoerd. De Blauwe Nijl is deel van de Nijl, die met een lengte van 6695 kilometer de langste rivier 

ter wereld is. Het stroomgebied van de Nijl omvat maar liefst elf landen: Burundi, de Democratishce 

Republiek Congo, Egypte, Kenia, Rwanda, Soedan, Zuid Soedan, Tanzania, Oeganda, Ethiopië en 

Eritrea (NBI, 2010). De Nijl krijgt zijn water uit drie Ethiopische rivieren, de Atbara, de Sobat, de 

Blauwe Nijl en één rivier uit het Oost-Afrikaanse merengebied, de Witte Nijl. Deze rivieren komen 

samen in Khartoum, Soedan waar zij verder stromen als de Nijl (Said, 1993; Donkers, 1994). Hoewel 

Ethiopië de overgrote meerderheid van het water produceert, gebruikt het land slechts 1% van het 

water. De Blauwe Nijl ontspringt in Lake Tana op de Ethiopische hoogvlakten, die gemiddeld tussen 

de 2000 en 3000 meter zijn. De hoogste top ligt in het Simien gebergte op 4620 meter (Said, 1993). 

Vanuit zijn bron Lake Tana stroomt het water van de Blauwe Nijl richting de Soedanese grens, in 

Soedan stroomt hij verder naar Egypte. 
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 Egypte is altijd de waterhegemoon geweest in het stroomgebied van de Nijl, in de koloniale tijd 

was zijn macht onbetwist. Egypte kon doen en laten wat hij wilde. In de tijd naar samenwerking 

werden er voor het eerst vraagtekens gezet bij zijn hegemoniale macht. Doordat de stroomopwaarts 

gelegen staten de geconsolideerde controle van Egypte gingen betwisten ontstonden er heftige 

conflicten tussen Egypte en met name Ethiopië. Hoewel zijn controle betwist was bleef Egypte wel de 

machtigste staat in het stroomgebied. Bij de oprichting van het Nile Basin Initiative (NBI) en de 

onderhandelingen rondom de Cooperative Framework Agreement (CFA) leek het stroomgebied 

richting integratie te gaan. Door bij de CFA weg te lopen frustreerden Egypte en Soedan het proces 

en het samenwerkingsverband van het NBI. Ethiopië liet dit echter niet op zich zitten en besloot zijn 

counter hegemoniale macht in te zetten door samen met drie andere landen de CFA toch te tekenen. 

Dit was slechts een begin, door grote veranderingen in het stroomgebied (de Arabische Lente, het 

tekenen van de CFA, de afscheiding van Zuid Soedan en de aankondiging van de Grand Ethiopian 

Renaissance Dam) zijn er nu grootschalige verschuivingen te ontdekken in de machtsrelaties in het 

stroomgebied van de Blauwe Nijl.  

Door het analytisch kader toe te passen op de casus van de Blauwe Nijl is gebleken dat het 

analytisch kader van Waterhegemonie een grondige aanpak biedt voor het analyseren van 

internationale waterconflicten. Doordat het kader zowel strategieën als tactieken en strategische 

instrumenten betrekt bij alomvattende begrippen als macht en controle krijgt de onderzoeker en de 

lezer een integraal beeld van de problematiek in de regio. Het bruikbare aan het analytisch kader van 

Waterhegemonie is dat het zich niet alleen richt op de algemene relaties tussen de oeverstaten, 

maar ook op de kleinere aangelegenheden in het stroomgebied. Deze kleinere projecten kunnen een 

aanzienlijke invloed hebben op de machtrelaties tussen de oeverstaten. Het analytisch kader helpt de 

onderzoeker en de lezer te begrijpen hoe de wisselwerking tussen unilaterale projecten, 

multilaterale samenwerking en het uitoefenen van geconsolideerde controle samenhangt en hoe 

bepalend de opstelling van de waterhegemoon kan zijn voor verdere ontwikkelingen in de regio. Er 

kan dus geconcludeerd worden dat het analytisch kader van Waterhegemonie een krachtig 

instrument is om internationale waterconflicten te analyseren.  

Uit dit onderzoek is echter gebleken dat het kader een aantal dingen laat liggen, die een 

internationaal waterconflict wel degelijk beïnvloeden. Zoals de stabiliteit, dan wel instabiliteit van 

staten, de plaats van vertragingstactieken en het gemis aan een plaats voor de historische context en 

een gebrek aan indicatoren. Het wordt dan ook aanbevolen om hier verder onderzoek naar te doen.   
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1. Inleiding 
In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek zal ten eerste een algemeen beeld worden geschetst 

rondom het thema water (§1.1), daarna zal de wetenschappelijk en maatschappelijke relevantie van 

dit onderzoek worden behandeld (§1.2), de doelstelling (§1.3), het onderzoeksmodel (§1.4) en ten 

slotte de vraagstelling (§1.5).  

1.1 Projectkader 
In het begin van 2001 viel de Rio Grande droog voor hij de Golf van Mexico bereikte en daardoor 

haalde de rivier voor het eerst zijn einddoel niet. Helaas is dit geen uitzondering, de Rio Grande sluit 

aan in een illuster rijtje van rivieren die ooit oppermachtig waren, maar nu droogvallen door 

overmatig gebruik van water. Voorbeelden zijn er genoeg, de Colorado (VS), de Yaqui (Mexico), de 

Indus (Pakistan), de Ganges (Bangladesh), de Gele rivier (China) en zo zijn er nog een vele andere 

grote en kleine rivieren te noemen die simpelweg opdrogen (Richter, 2012). Naast rivieren en meren 

vallen ook aquifers droog, het waterniveau van de Ogallala Aquifer in het midwesten van de VS is 

meer dan 45 meter gedaald (Richter, 2012). Het waterpeil in aquifers daalt, gletsjers smelten, 

reserves drogen op en rivieren bereiken de zee niet meer, is water het nieuwe olie (Grimond, 2010)? 

 Water is een bijzondere en vooral essentiële hulpbron voor ons dagelijks bestaan. Naast dat het 

onze eerste levensbehoefte is, is het geïntegreerd in al onze ecologische en sociale activiteiten, zoals 

voedselproductie, industrie, transport enzovoort (Gleick, 1993). Zou het kunnen dat er, met 

toenemende waterschaarste, gewapende conflicten ontstaan rondom de verdeling van water? Ja, 

zeggen sommigen (Gleick, 1993; Wollebaeck et al., 2000), nee zeggen anderen (Wolf, 1998; Priscoli & 

Wolf, 2009). Men kan er echter niet omheen dat water een hulpbron is waar grote maatschappelijke 

belangen mee gemoeid zijn. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk om wetenschappelijk inzicht te 

krijgen in hoe de verdeling van water tot stand komt en of dat conflicten met zich mee kan brengen. 

 In totaal bedraagt de voorraad water ongeveer 1,4 miljard kubieke kilometer, waarvan 

97,5% zout water is. De resterende 2,5% is zoet water en is verdeeld over ijskappen (68,7%), 

grondwater (30,1%) en permafrost en moerassen (0,9%). Dan blijft er nog 0,3% zoet water over 

(ongeveer 93.000 km3) wat stroomt in rivieren en waar ‘wij’ het mee moeten doen (Donkers, 2013). 

Daarnaast wordt er elk jaar 11.900 km3 water hernieuwd in waterkringloop, wat als neerslag valt op 

land en dus bruikbaar is voor de mens (Donkers, 2013).  

 Door de toenemende mate waarin water geïntegreerd is in al onze ecologische en 

sociale activiteiten kunnen de spanningen snel oplopen (Gleick, 1993) en dat zou conflicten met zich 
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mee kunnen brengen. Over het algemeen wordt onder conflict een onenigheid over ideeën, principes 

of soevereiniteit verstaan, waarbij beide partijen strijden voor de overwinning (Zeitoun & Warner, 

2006). Zoals Frey stelt: ‘Conflict exists “when one actor attempts to exert power over another to 

overcome that actor’s perceived blockage of the first actor’s goal and faces significant resistance” 

(Frey, 1993).  

 In de jaren ’90 laaide de discussie over water op, er verschenen talloze artikelen en boeken met 

titels als ‘Water wars’. Joyce Starr was de eerste die publiceerde over een vermeende wateroorlog 

(1991). Haar boek ging er destijds vanuit dat er over tien jaar oorlog zou zijn (Starr, 1991). Het 

scenario dat water de nieuwe hulpbron zou zijn waarover oorlogen zouden worden gevoerd in de 

toekomst werd als zeer aannemelijk beschouwd. Zo ontwikkelde Gleick (1993) destijds een aantal 

indicatoren die men kan onderscheiden om te kunnen identificeren of een gebied gevoelig is voor 

waterconflicten. Zoals de mate van schaarste, de mate waarin water met meer dan één staat of regio 

wordt gedeeld, de relatieve macht van oeverstaten en de mate waarin oeverstaten toegang hebben 

tot andere waterbronnen (Gleick, 1993).  

 Het wetenschappelijke debat nam echter een wending toen Aaron Wolf zich in de discussie 

mengde, volgens hem is de kans op een wateroorlog nihil. Er is er slechts één geweest en dat is 4500 

jaar geleden, er is dus sprake van een gebrek aan bewijs. Er zijn volgens Wolf verschillende 

argumenten waarom er geen wateroorlogen gevoerd zullen gaan worden (1998). Zoals het 

strategische argument. In een heel specifieke bijzondere situatie zou het kunnen lonen om elkaar aan 

te vallen, deze situatie is echter zo uniek dat slechts een handvol van de internationale 

stroomgebieden hier in theorie aan zouden kunnen voldoen. Verder hebben oeverstaten 

gemeenschappelijke belangen, die geschaad zouden kunnen worden door een oorlog. In zo’n geval 

loont het niet om oorlog te voeren, omdat het gemeenschappelijk belang van de oeverstaten te 

groot zijn. Daarnaast is het zo dat als er eenmaal een verdrag is gesloten tussen de oeverstaten zij 

zeer onbereid zullen zijn om deze open te breken, ook al zijn er spanningen op andere terreinen dan 

water. Verder zou men kunnen zeggen: ‘Water is schaars’, maar dat is listig, omdat water ondanks 

haar schaarsheid niet kostbaar is (Wolf, 1998). Wolf concludeert dat men zich beter kan richten op 

het onderzoeken van vrede en samenwerking (Priscoli & Wolf, 2009). 

Maar waar Starr en Gleick uitgaan van oorlogen om water en Wolf van een vreedzame 

verdeling van water, ontstaat er spanning, aldus Zeitoun & Warner (Warner, persoonlijke 

communicatie, 20 maart 2013). In het wetenschappelijke debat wordt er vaak gesproken over oorlog 

of vrede en van oorlog naar vrede, alsof het een lineair proces is. Maar in veel casussen is te zien dat 
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er zowel sprake is van samenwerking, als van tegenwerking (Warner, persoonlijke communicatie, 20 

maart 2013). Ook al is er samenwerking tussen oeverstaten, onder het oppervlak is er vaak ook 

sprake van spanningen. Daarom zijn Zeitoun & Warner onder het oppervlak gaan graven: “Het is niet 

genoeg conflict, niet heftig genoeg om het oorlog te noemen. Maar er is ook niet genoeg 

samenwerking om het vrede te noemen. En hoe verklaar je nu wat er tussen in zit.” (Warner, 

persoonlijke communicatie, 20 maart 2013). 

 Met dit spanningsveld in hun achterhoofd hebben Zeitoun & Warner (2006) een analytisch 

kader ontworpen waarmee inzicht in de meerdere lagen van internationale waterconflicten kan 

worden vergaard: Waterhegemonie. Dit kader kijkt vanuit internationaal perspectief naar relaties 

tussen oeverstaten, hierbij wordt er vanuit gegaan dat er in sommige stroomgebieden sprake is van 

een waterhegemoon. De waterhegemoon speelt een cruciale rol in de controle van het 

desbetreffende stroomgebied, omdat het de machtigste staat is van alle oeverstaten. Deze controle 

heeft de waterhegemoon verkregen doordat hij in de wederzijdse relaties tussen de oeverstaten het 

sterkst is op het gebied van alle drie de machtordes, te weten: 1) Militaire macht 2) De macht over de 

controle over de regels van het spel 3) De macht om de situatie te normaliseren (Zeitoun & Warner, 

2006; Cascão, 2009; Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2010; Zeitoun & Allan; 2008).  

 Publicaties over de toetsing van dit analytische kader, dat internationale waterconflicten op 

multidimensionaal niveau beschouwt, zijn echter nog maar gering verschenen. Hierdoor mist het 

kader vooralsnog aan empirische onderbouwing. Door het analytisch kader empirisch toe te passen, 

tracht dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van het kader. 

1.2 Relevantie 
Wetenschappelijk onderzoek dient zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant te zijn.  

Wetenschappelijk gezien is het onderzoek naar Waterhegemonie zeer relevant, omdat het 

zich richt op het empirisch toetsen van het analytische kader van Waterhegemonie om deze te 

kunnen voorzien van meer ondersteuning. Zoals in het projectkader is aangegeven is empirische 

toetsing van het kader slechts enkele malen gepubliceerd, waardoor het kader aan sterkte verliest. 

Dit terwijl het ontwikkelde analytische kader een hoop potentie biedt voor het verklaren en 

inzichtelijk maken van spanningen in bepaalde stroomgebieden. Dit omdat het kader uitgaat van 

zowel samenwerking, als tegenwerking, terwijl in het verleden vaak werd gekeken naar 

stroomgebieden als een conflictgebied of samenwerkingsgebied. Zeitoun & Warner proberen te 

laten zien dat er zowel conflict als samenwerking kan zijn in een stroomgebied (Warner, persoonlijke 

communicatie, 20 maart 2013). Door het kader empirisch te toetsen, wordt duidelijk of er inderdaad 



4 
 

sprake is van spanning onder het oppervlak. Daarnaast zal dit onderzoek zichzelf als doel stellen om 

aanbevelingen te kunnen doen over de verdere ontwikkeling van het kader naar aanleiding van de 

empirische toetsing, zodat het complexe situaties in stroomgebieden nog beter zal kunnen verklaren.  

Dit onderzoek is maatschappelijk gezien relevant voor internationale organisaties die zich 

met preventie van waterconflicten en/of het bevorderen van samenwerking in stroomgebieden 

bezighouden. Als men de machtsrelaties tussen en de belangen van oeverstaten scherp voor ogen 

heeft zal dit wellicht een positief effect kunnen hebben op de aanpak van spanningen in 

desbetreffende stroomgebieden. Verder zou het inzichtelijk maken van samenwerking, dan wel 

tegenwerking in een stroomgebied de internationale discussie over de verdeling van water kunnen 

beïnvloeden. 

1.3 Doelstelling  
Dit is een onderzoek wat zich richt op het verder brengen van de wetenschap, aangezien het wil 

bijdragen aan het ontwikkelen van het analytisch kader van Waterhegemonie, dan wel het verder 

brengen van het kader zodat het de fase van theorievorming in kan gaan. Het is dan ook logisch dat 

dit onderzoek theoriegericht ingestoken wordt. 

 
“Het doel van dit onderzoek is het empirisch toetsen van het analytisch kader van Waterhegemonie 

van Zeitoun & Warner, om zo aanbevelingen te kunnen doen over het verder ontwikkelen van het 

kader.” 

Er is gekozen voor de bovenstaande doelstelling, omdat toevoegen van al bekende aanbevelingen 

moeilijk uit te voeren is aangezien dit onderzoek gebonden is aan beperkte financiële middelen en 

tijd. Daarom zal er na de empirische toetsing een beschouwend hoofdstuk te lezen zijn, waarin 

kritieken van anderen en eigen bevindingen uiteen worden gezet als aanbeveling voor de auteurs van 

het analytisch kader van Waterhegemonie. Om zo door middel van een set van aanbevelingen uit dit 

onderzoek het analytisch kader en de wetenschap te ontwikkelen.  

1.4 Vraagstelling 
Zoals eerder aangegeven is het doel van dit onderzoek om het analytisch kader van Waterhegemonie 

empirisch te toetsen om zo aanbevelingen te kunnen doen over het verder ontwikkelen van het 

kader. Uit deze doelstelling vloeit de volgende hoofdvraag voort: 
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“In hoeverre is het analytisch kader van Waterhegemonie dat Zeitoun & Warner (2006) 

hebben opgesteld een krachtig instrument om internationale waterconflicten te analyseren?” 

Om deze hoofdvraag goed te kunnen onderzoeken is het noodzakelijk om een drietal deelvragen te 

formuleren, deze zullen als leidraad dienen voor het onderzoek. De deelvragen luiden als volgt: 

1. Wat zijn de kernelementen van het analytische kader, zoals geformuleerd door Zeitoun & Warner 

(2006)? 

Om het analytisch kader goed toe te kunnen passen is het belangrijk om het eerst goed in de vingers 

te krijgen. Hierbij is het van belang om te onderscheiden welke begrippen kernelementen zijn en 

welke begrippen van secundair belang. Daarnaast moet de samenhang tussen de kernbegrippen 

duidelijk zijn. 

 

2. Hoe is het kader toe te passen op een stroomgebied? 

Om het analytisch kader goed toe te kunnen passen op een stroomgebied, is het van belang dat men 

op de hoogte is van zowel recente, als historische ontwikkelingen in het stroomgebied.  

 

3. Wat voor conclusies en/of aanbevelingen kunnen er gedaan worden naar aanleiding van de 

empirische toetsing van het analytisch kader van waterhegemonie? 

Aangezien het doel van dit onderzoek is om het kader verder te ontwikkelen, is het belangrijk dat er 

achteraf conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan waar de makers van het 

analytisch kader van waterhegemonie wat mee kunnen. 
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1.5 Onderzoeksmodel 

  
 

 

 

 

 

 

(a)           (b)         (c)    (d) 

(a) Een bestudering van het analytisch kader van Waterhegemonie en al bestaande 

onderzoeksresultaten, in combinatie met een vooronderzoek levert een beoordelingskader op die de 

onderzoeksoptiek vormen, (b) dit geheel vormt de basis voor de empirische toetsing op een 

onderzoeksobject. (c) De resultaten van de confrontatie tussen het beoordelingskader en het 

onderzoeksobject zullen geanalyseerd worden (d) en deze resultaten zullen naar verwachting bij 

kunnen dragen aan de ontwikkelen van het kader van Waterhegemonie.  

2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk zal het analytisch kader van Zeitoun en Warner uit 2006 uiteengezet worden. Dit zal 

gebeuren aan de hand van vier paragrafen. De eerste paragraaf (§2.1) gaat in op de verschillende 

intensiteiten van een conflict. In paragraaf 2.2 wordt specifiek ingegaan op het analytisch kader van 

Waterhegemonie. De kernbegrippen van het analytisch kader worden in deze paragraaf besproken. 

In de derde paragraaf (§2.3) wordt ingegaan op het begrip counterhegemonie. Tot slot wordt in 

paragraaf 2.4 het conceptueel model weergegeven en uitgelegd.  

2.1 Intensiteit van conflict 
Zoals in het projectkader aangegeven is, was het volgens Zeitoun & Warner noodzakelijk om een 

nieuw kader te ontwikkelen voor het analyseren van internationale waterconflicten. Dit omdat 

andere theorieën te kort schieten, zij gaan vaak uit van oorlog of vrede. Terwijl de auteurs van 

mening zijn dat er vaak sprake is van zowel samenwerking als tegenwerking (Warner, persoonlijke 

Analytisch kader 
Waterhegemonie Toetsingskader 

Vooronderzoek  
Theorievorming Analyseren van 

resultaten 

Onderzoeksobject 
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communicatie, 20 maart 2013). Daarom gaan Zeitoun en Warner uit  van verschillende gradaties in 

een conflict en daarvoor maken zij gebruik van de conflict ontwikkelingsschaal, zoals de NAVO die in 

1999 opstelde. Hierin is sprake van variaties 

aan conflicten, uiteenlopend van duurzame 

vrede tot oorlog (zie figuur 2.1). 

Lund (1996) zet deze stadia van een 

conflict verder uiteen. Bij duurzame vrede is er 

sprake van een hoge mate van samenwerking 

en afwezigheid van zelfverdediging. Landen 

hebben dezelfde waarden en 

gemeenschappelijke doelen.  

Er is sprake van stabiele vrede 

wanneer er beperkte samenwerking 

plaatsvindt. De samenwerking vindt plaats 

binnen een algemene context, denk hierbij 

aan handel. De waarden en doelen van de 

landen zijn verschillend en er is geen militaire samenwerking. De geschillen tussen beide partijen 

worden opgelost op een geweldloze manier.  

Wanneer er sprake is van instabiele vrede dan kan er een situatie ontstaan waarin spanning 

en achterdocht tussen partijen hoog kunnen oplopen. Geweld is hierbij afwezig of het komt slechts 

sporadisch voor. Partijen zien elkaar als vijanden en schrikken elkaar af met grote militaire 

vermogens.  

Bij crisis is sprake van een gespannen confrontatie tussen de strijdkrachten. Die 

strijdkrachten worden gemobiliseerd en kunnen worden ingezet bij kleine bedreigingen. Maar 

wanneer sprake is van crisis gebruiken de militaire eenheden nog niet al hun kracht.  

Tot slot onderscheidt de NAVO als laatste oorlog. Aanhoudende gevechten tussen 

georganiseerde strijdkrachten zijn een kenmerk van oorlog. De intensiteit van het conflict kan 

variëren, maar zodra gebruik wordt gemaakt van geweld of gewapend geweld is er sprake van oorlog 

(Lund, 1996; Bercovitch et al., 2009). 

Yoffe et al. (2001) hebben de conflict ontwikkelingsschaal van de NAVO toegepast op 

internationale waterconflicten, op deze manier is de schaal toegespitst op de specifieke kernmerken 

die internationale waterconflicten met zich mee brengen. Het doel van deze schaal is een 

Figuur 2.1: Conflict ontwikkelingsschaal (NAVO in Zeitoun & 
Warner, 2006) 
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waterconflict verder te kunnen differentiëren dan alleen oorlog of vrede (Yoffe et al. 2001), zie tabel 

2.1. Daardoor is het bruikbaar voor het kader van Waterhegemonie, de auteurs beogen immers de 

meerdere dimensies van conflicten bloot te leggen. 

Schaal  Beschrijving van de situatie 
7 Vrijwillige vereniging in een natie. 
6 Belangrijke strategische alliantie (regionaal of internationaal) 
5 Militaire, economische of strategische ondersteuning 
4 Niet militaire, economische, technologische of industriële overeenkomsten.  
3 Culturele of wetenschappelijke ondersteuning (niet strategisch).  
2 Officieel verbaal support voor doelen, waarden of het regime. 
1 Geringe mate van diplomatieke banden, politieke uitspraken of uitingen in beleid. 
0 Neutrale of niet-significante handelingen voor de internationale situatie. 
-1 Milde uitingen van onenigheid in interactie tussen landen. 
-2 Sterke verbale uitingen, die vijandigheid in interactie tussen landen weergeven.  
-3 Diplomatieke en economische vijandige acties.  
-4 Politieke en militaire vijandelijke acties. 
-5 Kleinschalige militaire handelingen. 
-6 Omvangrijke oorlogsdaden waardoor doden vallen, ontwrichting plaats vindt en hoge strategische kosten worden 

gemaakt. 
-7 Formele oorlogsverklaring. 

Tabel 2.1: Schaal van intensiteit van waterconflicten (Yoffe et al., 2001) 

2.2 Waterhegemonie  
Om het analytisch kader van waterhegemonie te begrijpen, zal dit hieronder uiteen worden gezet. 

Daarnaast zal een algemene definitie van hegemonie worden gegeven, om de toegepaste versie 

inzichtelijker te maken. 

2.2.1 Hegemonie  

Wat houdt hegemonie precies in? In de literatuur wordt regelmatig gerefereerd aan Jeroen Warner, 

die de Griekse betekenis van het woord hegemoon als uitgangspunt heeft genomen. Hegemoon 

betekent in het Grieks ‘iemand die de weg wijst, een fakkeldrager in onbekend gebied’. Kortom een 

leider in onzekere tijden. De autoriteit van de hegemoon wordt ondersteund door zowel dwang, als 

de legitimiteit die zij die gehegemoniseerd worden hem verlenen (Zeitoun & Allan, 2008).  

De methode die de hegemoon gebruikt hangt af van de capaciteit van de hegemoon om de 

ondergeschikte te overtuigen van zijn hegemoniale autoriteit. Als er sprake is van weinig vertrouwen 

in de leider zal hij er meer neigen naar dwang om zijn autoriteit af te dwingen, dan wanneer er 

sprake is van een groot vertrouwen en de hegemoon zijn legitimiteit verkrijgt door instemmingen van 

de gehegemoniseerden. Legitimiteit kan verkregen worden doordat de hegemoon de capaciteit heeft 

om de ondergeschikte zijn normen en waarden aan te laten nemen en te internaliseren of de regels 

van het spel aan te passen (Zeitoun & Warner, 2006).  
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Zeitoun en Warner onderscheiden twee verschillende vormen van hegemonie: de positieve- 

en de negatieve vorm. Positieve hegemonie is wanneer een hegemoon een leidende positie inneemt 

en de actie’s van de hegemoon voor iedereen goed uitpakken (2006). Vaak is te zien dat een 

hegemoon bovengemiddeld investeert in een stroomgebied en dat hij veel verantwoordelijkheid 

neemt wat betreft de controle van de rivier. Niet hegemoniale machten kunnen het als fijn ervaren 

dat zij niet zulke grote verantwoordelijkheden hoeven te dragen (Warner, persoonlijke 

communicatie, 20 maart 2013). Negatieve hegemonie leidt tot een steeds grotere ongelijkheid tussen 

de machtige en de zwakkere, vaak omdat dit in sterke mate gepaard gaat met dominantie. De 

hegemoon doet en laat wat hij wil. Bij de meeste hegemonieën is er sprake van een tussenliggende 

positie, ergens tussen leiderschap en dominantie (Zeitoun & Warner, 2006).  

2.2.2 Analytisch kader van Waterhegemonie 

Waterhegemonie is hegemonie toegepast op het vlak van internationale waterrelaties. Zeitoun en 

Warner hebben een kader geconstrueerd om naar deze relaties te kijken. In hun artikel Hydro-

hegemony – a framework for analysis of trans-boundary water conflicts nemen zij aan dat elke 

oeverstaat zijn eigen doelstellingen over het binnenhalen van hulpbronnen wil maximaliseren. 

Aangezien elke oeverstaat andere doelstellingen heeft, zal elke oeverstaat een andere hoeveelheid 

water willen binnen halen. Ongeacht wat de partijen met het water willen, geldt dat waar meerdere 

partijen belangen hebben, er ook verschillende partijen controle willen hebben over het beschikbare 

water. Een centrale rol in het kader is weggelegd voor de waterhegemoon, vanuit zijn standpunt 

worden relaties tussen oeverstaten verklaard. Om zijn doelstelling over het binnenhalen van de 

hulpbron water te maximaliseren, zal de waterhegemoon zijn macht inzetten (2006). 

Macht 

Zeitoun & Warner (2006) verdelen hegemoniale macht onder in drie ordes. Macht van de eerste orde 

slaat op de capaciteit die een staat heeft om de toegevendheid van de andere partij te verwerven. 

Dit wordt bedoeld als de mogelijkheid van de ene staat om meer economische en militaire middelen 

dan de andere staat in te zetten, waardoor de andere staat zich overgeeft. Macht van de tweede 

orde heeft betrekking op de controle van de regels van het spel. Wie de controle over de regels 

heeft, heeft controle over de gehele oorlog, dan wel onderhandelingen. Bij deze orde speelt 

onderhandelingsmacht een belangrijke rol, hoe beter je kunt onderhandelen, hoe meer je voor 

elkaar kunt krijgen. De derde orde van macht, en tevens laatste, is de macht om de situatie te 

normaliseren (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2013). Dit houdt in dat de 
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waterhegemoon de wereld op een bepaalde manier representeert en deze representatie laat 

accepteren en reproduceren door diegene die niet machtig zijn (Zeitoun & Warner, 2006; Zeitoun & 

Allan; 2008, Cascão, 2009). “Als je succesvol gehegemoniseerd bent, dan ga je geloven dat jouw 

ondergeschikte positie normaal is” (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2013). Dit is een 

belangrijk mechanisme wat zich voor doet bij de derde orde van macht: de gehegemoniseerden 

vragen zich niet meer af waarom de waterhegemoon de waterhegemoon is, maar accepteren het 

simpelweg omdat het altijd zo is geweest (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2013). 

Macht van de derde orde wordt ook wel ideologische macht genoemd. 

 Als de waterhegemoon op alle drie de machtsordes de overmacht heeft, zal hij het voor het 

zeggen hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal hij door middel van verschillende tactieken zijn 

macht proberen uit te breiden. Dit kan hij doen door middel van hard en soft power. Onder hard 

power valt het materiële deel van hegemonie. Hieronder wordt dwang, militaire sancties en het uiten 

van dreigementen verstaan (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2013). Soft power is een 

manier om de toestemming van de tegenpartij te verwerven (Warner & Zeitoun, 2008), onder soft 

power worden dingen zoals omkopen, vleien, indruk maken, een goede reputatie hebben en mensen 

op strategische internationale posten hebben zitten verstaan (Warner, persoonlijke communicatie, 

20 maart 2013). Soft power wordt ook wel gedefinieerd als ervoor zorgen dat ‘anderen willen wat jij 

wilt’ (Zeitoun, 2011). 

Controle 

De waterhegemoon zal altijd streven naar zo veel mogelijk macht op vlak van alle drie de 

machtsordes (Cascão, 2009). Als de waterhegemoon immers op alle drie de machtsordes het 

machtigst is worden er geen vragen gesteld bij zijn positie en zijn acties. Dit is dan ook de reden dat 

er door de hegemoon naar een bepaald soort controle over het stroomgebied wordt gestreefd, 

waarbij andere oeverstaten geen vragen meer stellen over de verdeling van water. Dit is 

geconsolideerde controle, dit wordt bereikt door succesvolle uitingen van hegemonie (Warner, 

persoonlijke communicatie, 20 maart 2013). Geconsolideerde controle is positief voor de 

waterhegemoon, omdat hij kan doen en laten wat hij wil, zonder dat er vragen worden gesteld. 

 Dit is echter niet de enige vorm van controle die er kan heersen in een stroomgebied. Er kan ook 

sprake zijn van gedeelde controle of betwiste controle. Gedeelde controle houdt in dat er sprake is 

van een bepaalde mate van samenwerking tussen de oeverstaten. Bij betwiste controle is de 

concurrentie tussen oeverstaten op zijn felst (Zeitoun & Warner, 2006). Het is dus duidelijk dat bij 

gedeelde controle de waterhegemoon de zeggenschap moet delen en niet kan doen wat hij wil en bij 
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betwiste controle zijn belangen zal moeten verdedigen en meer moeite moet doen om zijn doelen te 

bereiken. Dat in ogenschouw nemend is geconsolideerde controle voor de waterhegemoon dus 

optimaal.  

Mocht er sprake zijn van gedeelde, dan wel betwiste controle, dan kan de waterhegemoon 

het nodig vinden om in te grijpen. Daarbij kan hij gebruiken van verschillende strategieën die zich 

uiten in verschillende tactieken dan wel middelen. Deze zullen hieronder verder worden toegelicht. 

Strategieën 

Diverse strategieën worden ingezet om de positie van waterhegemoon te verbeteren en 

geconsolideerde controle te bereiken, dan wel te versterken. Om deze fase van controle te bereiken 

zijn er een aantal strategieën (zie figuur 3).  

Ten eerste de resource capture strategie, ook wel actief unilateralisme genoemd. De 

oeverstaat gaat, zolang de anderen afwezig zijn of er geen sprake is van een verdrag, door met het 

bouwen van projecten, die tot doel hebben water te gebruiken ten behoeve van irrigatie of  het 

opwekken van energie. Deze strategie roept over het algemeen veel weerstand op (Zeitoun & 

Warner, 2006). Een staat met het vermogen om te plannen, te bouwen en te exploiteren van grote 

infrastructuurprojecten, heeft het fysieke vermogen om de hydrogeologie van de bron te veranderen 

(Zeitoun en Warner, 2006). 

Ten tweede de containment strategie, deze strategie kan twee uitwerkingen hebben. Ten 

eerste kan het zijn dat de oeverstaten gaan samenwerken in bi- of multilateraal verband. Ten tweede 

kan het zo zijn dat de al bestaande asymmetrische verhouding blijft bestaan, dan wel wordt 

versterkt. Bij het volgen van de containment strategie probeert de sterkere staat de zwakkere 

oeverstaten de regels van de waterhegemoon na te laten leven (Zeitoun & Warner, 2006). 

De laatste strategie is de integration strategie, dit houdt in dat de waterhegemoon de 

samenwerking tussen de oeverstaten aanmoedigt en partijen enthousiast maakt om aan activiteiten 

deel te nemen. Deze strategie wordt dan ook gekenmerkt door gedeelde controle. Water is geschikt 

voor deze strategie, doordat de waterhegemoon al privileges en voordelen heeft door het 

beschikbare water in hun eigen land, kan hij toegeven in onderhandelingen aan zwakkere partijen 

(Zeitoun en Warner, 2006). De integration strategie creëert over  het algemeen draagvlak in het 

stroomgebied ten gunste van de waterhegemoon (Zeitoun en Warner, 2006).  
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Tactieken 

De strategieën komen tot uitdrukking in verschillende hard en soft power tactieken. Deze tactieken 

worden door de waterhegemoon gebruikt om zijn positie, dan wel geconsolideerde controle te 

versterken. Er zijn vier groepen van tactieken te onderscheiden die hieronder behandeld worden. 

 De eerste tactiek is naleving door middel van dwang, hierbij kan gedacht worden aan militair 

ingrijpen, undercover acties waarbij je informatie inwint over zwakke punten van de andere partij en 

druk uitoefenen door middel van dwang op andere partijen. Met deze dwangmiddelen probeert de 

waterhegemoon gehoorzaamheid af te dwingen bij de andere oeverstaten (Zeitoun & Warner, 2006). 

Deze tactiek valt uitdrukkelijk binnen het spectrum van hard power technieken, er is namelijk over 

het algemeen sprake van materieel ingrijpen (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2013).  

 De tweede tactiek is naleving door middel van (financiële) prikkels. Deze tactiek is utilitaristisch 

van aard, dat betekent dat hij zich met name richt op economische doelen. Er moet gedacht worden 

aan omkoping, ruilhandel en diensten in ruil voor steun (Zeitoun & Warner, 2006). Deze tactiek valt 

binnen het spectrum van soft power technieken, je verkrijgt de legitimatie over je beleid van je 

tegenstander door medewerking van hem of haar te kopen. Er is naleving van het beleid, doordat de 

tegenpartij beter af is wanneer hij of zij instemt met de (financiële) transactie. 

 De derde tactiek is naleving door middel van normatieve overeenkomst. De andere oeverstaten 

zijn ervan overtuigd dat de waterhegemoon doet wat hij doet uit ieders belang. Deze tactiek doet 

zich met name voor tijdens perioden van toenadering, wanneer de waterhegemoon voorstelt de 

status quo vast te leggen in een verdrag, zal dit in zijn voordeel zijn. Er kan immers na het vastleggen 

van het verdrag geen verdere toenadering of inperking van zijn macht plaats vinden. Na het tekenen 

van het verdrag zal de waterhegemoon verdere toenadering afhouden (Zeitoun & Warner, 2006). 

Ook deze tactiek valt binnen het spectrum van soft power technieken, omdat de waterhegemoon 

door middel van het verdrag krijgt wat de anderen op dat moment ook willen (Zeitoun, 2011). 

 De vierde en laatste tactiek is naleving door middel van ideologische hegemonie. Men gelooft 

dat wat de waterhegemoon wil een betere, effectievere en efficiëntere manier is, dan hoe het tot nu 

toe wordt gedaan. Bij deze tactiek kunnen de volgende middelen worden ingezet: securization: dit 

stelt een waterhegemoon in staat om buitengewone acties te onder nemen, onder het mom van 

veiligheid. Knowledge construction: een normatieve afbakening van het paradigma van de 

waterhegemoon, ten opzichte van andere actoren, waardoor dat wat eigenlijk politiek onacceptabel 

is, toch wordt geaccepteerd. De hegemoon construeert zijn kennis zoals het hem het beste uit komt 

en dus meer ruimte heeft in de onderhandelingen. Het laatste middel is sactioned discours: wie het 
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aandurft om buiten het paradigma te treden zoals voorgespiegeld door de waterhegemoon wordt 

gestraft en zal daarom het paradigma naleven (Zeitoun & Warner, 2006). Deze laatste tactiek is een 

mengeling van hard en soft power technieken, er is sprake van aanzienlijk wat dwang en 

dreigementen, maar ook van de waarheid zo te verbaliseren dat hij geloofd wordt. 

Strategische instrumenten 

Behalve tussen oeverstaten is er ook sprake van machtsrelaties tussen de waterhegemoon en andere 

landen buiten het stroomgebied. De geschiedenis wijst uit dat het hebben van jouw mensen op de 

juiste posities van doorslaggevend belang kan zijn (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 

2013). De internationale gemeenschap kan een grote rol spelen bij internationale waterconflicten en 

dus is het belangrijk om daar je belangen ook strategisch te verdedigen.  

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Zoals het vergaren van internationale 

ondersteuning voor jouw ideeën en belangen (Zeitoun & Warner, 2006). Door een goede positie in de 

internationale gemeenschap te verwerven wordt er naar jou geluisterd in plaats van anderen. Het 

kunnen mobiliseren van financiële middelen is een ander belangrijk strategisch instrument (Zeitoun & 

Warner, 2006). Vaak doet de waterhegemoon grote investeringen in het stroomgebied (Warner, 

persoonlijke communicatie, 20 maart 2013), dit gaat makkelijker en sneller met financieringen van 

buiten af in plaats van je eigen spaargeld aan te spreken.  

 Tot slot is de positie van de oeverstaat van belang, staten die stroomopwaarts liggen hebben 

over het algemeen een voordeel. Doordat zij bij de waterbron zitten kunnen ze hem controleren. De 

positie van de oeverstaat hoeft echter niet doorslaggevend te zijn voor zijn positie binnen het 

stroomgebied (Zeitoun & Warner, 2006). Maar over het algemeen geldt dat stroomopwaarts gelegen 

oeverstaten meer macht kunnen uitoefenen op de verdeling van water. 

2.3 Counter hegemonie  
Hoewel waterhegemonie niet per definitie slecht hoeft te zijn, kan het wel zo zijn dat 

waterhegemonie weerstand oproept. Vooral bij strategieën als de resource capture strategie, waarbij 

de waterhegemoon nadrukkelijk zijn eigen gang gaat. Er ontwikkelt zich aversie tegen de 

waterhegemoon en een verlangen om de macht omver te werpen. Vaak wordt hierbij gebruik 

gemaakt van dezelfde strategieën die de hegemoon gebruikt, alleen niet om in het zadel te blijven, 

maar om er in te komen. Counter hegemonie kan beschouwd worden als uiterst redmiddel om wat 

te veranderen in het stroomgebied, de gehegemoniseerde oeverstaten zien geen andere uitweg 

meer. Soms zijn de counter hegemoniale tactieken zo succesvol dat de macht inderdaad omvalt, 
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maar vaak is er ‘geen plan na de revolutie’, waardoor instabiliteit blijft (Warner, persoonlijke 

communicatie, 20 maart 2013). 

 Dit laatste geldt alleen als er een echt verlangen is om de waterhegemoon om ver te werpen. 

Vaak worden counter hegemoniale strategieën alleen gebruikt om tegen de macht te schoppen, niet 

om hem over te nemen. Daarnaast geldt dat oeverstaten die geen counter hegemoniale acties 

uitvoeren niet zo zeer niets willen veranderen, maar bang zijn voor het verkrijgen van de macht, dit 

brengt immers veel verantwoordelijkheden met zich mee, en zij durven daarom geen actie te 

ondernemen (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 2013).  

2.4 Conceptueel model 
Verschuren & Doorewaard (2007) stellen dat een conceptueel model altijd uit twee componenten 

bestaat, namelijk een verzameling van kernbegrippen en een verzameling van relaties die tussen die 

kernbegrippen spelen. De kernbegrippen in dit onderzoek zijn macht, controle, strategieën, tactieken 

en strategische middelen. De relaties die tussen de kernbegrippen worden getrokken, dienen causale 

relaties te zijn (Verschuren & Doorewaard, 2007). Zoals in de tekst hierboven is aangegeven streeft 

een waterhegemoon naar geconsolideerde controle in het stroomgebied. Om dit te bereiken kan een 

waterhegemoon strategieën, tactieken en strategische middelen inzetten. In het analytisch kader van 

Zeitoun en Warner (2006) wordt een piramide gebruikt die al de kernbegrippen van het analytisch 

kader omvat en samenbrengt. Omdat deze figuur erg duidelijk is en de kern van het analytische 

kader weergeeft, wordt deze piramide gebruikt als conceptueel model in dit onderzoek (zie figuur 

2.2).  

Figuur 2.2 Conceptueel model 
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Uit de bovenstaande piramide valt af te lezen dat het doel van een waterhegemoon het bereiken van 

geconsolideerde controle in het stroomgebied is. De reden waarom een waterhegemoon 

geconsolideerde controle wil bereiken is dat de hegemoon dan kan doen en laten wat hij zelf wil. 

Kortom, bij geconsolideerde controle zal de hegemonie niet ter discussie worden gesteld bij de 

gehegemoniseerde oeverstaten, wat positief is voor de waterhegemoon. Er moet dus gekeken 

worden naar de mate van controle van de oeverstaten.  

Tevens wordt geanalyseerd welke strategie de waterhegemoon nastreeft om 

geconsolideerde controle te bereiken of te behouden in het stroomgebied. Dus er wordt 

geanalyseerd of er sprake is van resource capture strategie, containment strategie of integration 

strategie. Daarbij zou het mogelijk kunnen zijn dat oeverstaten tussentijds hun strategieën hebben 

bijgesteld. 

De strategieën van een waterhegemoon uiten zich vervolgens in verschillende tactieken. In 

de analyse wordt gekeken welke tactieken de waterhegemoon gebruikt om zijn strategie vorm te 

geven en zijn controle te vergroten. De tactieken zijn: naleving door middel van dwang, (financiële) 

prikkels, normatieve overeenkomst en ideologische hegemonie.  

Onderaan de piramide worden de strategische instrumenten genoemd. Deze strategische 

instrumenten geven de waterhegemoon meer macht, waardoor de concurrentiepositie van de 

waterhegemoon verbetert. In dit onderzoek wordt gekeken naar internationale ondersteuning, de 

mogelijkheid van de waterhegemoon om financiële middelen te mobiliseren en tot slot naar de 

positie van de oeverstaat in het stroomgebied. Deze strategische instrumenten kunnen leiden tot 

meer macht wat op zijn beurt weer kan leiden tot het verder consolideren van de controle door de 

waterhegemoon.  

Als laatste worden dezelfde kernbegrippen macht, controle strategieën, tactieken en 

strategische instrumenten gebruikt om counterhegemonie te analyseren. Dit conceptuele model zal 

centraal staan in het onderzoek en zal worden toegepast op de casus. 
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3. Methodologie  
In de voorgaande hoofdstukken zijn doelstelling en vraagstelling en het theoretisch kader 

uiteengezet. In dit hoofdstuk zal uitgelegd worden hoe de benodigde informatie voor dit onderzoek 

is verzameld.  In dit hoofdstuk zal achtereenvolgende de aard van het onderzoek (§3.1), de 

onderzoeksstrategieën (§3.2), het onderzoeksmateriaal (§3.3) en tot slot de casusbeschrijving (§3.4) 

worden behandeld.  

3.1 Aard van het onderzoek 
Er is in dit onderzoek gekozen voor een kwalitatieve benadering. De voordelen van een kwalitatief 

onderzoek zijn dat het open en uitleggend van aard is en diep op het onderwerp in kan gaan. Dat 

schept de mogelijkheid om inzage te krijgen in de machtsrelaties tussen oeverstaten bij de verdeling 

van water en de controle over het stroomgebied (Dankert, persoonlijke communicatie, 13-11-2012; 

Creswell, 2013). De doelstelling van dit onderzoek luidde als volgt: “Het doel van dit onderzoek is het 

empirisch toetsen van het analytisch kader van Waterhegemonie van Zeitoun & Warner, om zo 

aanbevelingen te kunnen doen over het verder ontwikkelen van het kader.” 

Het analytisch kader van Waterhegemonie kan alleen getoetst worden op een 

onderzoeksobject. Aangezien het analytisch kader van Waterhegemonie gaat over de verdeling van 

de macht tussen oeverstaten is het noodzakelijk om een methode te kiezen die het mogelijk maakt 

de relaties tussen staten te doorgronden. Zoals hier boven beschreven is een casestudy open en 

uitleggend van aard en gaat het diep op een onderwerp in en is dus heel geschikt voor dit onderzoek, 

daarom is er in dit onderzoek gekozen voor het gebruik van de casestudy. Idealiter zou er een 

vergelijkende casestudy uitgevoerd worden, maar wegens gebrek aan tijd was dit onmogelijk. 

3.2 Onderzoeksstrategieën  
Dit onderzoek maakt gebruik van twee onderzoeksstrategieën, de enkelvoudige casestudy en het 

bureauonderzoek. Dit onderzoek kampt helaas met beperkingen in tijd en financiële middelen 

waardoor er geen bezoek kon worden gebracht aan het desbetreffende stroomgebied, om die reden 

is het van belang dat er ook bureauonderzoek wordt toegepast.  

3.2.1 Casestudy 
Ten eerste de casestudy. Deze onderzoeksstrategie leent zich uitstekend voor het empirische toetsen 

van het analytisch kader van Waterhegemonie. De casestudy richt zich met name op het verklaren 

van complexe processen in de hedendaagse context door middel van diepgang (Creswell, 2013; 
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Flyvbjerg, 2006; Verschuren & Doorewaard, 2007). Aangezien het analytisch kader speelt rondom het 

ingewikkelde vraagstuk van de verdeling van en de controle over water is het bij uitstek een 

fenomeen wat zich leent voor een kwalitatieve casestudy. Door middel van deze onderzoeksstrategie 

is het onderzoek is staat om te kijken of het, in samenhang met het analytisch kader van 

Waterhegemonie, de complexe machtsverhoudingen tussen oeverstaten kan verklaren en zo de 

verdeling van de controle over het water kan achterhalen. Problematisch met het doen van een 

casestudy is het uitzoeken van een casus, dit vereist veel zorg (Creswell, 2013). Idealiter wordt de 

casus dusdanig strategisch gekozen, dat hij overlapt met andere casussen en dus generaliseerbaar is 

(Flyvbjerg, 2006). Daarnaast moet worden nagedacht over de validiteit en de betrouwbaarheid van 

het onderzoek, deze kan in het geding komen bij slechts een enkele casus. Om dit te voorkomen is 

bronnentriangulatie gewenst (Creswell, 2013; Flyvbjerg, 2006). 

3.2.2 Bureauonderzoek 
Aangezien dit onderzoek beperkt is in tijd en financiële middelen is het niet mogelijk om naar het 

stroomgebied toe te gaan. Omdat het verzamelen van informatie door interviews alleen niet 

voldoende is, is dit onderzoek genoodzaakt ook gebruik te maken van bureauonderzoek. Dat wil 

zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van bestaand materiaal, zoals krantenartikelen, 

wetenschappelijke literatuur en visuele data, zoals kaarten en videofragmenten. Er zal op deze data 

gereflecteerd worden, wat onderzoeksresultaten oplevert (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

Bureauonderzoek wordt, naast het gebruik van bestaand materiaal, ook gekenmerkt doordat er geen 

direct contact is tussen het onderzoeksobject en de onderzoeker. Een ander kenmerk is dat de 

onderzoeker vanuit een ander perspectief gebruik maakt van het materiaal, dan oorspronkelijk de 

bedoeling was (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

3.3 Onderzoeksmateriaal 
De data die is verzameld voor dit onderzoek bestaat uit verschillende soorten bronnen: 

wetenschappelijke literatuur, krantenartikelen (zowel digitale als papieren versie) en berichten uit 

andere media, visuele data (fragmenten van YouTube), verdragen en interviews. Door het gebruik 

van verschillende bronnen wordt de validiteit van het onderzoek vergroot.  

 De wetenschappelijke literatuur is verzameld op de universiteit en is afkomstig uit 

wetenschappelijke vakbladen, het doel van de literatuur is om een beter beeld te krijgen van de 

geschiedenis van het stroomgebied. De krantenartikelen zijn zowel online verzameld als vanuit 

papieren kranten. Door middel van de krantenartikelen en berichten uit andere media is dit 
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onderzoek in staat geweest om de actuele gebeurtenissen in het stroomgebied op te kunnen nemen 

in de analyse. De visuele data is een fragment van YouTube van een interview met een president uit 

het stroomgebied, in dit fragment wordt het waterbeleid van het desbetreffende land toegelicht. 

Verder heeft het onderzoek veelvuldig gebruik gemaakt van verdragen, aangezien waterrecht en 

andere afspraken die vast gelegd zijn in verdragen een belangrijke rol spelen in conflicten. Tot slot is 

er data verzameld door diepte interviews af te nemen bij verschillende experts en een betrokkene uit 

het stroomgebied. De namen, werkplaatsen en expertise van de respondenten zijn weergeven in 

tabel 3.1. Tevens zijn daar de data waarop de interviews zijn gehouden terug te vinden. De diepte 

interviews zijn volgens een semi gestructureerde wijze van interviewen afgenomen, dit houdt in dat 

er voor elk interview een interviewguide is gemaakt, maar hier niet strikt aan vast werd gehouden.  

 

Naam Datum van 
interview 

Organisatie  Expertise 

Jeroen Warner 20-03-2013 Wageningen University & 
Research 

- Waterhegemonie (één van de 
bedenkers)  

Teferi Melesse 
DESTA 

14-05-2013 Ethiopische Ambassade Brussel  -Ethiopische (water)beleid 

Mark Zeitoun 21-05-2013 Universiteit East Anglia -Waterhegemonie (één van de 
bedenkers) 
-Stroomgebied van de Nijl 

Eelke Kraak 24-05-2013 The Boston Consulting Group -Gepromoveerd op de Grand 
Ethiopian Renaissance Dam 

Ana Cascão 27-05-2013 Stockholm International Water 
Institute 

-Expert op het gebied van de 
Nijl 
-Expert op het gebied van 
waterhegemonie 

Hermen Smit 28-05-2013 UNESCO-IHE -Doet promotieonderzoek naar 
de dynamiek van 
waterstromen in de Blauwe 
Nijl 

Mattia Grandi 14-06-2013 Universiteit van Bologna  -Doet promotieonderzoek naar 
het waterbeleid van Ethiopië.  

Tabel 3.1: Respondenten diepte interviews 

 

De diepte interviews zijn opgenomen en getranscribeerd en vervolgens zijn deze transcripties samen 

gevoegd met wetenschappelijke literatuur en berichten uit de media in Atlas.ti. Dit is een 

verwerkingsprogramma voor kwalitatieve data. Daaropvolgend is alle data gecodeerd volgens een 

vast coderingsschema, zodat de data op een gestructureerde manier geanalyseerd zou worden. Het 

coderingsschema is opgesteld aan de hand van de tijdsvakken zoals gehanteerd in de analyse en de 

concepten van waterhegemonie. In de bijlage vindt u het coderingsschema. De via Atlas.ti verkregen 
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output is vervolgens gebruikt voor het  beschrijven van de geschiedenis van het stroomgebied en het 

analyseren van deze gebeurtenissen aan de hand van het theoretisch kader. 

 Om uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er drie deelvragen opgesteld. Per 

deelvraag wordt hieronder aangegeven hoe en wat voor data is verzameld voor het beantwoorden 

van de deelvraag. 

 

1. Wat zijn de kernelementen van het analytisch kader zoals geformuleerd door Zeitoun & Warner 

(2006)? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er meer informatie nodig over het kader. Deze informatie 

is ingewonnen door het interviewen van de beide bedenkers van het analytisch kader Jeroen Warner 

en Mark Zeitoun. Daarnaast is er gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur die gebruik 

maakt van het analytische kader van Waterhegemonie. 

 

2. Hoe is het kader toe te passen op het stroomgebied? 

Om het kader te kunnen toepassen op het stroomgebied is er informatie nodig over het 

stroomgebied. Dit is vergaard door een zevental interviews (zie tabel 3.1), het verzamelen van 

wetenschappelijke literatuur, berichten uit de media en visueel materiaal. Dit is vervolgens 

samengevoegd in Atlas.ti en geanalyseerd ten behoeve van het onderzoek. 

 

3. Wat voor conclusies en/of aanbevelingen kunnen er gedaan worden naar aanleiding van de 

empirische toetsing van het kader van waterhegemonie?  

De conclusies en/of aanbevelingen van dit onderzoek zullen worden gedaan aan de hand van de 

eerder beschreven bevindingen in dit onderzoek. Het beantwoorden van deze deelvraag zal 

voortbouwen op de beantwoording van de eerdere deelvragen, maar ook op wetenschappelijk 

literatuur die reflecteert op het analytisch kader van Waterhegemonie. Daarnaast geeft deze 

deelvraag een voorzet voor de beantwoording van de hoofdvraag.  

3.4 Verantwoording casus 
Er is voor gekozen om het analytisch kader van Waterhegemonie toe te passen op het stroomgebied 

van de Nijl. Al in 2009 deed Ana Cascão onderzoek naar het stroomgebied van de Nijl en de invloed 

van waterhegemonie op de controle van het stroomgebied. Zij concludeerde destijds dat Egypte 

jarenlang de waterhegemoon is geweest in het stroomgebied van de Nijl, maar dat het tij langzaam 

begint te keren. Soedan en Ethiopië roeren zich en maken actief gebruik van counter hegemoniale 
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strategieën en tactieken (Cascão, 2009). In de afgelopen jaren hebben zich veel veranderingen 

voorgedaan waarvan aangenomen zou kunnen worden dat deze de onderlinge machtsrelaties in het 

stroomgebied beïnvloeden. Zo heeft het stroomgebied er een land bij gekregen: Zuid Soedan (NOS, 

2011d), heeft in Egypte de Arabische Lente plaats gevonden, waardoor het land instabiel is geworden 

(NOS, 2011a) en heeft Ethiopië de bouw van een grote dam aangekondigd (Foreign Affairs, 2012). 

“Egypte was mede een succesvol waterhegemoon, omdat Ethiopië een puinhoop was. Maar nu is 

Egypte een puinhoop en lijkt Ethiopië redelijk stabiel” (Warner, persoonlijke communicatie, 20 maart 

2013). De rollen lijken omgedraaid te zijn. Er is dus sprake van grote verschuivingen in het 

stroomgebied van de Nijl.  

3.4.1 Cascusbeschrijving De Blauwe Nijl 
Met een lengte van 6695 kilometer is de Nijl de langste rivier ter wereld, zijn stroomgebied omvat 

maar liefst elf landen: Burundi, de 

Democratishce Republiek Congo, Egypte, 

Kenia, Rwanda, Soedan, Zuid Soedan, 

Tanzania, Oeganda, Ethiopië en Eritrea (NBI, 

2010). Het bijzondere aan de Nijl is dat het de 

enige rivier is die door de volledige Sahara 

stroomt, hij ontspringt ten zuiden van de 

woestijn en mondt ten noorden van de Sahara 

uit in de Middellandse Zee. De rivier stroomt 

bijna 2700 kilometer door gebieden zoals 

woestijnen, waar de rivier door verdamping 

veel water verliest en door het gebrek aan 

regen nauwelijks tot geen extra water 

ontvangt (Said, 1993).  

De Nijl krijgt zijn water uit drie 

Ethiopische rivieren, de Atbara, de Sobat, de Blauwe Nijl en één rivier uit het Oost-Afrikaanse 

merengebied, de Witte Nijl. Deze rivieren komen samen in Khartoum, Soedan waar zij verder 

stromen als de Nijl (Said, 1993; Donkers, 1994). Zie figuur 3.1 voor een cartografische weergave van 

het stroomgebied van de Witte Nijl, de Blauwe Nijl en de Nijl.  

De Ethiopische rivieren, waarvan de Blauwe Nijl het belangrijkst is, leveren het meeste water 

aan de Nijl, maar liefst 86% (Donkers, 1994). Hoewel Ethiopië de overgrote meerderheid van het 

Figuur 3.1: Cartografische weergave van het stroomgebied 
van de Nijl 
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water produceert, gebruikt het land slechts 1% van het water. Voor de precieze herkomst van het 

water van de Nijl zie figuur 3.2. De 

Blauwe Nijl levert 59% van het totale Nijl 

water en is daarmee de belangrijkste 

toevoerrivier. De Blauwe Nijl ontspringt 

in Lake Tana op de Ethiopische 

hoogvlakten, die gemiddeld tussen de 

2000 en 3000 meter hoog zijn. De hoogste 

top ligt in het Simien gebergte op 4620 meter (Said, 1993). Vanuit zijn bron Lake Tana stroomt het 

water van de Blauwe Nijl richting de Soedanese grens. Vanuit Soedan stroomt hij verder naar Egypte, 

waar hij gezamenlijk met de andere rivieren uitmondt in de Middellandse Zee. De waterstroom van 

de Ethiopische rivieren fluctueert sterk door het jaar heen. Jaarlijks wordt ongeveer 80% van het 

water tussen augustus en oktober afgevoerd, deze Nijlvloed wordt veroorzaakt door de Ethiopische 

moessonregens die door de Sobat, Atbara en Blauwe Nijl moeten worden afgevoerd (Donkers, 1994).  

Water is niet het enige wat stroomt door het Afrikaanse land, de waterstroom van de Nijl 

neemt ook veel sediment mee vanaf de Ethiopische hoogvlakten. Door deze sedimenten is de gehele 

Nijldelta zeer vruchtbaar geworden (Said, 1993). Het is dus niet alleen het water van de Nijl wat zorgt 

voor leven aan de oevers van de rivier.  

De Witte Nijl ontspringt in het Oost-Afrikaanse merengebied en levert slechts 14% aan de 

gehele waterstroom van de Nijl. Dit komt mede doordat de rivier veel water verliest in de Sudd, een 

moerasgebied in Zuid-Soedan (Said, 1993; Donkers, 1994). De moerassen beslaan een lengte van 809 

kilometer en verkrijgen hun water niet alleen door de Witte Nijl, maar ook door excessieve 

regenbuien. Doordat het een moerasgebied is leveren deze regenbuien echter geen extra water op 

voor Soedan en Egypte (Said, 1993). In 1959 zijn er afspraken gemaakt tussen Soedan en Egypte om 

een kanaal te graven, het Jonglei Kanaal, om een verspillende u bocht uit de loop van de Witte Nijl te 

halen om zo het verdampingscijfer naar beneden te brengen en de watertoevoer te verhogen (de 

Villiers, 1999; Bulldoch & Darwish, 1988). Het Jonglei Kanaal is echter nooit afgemaakt, in de analyse 

vindt u hier meer over.  

Het Egyptische landschap bestaat vrijwel helemaal uit woestijn, behalve rondom de oevers 

van de Nijl is het nergens vruchtbaar. Daarom is Egypte in grote mate afhankelijk van het water van 

de Nijl, zonder Nijl geen drinkwater, geen water om landbouwgronden te bevloeien en dus geen 

landbouwproducten om de bevolking mee te voeden (Kraak, persoonlijke communicatie, 24-05-

Figuur 3.2: Herkomst water van de Nijl (Bron: Donkers, 1994) 

Blauwe 
Nijl 59% 

Atbara 
13% 

Sobat 14% 

Witte Nijl 
14% 
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2013). Voor zowel Soedan als Egypte geldt dat zij zonder de Nijl niets kunnen. Doordat dit altijd zo 

geweest is, is er door Egypte een historische claim gelegd op het water, die al vele eeuwen terug 

gaat.  

De vierde eeuw voor Christus beschreef Herodotus Egypte als een geschenk van de Nijl 

(Kendi, 1999; Swain, 1997; Rahman, 2012). Hij verklaarde zelfs dat Egypte de Nijl is en de Nijl Egypte 

en dat het Nijlwater is uitgegroeid tot een hulpbron die alleen voorbehouden is aan Egypte (Rahman, 

2012). Egypte beweert een historisch recht op het water te hebben opgebouwd, doordat het land al 

sinds het begin der tijden gebruik maakt van de rivier. Doordat Egypte er gebruik van heeft gemaakt 

en andere landen niet, vindt het land dat de andere oeverstaten er nu geen recht meer op hebben 

(Swain, 1997; Cascão, 2009; Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013). 

 De historische claim zorgt geregeld voor conflicten tussen de oeverstaten. De historische claim 

en de bedreigingen van Egypte om Ethiopië aan te vallen mochten ze iets met de waterstroom doen 

leidde al in 1680 tot een mondeling conflict. Toen werd voor het eerst ‘het Waterwapen’ ingezet 

door Ethiopië. De toenmalige Christelijke Koning van Abyssinia (het huidige Ethiopië) waarschuwde 

de Egyptische heerser: “The Nile would be sufficient to punish you, since God hath put into our power 

His fountain, His outlet and increase, and that we can dispose of the same to do you harm.” (Bulldoch 

& Darwish, 1988). De Ethiopische koningen wisten maar al te goed hoe afhankelijk Egypte van de Nijl 

was en zetten deze dreigementen dan ook in als zwaar diplomatiek middel om Egypte te dwingen 

mee te werken aan zaken die voor het Ethiopische volk belangrijk waren (Mekonnen, 2010; Kendi, 

1999; de Villiers, 1999). Achteraf gezien bleken het echter loze dreigementen, tot het eind van de 

negentiende eeuw was Ethiopië te veel naar binnen gekeerd en afzijdig om de Nijl überhaupt af te 

kunnen sluiten (Bulldoch & Darwish, 1988; Mekonnen, 2010). De Egyptenaren zijn deze 

dreigementen echter niet vergeten.  

Tot vandaag de dag zijn de Egyptenaren zich erg bewust van het feit dat ze afhankelijk zijn 

van de Nijl en iemand bovenstrooms hen zomaar zou kunnen afsluiten (Mekonnen, 2010; Melesse 

DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013). 
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4. Analyse 
In dit hoofdstuk wordt een weergave gegeven van de ontwikkelingen in het stroomgebied, zoals die 

zich hebben voorgedaan sinds de koloniale tijd, 1882-1956. Het hoofdstuk is opgebouwd uit vier 

tijdsvakken: §4.1 De koloniale tijd, §4.2 Op weg naar samenwerking, §4.3 De Nile Basin Initiative en 

de Cooperative Framework Agreement, §4.4 Grote veranderingen. Na de historische beschrijving zal 

er een paragraaf (§4.5) volgen waarin elk tijdsvak geanalyseerd wordt aan de hand van het analytisch 

kader van Waterhegemonie van Zeitoun & Warner (2006).  

4.1 De koloniale tijd  
1882-1965 

Ondanks dat Egypte voor 1882 behoorde tot het Turkse rijk, in plaats van het Britse, waren er veel 

contacten tussen de twee landen. Dit leidde er toe dat Groot-Brittannië zijn invloed in Egypte kon 

vergroten (Donkers, 1994; Said; 1993; Grandi, persoonlijke communicatie, 14-07-2013). In 1882 

besluit Groot-Brittannië het land te bezetten. Echter, in 1884 wordt er een conferentie gehouden 

tussen de koloniale machten Duitsland, Oostenrijk, België, 

Denemarken, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Italië, Nederland, Portugal, Rusland, Zweden, 

Noorwegen en Turkije over de verdeling van Afrika. De Britse 

bezetting van Egypte wordt als niet wenselijk beschouwd en 

wordt niet erkend door de andere koloniale machten. Egypte 

blijft vooralsnog deel van het Turkse Rijk (Said, 1993). De Britse 

invloed in Egypte blijft echter groot (Donkers, 1994; Said, 1993; 

Grandi, persoonlijke communicatie, 14-07-2013).  

 In 1898 kwam een conflict over de verdeling van Afrika 

tussen koloniale machten Frankrijk en Groot-Brittannië tot een 

hoogtepunt. Frankrijk bewoog zich vanuit West-Afrika steeds 

verder naar het oosten van het continent, in de hoop Egypte te 

veroveren. Dit leidt tot grote onvrede bij de Britten, die de 

Nijldelta als hun bezit zien. Het conflict loopt zo hoog op dat het 

op 18 september 1898 bijna tot een gewapend treffen komt in 

Fashoda, Soedan (Said, 1993; Britannica, 2013a). Zo ver komt het 

Figuur 4.1: Egypte & Soedan onder Brits 
gezag (Bron: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Egypt_sudan_under_british_control.jp

g) 
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niet, maar na het Fashoda incident is Frankrijk wel gedwongen zijn invloed in de Nijl delta op te 

geven. In ruil daarvoor erkennen de Britten de Franse overheersing van de Afrikaanse Sahel (Said, 

1993; Britannica, 2013a).  

Doordat Frankrijk zijn invloed in de Nijldelta opgeeft, valt bijna de hele delta in handen van 

de Britten (Said, 1993). De enige twee landen die hier een uitzondering op vormen zijn Eritrea en 

Ethiopië. Eritrea is gekoloniseerd door Italië (Said, 1993) en Ethiopië is onafhankelijk, wat het een 

uitzonderingspositie geeft in het stroomgebied van de Nijl (Melesse DESTA, persoonlijke 

communicatie, 14-05-2013). Groot-Brittannië heeft echter als doel het gehele stroomgebied te 

controleren, zodat hij de waterstroom voor de stroomafwaarts gelegen landen kan veiligstellen 

(Mekonnen, 2010). De Britten zijn echter afhankelijk van het niet gekoloniseerde Ethiopië voor de 

waterstroom. Om de waterstroom te waarborgen wordt in 1902 een verdrag gesloten tussen Groot-

Brittannië en Keizer Menelik II van Ethiopië: ´Treaty between Ethiopia and the United Kingdom, 

Relative to the Frontiers between the Anglo-Egyptian Sudan, Ethiopia, and Eritrea’ (Swain, 1997; 

Salman, 2012; Rahman, 2012; Kendi, 1999; Grandi, pesoonlijke communicatie, 14-07-2013). In dit 

verdrag belooft Keizer Menelik II geen projecten in de Blauwe Nijl te bouwen, dan wel toe te staan 

dat anderen projecten in de Blauwe Nijl bouwen, zonder overleg met de Britse koning (Salman, 2012; 

Kendi, 1999). Het verdrag heeft jaren lang voor strijd gezorgd tussen Egypte en Ethiopië, omdat 

Egypte zich nog beroept op het Verdrag van 1902 en Ethiopië zich niet gebonden voelt door het 

verdrag aangezien het nooit geratificeerd is, noch door het Ethiopische parlement, noch door het 

Britse parlement (Salman, 2012; Kendi, 1999; Grandi, pesoonlijke communicatie, 14-07-2013).  

Waar het Verdrag van 1902 zich alleen richt op het veilig stellen van de waterstroom, wordt 

in 1929 voor het eerst een verdrag getekend over de allocatie van het water van de Nijl. Het verdrag 

wordt gesloten tussen Egypte en Groot-Brittannië, dat namens Soedan en zijn andere kolonies in het 

stroomgebied (Oeganda, Kenia & Tanzania) aan tafel zat. De officiële naam van het verdrag is: the 

Nile Water Agreement (Exchange of Notes between Her Majesty’s Government in the United 

Kingdom and the Egyptian Government on the Use of the Nile for Irrigation, 1929), maar het staat 

over het algemeen bekend als het Verdrag van 1929.  

In dit verdrag wordt de verdeling van water geregeld en wordt de claim dat Egypte en 

Soedan vanuit natuurlijk en historisch perspectief recht hebben op het Nijl water verder 

geïnstitutionaliseerd (Swain, 1997; Cascão, 2009). Bijna de gehele waterstroom werd aan Egypte 

gealloceerd en daarnaast kreeg hij het recht om Egyptische inspecteurs de Soedanese Sennar Dam te 

laten controleren. Voor Egypte werd een minimum van 48 miljard kubieke meter water per jaar 
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(BCM/y) gealloceerd, voor Soedan 4 BCM/y en 32 BCM/y bleef ongealloceerd (Exchange of Notes 

between Her Majesty’s Government in the United Kingdom and the Egyptian Government on the Use 

of the Nile for Irrigation, 1929). Het Verdrag van 1929 verklaart eveneens dat er geen bouwwerken in 

de Blauwe Nijl of zijn zijrivieren gebouwd mogen worden zonder het Britse gezag toestemming te 

vragen (Exchange of Notes between Her Majesty’s Government in the United Kingdom and the 

Egyptian Government on the Use of the Nile for Irrigation, 1929). Ethiopië heeft altijd geweigerd het 

Verdrag van ‘29 te erkennen (Cascão, 2009; Carrol, 2000; Grandi, pesoonlijke communicatie, 14-07-

2013).  

In 1956 verandert er wat in het stroomgebied, Soedan wordt onafhankelijk (Britannica, 

2013b) en is niet meer op de Britten aangewezen om het te vertegenwoordigen in de 

onderhandelingen met Egypte over het Nijl water. Ze starten hun eigen onderhandelingen en in 1959 

wordt het bovenstaande verdrag vervangen door the 1959 Agreement for the Full Utilisation of the 

Nile Waters, wat bekend staat als het Verdag van 1959. Het is een bilateraal verdrag tussen Soedan 

en Egypte en benadrukte nogmaals dat de landen vanuit historisch en natuurlijk perspectief recht 

hebben op het water van de Nijl (United Arab Republic and Sudan Agreement For The Full Utilization 

of the Nile Waters, 1959). Het Verdrag richt zich voornamelijk op de praktische zaken, wie krijgt 

hoeveel water en hoe wordt dat geregeld (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013). In het 

verdrag worden een aantal dingen afgesproken, het belangrijkste is de allocatie van het Nijlwater. 

Egypte heeft recht op 55,5 BCM/y en Soedan 18,5 BCM/y. Daarbij is rekening gehouden met een 

verdampingscijfer van 10 BCM/y. Eveneens wordt er afgesproken dat Egypte en Soedan een verenigd 

standpunt hebben als het om de Nijl gaat. Daarnaast wordt er een deal gemaakt over de bouw van 

dammen, Egypte mag de Aswan High Dam bouwen en Soedan de Roseires Dam, eveneens wordt de 

Permanent Joint Technical Committee opgericht. Verder werd er een afspraak gemaakt over het 

bouwen van het Jonglei Kanaal, in de zuidelijke moerassen van Soedan (United Arab Republic and 

Sudan Agreement For The Full Utilization of the Nile Waters, 1959). Dit kanaal moest een 

verspillende u bocht uit de loop van de Witte Nijl halen om zo het verdampingscijfer naar beneden te 

brengen en de watertoever te verhogen (de Villiers, 1999; Bulldoch & Darwish, 1988).  

Toen de landen die gekoloniseerd waren onafhankelijk werden begonnen zij voor het eerst 

vragen te stellen bij de situatie over de controle van het water in het stroomgebied. Oeganda, Kenia 

en Tanzania, allemaal gelegen in het stroomgebied van de Witte Nijl, distantieerden zich van het 

Verdrag van 1929 en het koloniale karakter van de controle in het stroomgebied van de gehele Nijl 

(Cascão, 2009; Carrol, 2000; Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013). Het Verdrag 



26 
 

van 1959 kent ook geen aanhang bij stroomopwaarts 

gelegen oeverstaten, zij bekritiseren het feit dat de 

twee niet waterproducerende landen al het water 

zonder overleg aan zichzelf gealloceerd hebben (Cascão, 

2009; Kashef, 1981). De verdragen van 1929 en 1959 

kunnen dan ook als de nasleep van de koloniale periode 

gezien worden. Ze vormen vandaag de dag nog steeds 

een groot obstakel in het stroomgebied (Mekonnen, 

2010, Salman, 2012; Melesse DESTA, persoonlijke 

communicatie, 14-05-2013).  

4.2 Op weg naar samenwerking  
1965-1992 

Het Egyptische volk is zich altijd zeer bewust geweest van hoe afhankelijk het is van de Nijl en 

hoe kwetsbaar dat het volk maakt (Kraak, persoonlijke communicatie, 24-05-2013). Om deze reden 

heeft Egypte de Nijl altijd fel verdedigd en heeft het land zelfs plannen gehad om de bron van de 

Blauwe Nijl te veroveren, om zo volledige controle over de Nijl te kunnen uitoefenen (Kendi, 1999; 

Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013; Soffer, 1999). Daarnaast heeft Egypte zich 

altijd beroepen op de verdragen van 1902, 1929 en 1959 en door tevens te dreigen met geweld heeft 

Egypte de Nijl veilig weten te stellen (Warner, persoonlijke communicatie, 20-03-2013). Ethiopië 

heeft altijd aangegeven ontevreden te zijn over de verdeling van water (Bulldoch & Darwish, 1988; 

Mekonnen, 2010; Kendi, 1999; de Villiers, 1999; Grandi, pesoonlijke communicatie, 14-07-2013).  

De bovenstrooms gelegen landen van de Blauwe Nijl waren echter niet in staat om wat te 

veranderen aan de situatie. Daarnaast waren ze door armoede en grote burgeroorlogen simpelweg 

niet in staat om het water van de Blauwe Nijl op grote schaal te gebruiken (de Villiers, 1999; Grandi, 

pesoonlijke communicatie, 14-07-2013). Er zijn aanwijzingen dat Egypte betrokken was bij de 

burgeroorlogen in Ethiopië en Soedan. Het land steunde rebellen in Somalië en Eritrea om Ethiopië 

te ontwrichten (Keni, 1999; Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013) en tijdens het 

conflict tussen Eritrea en Ethiopië zond het Egyptische Radio Cairo een boodschap uit dat de 

Egyptische loyaliteit primair bij de Moslims in Eritrea lag (Kendi, 1999). Behalve steun in de vorm van 

loyaliteit, steunde Egypte het Eritrean Liberation Front (ELF) actief. Door het ELF aan te moedigen om 

de wapens op te pakken, hen een kantoor in Cairo aan te bieden, in 1958 een klein militair 

“Most of the countries have challenges 

and they want to use the water. If they 

want to use the water there are this 

’29 en ’59 agreements and the major 

obstacle is if anyone want to start a 

project” (Melesse DESTA, persoonlijke 

communicatie, 14-05-2013). 
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trainingskamp op te richten voor Eritrese rebellen en in de Arabische Liga om steun te vragen voor de 

Eritrese zaak (Kendi, 1999). 

4.2.1 Geopolitieke ontwikkelingen krijgen vorm in het stroomgebied  
Voor en ten tijde van de Koude Oorlog (1945-1989) werd het conflict over de verdeling over de 

controle van de Nijl mede gestuurd door de twee grote machtsblokken: de Verenigde Staten en de 

Sovjet Unie (Grandi, persoonlijke communicatie, 14-07-2013; Deconinck, 2009). Al in 1927 mengde 

de Verenigde Staten zich in de ontwikkelingen in het stroomgebied. Ethiopië had het plan opgevat 

om Lake Tana te gaan gebruiken als opslag en vroeg J. G. White Engineering Corporation of New York 

om een ontwerp te maken voor een dam aan het einde van het meer. Toen het plan echter formeel 

werd voorgesteld aan Groot-Brittannië, Egypte en Soedan keurde Groot-Brittannië het af (Bulldoch & 

Darwish, 1988; Kendi, 1999). Midden jaren ’50 werd het U.S. Bureau of Reclamation ingehuurd om 

wederom onderzoek te doen naar eventuele dammen. Het bureau komt met een plan dat een aantal 

grote dammen omvat (USBR, 1964).  

Egypte verwezenlijkte inmiddels zijn 

eigen plan, de bouw van de Aswan High Dam, te 

zien op figuur 4.2. Dit zag toenmalige president 

Nasser als een kans om zijn binnenlandse 

legitimiteit te vergroten (Swain, 1997). De 

constructie van een dam kan een belangrijke 

natie opbouwende functie hebben, zoals bij de 

Aswan High Dam het geval was (Kraak, 2012b). 

Het Westen keek echter achterdochtig naar het 

plan om de dam te bouwen zonder verdragen 

met andere landen en dringt er bij de Wereldbank 

op aan om geen financiering voor de dam te geven 

(Swain, 1997; Grandi, pesoonlijke communicatie, 

14-07-2013). Daarop zoekt Nasser hulp bij de Sovjet Unie voor financiële en technische 

ondersteuning bij de bouw en die krijgen ze. De Sovjet Unie is sterk gebaat bij een bondgenoot in de 

regio om zijn invloed in het Midden-Oosten uit te breiden (Swain, 1997; Bulldoch & Darwish, 1988; 

Deconinck, 2009; Kendi, 1999). De Aswan High Dam werd vervolgens in twee stappen gebouwd, de 

Nijl werd eerst omgelegd om vervolgens de constructie te kunnen maken. De bouw van de gehele 

dam werd in mei 1964 voltooid (Said, 1993).  

Figuur 4.2 Aswan High Dam (Bron: 
https://confluence.furman.edu:8443/display/G

GY230F10/Large+Dams) 
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De hulp van de Sovjet Unie wordt door het Westen als een aanval gezien en verslechterde de 

relaties verder tussen het Westen en de Sovjet Unie (Swain, 1997; Bulldoch & Darwish, 1988). Het 

zou geen toeval geweest zijn dat juist rond de periode van de bouw van de Aswan High Dam en de 

groeiende invloed van de Sovjet Unie in het Midden-Oosten, het U.S. Bureau of Reclamation zich 

toen mengde in het plannen van dammen in Ethiopië. Op deze manier wilden de Verenigde Staten 

waarschijnlijk duidelijk maken dat Egypte ondanks de bouw van de Aswan High Dam nog steeds 

kwetsbaar en afhankelijk van Ethiopië was (Swain, 1997; Bulldoch & Darwish, 1988). De Verenigde 

Staten zijn rond die tijd dan ook de dominante buitenlandse actor in Ethiopië, waar hij een militaire 

basis heeft die hij gebruikte als uitkijk- en afluisterpunt voor de Rode Zee en Indische Oceaan 

(Bulldoch & Darwish, 1988).  

Ondanks geopolitieke spanningen in de regio groeit er een bewustzijn bij de stroomopwaarts 

gelegen oeverstaten dat zij ook recht hebben op het gebruik van het water van de Nijl. Dit leidt er toe 

dat de stroomopwaarts gelegen oeverstaten al sinds de jaren ’60 een samenwerkingsverband tussen 

de oeverstaten van de Nijl proberen op te richten. Hydromet werd in 1967 min of meer bij toeval 

opgericht. Wegens grote regenval in de equatoriale meren van Afrika werden verschillende landen 

uit het stroomgebied van de gehele Nijl gedwongen aan tafel te gaan zitten (Mekonnen, 2010; Swain, 

1997; Priscoli & Wolf, 2009). Hoewel het gezien kan worden als de eerste echte multilaterale 

samenwerking heeft het een bescheiden rol in de geschiedenis, aangezien het ging om 

samenwerking op technisch gebied en er geen politieke problemen werden opgelost (Cascão, 2009; 

Mekonnen, 2010).  

Toen de Egyptische president Nasser in 1970 overleed aan een hartaanval (Britannica, 

2013c), kwam Anwar Sadat aan de macht. Hij voer een geheel eigen koers, waardoor de geopolitieke 

context van het conflict veranderde. Sadat beëindigde de samenwerking met de Sovjet Unie en sloot 

een bondgenootschap met de Verenigde Staten. Dit liet de Sovjet Unie niet zomaar gebeuren en toen 

in Ethiopië het bewind van Haile Selassie na een coupe viel, kreeg het nieuwe regime van Mengistu 

de ondersteuning van Moskou (Deconinck, 2009). In de jaren ’70 en ’80 werd Ethiopië meerdere 

malen getroffen door droogtes, toen het land ook nog begon met het aanleggen van een 

irrigatieproject bij Laka Tana was voor de Egyptische president Anwar Sadat de maat vol. Hij 

verklaarde: “Elke actie die het water van de Blauwe Nijl in gevaar brengt zal beantwoord worden met 

een felle reactie van de kant van Egypte, zelfs als die reactie zal leiden tot oorlog” (Kendi, 1999).  

In 1978 werden er vredesonderhandelingen tussen Israël en Egypte in Camp David in de 

Verenigde Staten gehouden. Met het tekenen van het akkoord groeide de hoop op een einde van de 
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jarenlange oorlog in de regio (Bulldoch & Darwish, 1988). Tijdens de onderhandelingen opperde 

Sadat voor het eerst de mogelijkheid om samen te werken op het gebied van waterprojecten en 

wellicht een ‘Waterleiding voor Vrede’ aan te leggen. Waarbij Nijl water aan Israël verkocht zou 

worden. Dit leverde echter veel weerstand op, zowel in Egypte als in de rest van het stroomgebied 

(Bulldoch & Darwish, 1988; Swain, 1997). Ethiopië zou naar verluidt plannen hebben beraamd om 

Egypte aan te vallen en de rebellen in het zuiden van Soedan te gaan steunen. Zowel Ethiopië als het 

zuiden van Soedan zijn plaatsen waar de waterstroom van de Nijl ernstig beïnvloed kan worden. Uit 

angst voor acties laat Sadat de Ethiopische ambassadeur naar Cairo komen en stuurt voor de 

zekerheid een maritieme vloot de Rode Zee op (Bulldoch & Darwish, 1988).  

Ethiopië zelf was daarentegen bang voor Egyptische acties, aangezien het dacht dat Egypte 

aanvallen plande. De KGB, nog steeds goed ingevoerd in Egypte door het voormalig 

bondgenootschap, waarschuwde de andere oeverstaten en de Arabische Liga dat Egypte van plan 

was 800 miljoen kubieke meter water te verkopen aan Israël (Bulldoch & Darwish, 1988). Behalve het 

‘Waterleiding voor Vrede’ plan, had Egypte ook het plan om de Sinaï woestijn te gaan bevloeien. Dit 

viel echter zo verkeerd bij Mengistu, dat hij de stroom dreigde af te sluiten. Daarop volgend dreigde 

Sadat elke vijandelijke actie met geweld te beantwoorden (Bulldoch & Darwish, 1988; Swain, 1997). 

Hoewel het ‘Waterleiding voor Vrede’ project werd geannuleerd, ging de irrigatie van de Sinaï 

woestijn wel door.   

4.2.2 Toenemende samenwerking 
De opvolger van de 1981 vermoorde Sadat werd Hosni Moebarak (BCC, 2013; Swain, 1997). 

Onder Moebarak verlegde Egypte zijn koers richting samenwerking en stelde opvallend genoeg zelf 

een opvolger voor Hydromet voor (Mekonnen, 2010).  

Undugu (afgeleid van het Swahilische woord Ndugu, wat broederschap betekent) wordt in 

1983 opgericht en heeft Egypte, Soedan, Zaire, Burundi, Rwanda, Tanzania en de Centraal Afrikaanse 

Republiek (geen oeverstaat) als leden. Ethiopië en Kenia sluiten zich aan als waarnemers (Mekonnen, 

2010). Helaas mislukt ook dit initiatief, met name door het gebrek aan oprechte betrokkenheid aan 

de kant van Egypte. Ondanks dat ze aan tafel zit met andere oeverstaten kiest Egypte er voor om zelf, 

unilateraal, door te gaan met het verwezenlijken van grote irrigatieprojecten (Mekonnen, 2010). Het 

land beïnvloedt de agenda zo dat er van Undugu niet veel meer overblijft dan een organisatie die zich 

richt op het opwekken van stroom door middel van gezamenlijke waterkrachtprojecten (Mekonnen, 

2010). Voor een overzicht van de verschillende initiatieven, zie figuur 4.3. 
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Figuur 4.3 Tijdlijn van verdragen en initiatieven zoals die zijn ontwikkeld in het stroomgebied van de Nijl (Cascão, 2009) 

In 1992 wordt TeccoNile opgericht door Egypte, Rwanda, Soedan, Tanzania, Uganda en Zaire, 

een samenwerkingsverband dat zich richtte op de promotie van ontwikkeling en bescherming van 

het milieu in het stroomgebied van de Nijl (Mekonnen, 2010; Swain, 1997; Priscoli & Wolf, 2009). Het 

doel was om een samenwerkingsverband op te richten dat het potentieel had om uit te groeien tot 

een samenwerkingsverband voor het hele stroomgebied (Mekonnen, 2010). Ook dit mislukt, 

voornamelijk omdat TeccoNile qua focus sterk op Hydromet lijkt, een technische geconcentreerd 

samenwerkingsverband (Mekonnen, 2010). Het succes van deze initiatieven is dus zeer beperkt, 

voornamelijk doordat een gebrek aan oprechte betrokkenheid van Egypte. Daarnaast nemen niet alle 

oeverstaten deel aan de initiatieven en zijn ze erg technisch van aard. Hierdoor worden politieke en 

wettelijke vraagstukken uit de weg gegaan (Mekonnen, 2010; Cascão, 2009). 
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4.3 De Nile Basin Initative en de Cooperative Framework agreement  
1991-2008 

In 1991 verandert er iets in het stroomgebied van de Blauwe Nijl, de burgeroorlog in Ethiopië komt 

tot een eind. Met de rebellen op de stoep vlucht Mengistu in mei 1991 en maakt plaats voor een 

coalitie van rebellen, onder leiding van Meles Zenawi (de Villiers, 1999; Cascão, 2009; Melesse 

DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013). Ethiopië heeft op dat moment nauwelijks geld, een 

zeer slechte economie en een verwoeste agrarische sector. Zenawi voerde een grootschalig 

economisch hervormingsprogramma in, inclusief talloze nieuwe energiecentrales, in het gevecht 

tegen armoede en honger (de Villiers, 1999; Melesse 

DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013). 

Ethiopië creëerde in de jaren daarna een beleid dat 

sterk gericht is op het vergroten van de economische 

welvaart. Er is een federaal systeem geïmplementeerd 

en het beleid richt zich op het verleden tijd maken van 

armoede in plaats van oorlog voeren (Melesse DESTA, 

persoonlijke communicatie, 14-05-2013).  

Hierdoor kan het land zich te richten op stabilisatie en opbouw. Door de marktgeoriënteerde 

economie, betere relaties met donor landen (Kraak, persoonlijke communicatie, 24-05-2013), betere 

handelsrelaties en afnemende regenval door bodemerosie kreeg Ethiopië oog voor het exploiteren 

van het water van de Blauwe Nijl (Cascão, 2009; Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-

2013). Aangezien Ethiopië zich als doel heeft gesteld om in 2025 bij de middenklasse van de 

Afrikaanse economieën te horen is er energie nodig, waterkracht biedt de mogelijkheid die energie 

op te wekken (Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013). Er zijn inmiddels 

verschillende projecten gerealiseerd, een aantal microdammen op de hoogvlakten van Ethiopië 

(Waterbury & Whittington, 1998) en de grootschalige Tekezze dam in de Atbara rivier (Cascão, 2009). 

Verder staat de ontwikkeling van de Grand Ethiopian Renaissance Dam op de planning (Foreign 

Affairs, 2012).  

Door de toegenomen stabiliteit en economische welvaart in zowel Ethiopië, als de andere 

stroomopwaarts gelegen landen, hebben zij de weg vrij kunnen maken voor unilaterale projecten, 

maar vooral ook voor onderhandelingen en integratie van het stroomgebied (Cascão, 2009; Melesse 

DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013). Meles Zenawi besefte dat als hij zich in 

onderhandelingen anders opstelde, hij meer in onderhandelingen voor elkaar zou kunnen krijgen. 

“In the past we said: O, our neighbors 

are our enemies. O, America is our 

enemy. O, this is our enemy. But we 

say today, we have no enemies but 

poverty” (Melesse DESTA, persoonlijke 

communicatie, 14-05-2013). 
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Het was een man met een sterke persoonlijkheid en liet die zo nodig gelden, maar Zenawi bleef altijd 

discreet. Al snel wist hij zaken te agenderen door middel van uitruil van onderwerpen: ´Jullie 

onderwerp op de agenda? Dan ook het onze’ (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013).  

Ethiopië en de rest van de bovenstrooms gelegen landen in het stroomgebied van de Witte 

Nijl lieten weten dat zij de status quo van het Verdrag van ‘59 niet meer wilden en zouden 

accepteren (Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013; Cascão, persoonlijke 

communicatie, 27-05-2013). De roep om samenwerking werd steeds groter. Hoewel Egypte eerst 

afhield, zijn ze uiteindelijk toch aan tafel gaan zitten omdat de belangen die gemoeid zijn met het 

water van de Nijl te groot zijn om links te laten liggen (Warner, persoonlijke communicatie, 20-03-

2013; Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013).  

4.3.1 Nile Basin Initiative 
De eerder genoemde samenwerkingsprojecten, Hydromet, Undugu en TeccoNile waren wellicht zelf 

niet zo succesvol, maar vormden wel een springplank voor het volgende samenwerkingsverband, het 

Nile Basin Initiative (verder: NBI) (Mekonnen, 2010; Cascão, 2009; Carrol, 2000; Salman, 2012). De 

Nile 2002 Conference Series was een serie vergaderingen die erop gericht waren de oeverstaten 

dichter bij elkaar te brengen. De eerste vond plaats in 1993 in Aswan, Egypte (Cascão, 2009; Swain, 

2002; Shady et al., 1994). In de Nile 2002 Conference Series werden elke vergadering voorstellen 

besproken die door de verschillende oeverstaten konden worden ingediend en daarnaast stonden er 

discussiepunten op de agenda (Shady, et al., 1994) om zo het debat over samenwerking in het 

stroomgebied van de Nijl op gang te brengen (Cascão, 2009). Pas halverwege de jaren ’90 waren alle 

landen het eens over het ontwikkelen van een mulitilateraal samenwerkingsverband, om zo 

technische, juridische, ontwikkelings- en milieuproblemen beter aan te kunnen pakken  (Cascão, 

2009). In 1995 ontwikkelen de oeverstaten een gezamenlijk plan de campagne: De Nile River Action 

Plan, welke in 1997 goedgekeurd zou worden door de Wereldbank en de United Nations 

Development Programme (UNDP) (Cascão, 2009). In maart 1998 sluiten de Ministers van Water een 

verdrag en na zes jaar onderhandelen wordt in februari 1999 het Nile Basin Initiative opgericht 

(Swain, 2002; Cascão, 2009). Een samenwerkingsverband waarin voor het eerst alle oeverstaten van 

het gehele stroomgebied van de Nijl participeren, met Eritrea als observerend lid (Cascão, 2009; NBI, 

2010). Het Nile Basin Initiative stelt zichzelf het volgende doel:  

 

“To achieve sustainable socio-economic development through the equitable utilization of, and 

benefit from, the common Nile Basin water resources” (NBI, 2010). 
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De organisatie wil samenwerken en wederzijds begrip bevorderen om zo de ontwikkeling en het 

management van het Nijl water voor alle partijen te optimaliseren (Priscoli & Wolf, 2009). In hun 

strategisch plan formuleerden ze destijds aantal speerpunten (NBI, 2012):  

 

- Het ontwikkelen van de watervoorraden op een duurzame en billijke manier om zo voorspoed, 

veiligheid en vrede voor alle inwoners van het stroomgebied te waarborgen. 

- Het waarborgen van efficiënt watermanagement 

en het gebruik van de watervoorraden. 

- Het waarborgen van samenwerking en 

gezamenlijke projecten tussen oeverstaten, 

zoekend naar win-win oplossingen.  

- Het richten op armoedebestrijding en het 

promoten van economische integratie. 

- Het waarborgen dat programmaresultaten zich 

bewegen richting planning en uitvoering. 

 

Het is een doorbraak in een jarenlange discussie 

over controle over het water van de Nijl (Cascão, 

2009). Het NBI geniet grote internationale steun, 

zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten 

zijn enthousiast. Onder andere Nederland draagt 

veel bij aan het fonds dat het NBI de eerste jaren 

zal gaan financieren (Rijksoverheid, 2013; Cascão, 

persoonlijke communicatie, 27-05-2013; Kraak, 

persoonlijke communicatie, 24-05-2013; Kendi, 

1999). Het NBI heeft de volgende interne 

structuur: er is een Raad van Ministers (Council of 

Ministers), bestaande uit de Ministers van Water 

uit alle oeverstaten, zij nemen de besluiten (NBI, 

2010). Daarnaast heeft het NBI drie regionale 

bureaus, die belast zijn met de uitvoering van de 
Figuur 4.4: Vestigingsplaats van de regionale kantoren van 

het NBI (Bron: NBI, 2012) 
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genomen besluiten (NBI, 2010). Dit zijn ENTRO, gevestigd in Ethiopië voor het stroomgebied van de 

Blauwe Nijl, NILE-SEC, het secretariaat van het NBI, gevestigd in Entebbe Uganda, en NELSAP-CU, een 

coördinatie centrum in Kigali, Rwanda (NBI, 2012). Voor een overzicht van de regionale kantoren van 

het NBI zie figuur 4.4. 

 Ethiopië heeft een voortrekkersrol op zich genomen binnen het NBI (Kraak, persoonlijke 

communicatie, 24-05-2013). Het is niet alleen het grootste land van de bovenstroomsgelegen 

oeverstaten, maar kampt ook met heel andere problemen dan de oeverstaten van de Witte Nijl. Zo 

heeft de Blauwe Nijl te maken met overstromingen en tegelijkertijd waterschaarste (Kraak, 

persoonijke communicatie, 24-05-2013). Doordat 80% van de regen tussen juni en september valt is 

er in deze maanden een hoog risico op overstromingen in Ethiopië en Soedan. De rest van het jaar 

kunnen zich droogtes voordoen (NBI, 2013). 

4.3.2 Cooperative Framework Agreement 
De voornaamste taak van het NBI sinds haar oprichting is het opstellen van een Cooperative 

Framework Agreement, dat de principes, structuren en instituties van alle oeverstaten van de Nijl 

verenigen in een juridisch en institutioneel document (Salman, 2012). De onderhandelingen over de 

Cooperative Framework Agreement (verder: CFA) werden gelijk gestart en hebben meer dan tien jaar 

geduurd, het proces heeft echter te maken gehad grote moeilijkheden, voornamelijk ingegeven door 

het Verdrag van 1959, waarin de belangen van Egypte en Soedan zijn vastgelegd. Het CFA moet het 

juridische en  insitutionele document worden van het NBI, op dit moment bestaat dat niet en dus is 

het Verdrag van 1959 nog van kracht  (Salman, 2012).  

 Op dit moment hebben Egypte en Soedan een bijzondere positie in het stroomgebied, omdat al 

het water van de Nijl voor de twee oeverstaten is gealloceerd door middel van het Verdrag van 1959. 

Met onderhandelingen over een nieuwe verdeling van water, wordt door de twee gevreesd dat hun 

belangen geschaad worden (Salman, 2012; Mekonnen, 2010). Gezien de baten die zij nu hebben lijkt 

opnieuw onderhandelen altijd ongunstig. Ethiopië claimt echter dat zijn beleid gericht is op het 

zoeken naar win-win oplossingen. Waarbij zowel hun eigen belangen, als belangen van andere 

oeverstaten niet geschaad zullen worden (Zenawi, 2010; Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 

14-05-2013). 

 De Cooperative Framework Agreement bestaat uit zes gedeelten. 1. Algemene beginselen 2. 

Rechten & plichten 3. Institutionele structuur 4. Dochterinstellingen 5. Overige bepalingen en 6. 

Slotbepalingen (CFA, 2010). Over de delen 1, 3, 4, 5 en 6 zijn de oeverstaten het vrij snel eens 

geworden, alleen het tweede gedeelte roept veel discussie op (Melesse DESTA, persoonlijke 
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communicatie, 14-05-2013; Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013). Hierin spreken de 

oeverstaten niet alleen af dat het water van de Nijl op een eerlijke en redelijke wijze gebruikt moet 

worden en de ecosystemen in het stroomgebied beschermd moeten worden, maar ook dat je 

anderen geen buitenproportionele schade mag toe brengen (CFA, 2010). Maar Egypte en Soedan zijn 

bang dat hun belangen wel buitenproportionele schade wordt toe gebracht willen en daarom het 

Verdrag van 1959 opnemen in de CFA (Salman, 2012; Mekonnen, 2010). 

 Om de discussie rond het Verdrag van 1959 vlot te trekken wordt er voor gekozen om het begrip 

‘Water security’ toe te passen. In artikel 2F van de CFA wordt het als volgt gedefinieerd: “ “Water 

security” means the right of all Nile Basin States to reliable access to and use of the Nile River system 

for health, agriculture, livelihoods, production and environment” (CFA, 2010). Vervolgens vereist 

artikel 14 van hetzelfde verdrag de oeverstaten samen te werken om water security voor alle 

oeverstaten te bereiken en te behouden (CFA, 2010). Maar deze artikelen voldeden niet aan de 

verlangens van Egypte en Soedan, zij wilden hun verworven rechten, zoals vastgelegd in het Verdrag 

van 1959, opnemen door middel van een clausule in de CFA. Deze clausule, artikel 14b, houdt in dat 

alle oeverstaten met het tekenen van de CFA het Verdrag van 1959 erkennen (Cascão, persoonlijke 

communicatie, 27-05-2013; Salman, 2012; Mekonnen, 2010). 

 Dit was onacceptabel voor de andere oeverstaten, zij blijven bij hun stelling dat de huidige 

status quo niet meer te accepteren valt en zij een nieuw verdrag willen sluiten (Melesse DESTA, 

persoonlijke communicatie, 14-05-2013; Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013). Verder 

zou het erkennen van het Verdrag van 1959 als consequentie hebben dat Egypte een vetostem krijgt 

in het NBI, totaal tegenovergesteld aan de geest waar in het NBI is opgericht, volgens de 

stroomopwaarts gelegen oeverstaten en dus verworpen zij de clausule die Egypte en Soedan 

voorstelde (Salman, 2012; Mekonnen, 2010). 

 Het verwerpen van de clausule leidde tot een impasse. Zowel Egypte als Soedan liepen weg van 

de onderhandelingstafel van de CFA en kwamen tot op vandaag de dag niet meer terug (Cascão, 

persoonlijke communicatie, 27-05-2013; Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013). Zonder hen 

kunnen de andere landen niets besluiten en zijn hun huidige belangen gewaarborgd (Smit, 

persoonlijke communicatie, 28-05-2013). Op dit moment is het Verdrag van 1959 het enige juridisch 

bindende document wat er is over de verdeling van het water van de Nijl en Egypte zal dit willen 

behouden omdat zijn belangen hierin vastgelegd zijn (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-

2013).  
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4.4 Grote veranderingen  
2008-nu 

De afgelopen vijf jaar hebben zich grote veranderingen voor gedaan in het stroomgebied, die 

verstrekkende gevolgen hebben voor de inwoners van en de geopolitieke relaties tussen de 

oeverstaten.  

4.4.1 Nieuw leven voor de Cooperative Framework Agreement 
Na het stuk lopen van de onderhandelingen tussen de stroomopwaarts gelegen oeverstaten en de 

stroomafwaarts gelegen oeverstaten Egypte en Soedan leek er niets meer van de CFA terecht te 

komen, totdat Ethiopië zich actief ging mengen in de discussie over het tekenen van de CFA. Ethiopië 

nam tien jaar deel aan de onderhandelingen en kreeg elke keer ‘nee’ te horen van Egypte en Soedan, 

op een gegeven moment had Ethiopië er genoeg van (Melesee DESTA, persoonlijke communicatie, 

14-05-2013).  

Dat was het moment dat Ethiopië besloot dat het in ieder geval de CFA zou gaan tekenen, 

daarop besloot het de andere oeverstaten te informeren en te betrekken in een overleg over wie nog 

meer klaar was voor het tekenen van de CFA (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013). 

Ethiopië kreeg positieve respons van de andere stroomopwaarts gelegen oeverstaten en op 14 mei 

2010 werd de CFA in Entebbe, Oeganda, getekend door vier van de tien oeverstaten: Ethiopië, 

Tanzania, Oeganda en Rwanda. Kenia tekende vijf dagen later en op 28 februari 2011 tekende ook 

Burundi. De Democratische Republiek Congo heeft tot 

nu toe alleen zijn steun uitgesproken, maar de CFA 

niet getekend (Salman, 2012). Met de handtekening 

van Burundi heeft een twee derde meerderheid van 

de oeverstaten de CFA getekend en dat betekent dat 

de CFA geratificeerd mag worden. Dit is in 

tegenstelling met wat Egypte en Soedan wilden, zij 

wilden dat de CFA pas geratificeerd kon worden als 

alle landen de CFA tekenden of een meerderheid 

inclusief Egyte en Soedan (Salman, 2012; Melesse 

DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013; 

Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013).  

Het probleem rondom artikel 14b is vooralsnog opgelost door de volgende tekst: “… the 

unresolved Article 14(b) is annexed to be resolved by the Nile River Basin Commission within six 

“While Sudan and Egypt demand that 

the CFA be amendable by consensus, 

or a majority that includes both Egypt 

and Sudan, the other riparians insist 

that it be amendable by a simple 

majority ofthe riparian states, whether 

that includes Egypt or Sudan or not, 

with no veto power for any riparian.” 

(Salman, 2012) 
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months of its establishment. (footnote)” (CFA, 2010). Naar aanleiding van het tekenen van de CFA 

eisten Egypte en Soedan op de 18e vergadering van de Ministers van Water een extra vergadering 

over de kwestie, maar de andere oeverstaten lieten weten hier niets voor te voelen (Salman, 2012). 

Toen tijdens de volgende vergadering een tweede verzoek kwam werd er een extra vergadering op 

28 oktober 2011 in Kigali gepland. Maar Egypte en Soedan verzochten de extra vergadering uit te 

stellen. Ook bij de vervolg vergadering, gepland op 18 december 2011 in Nairobi, werd om uitstel 

gevraagd door Egypte en Soedan, maar de overige oeverstaten besloten de vergadering door te laten 

gaan. Echter, de Egyptische en Soedanese ministers kwamen niet opdagen. Hierop dreigden de 

andere oeverstaten door te gaan met ratificering, ongeacht het standpunt van Egypte en Soedan 

(Salman, 2012).  

4.4.2 Arabische Lente in Egypte 
In januari 2011 brak in Egypte de Arabische Lente uit. Er waren wekenlange demonstraties en 

uiteindelijk werd Moebarak verdreven (NOS, 2011a), zie figuur 4.5. Naar aanleiding van de revolutie 

besloten de stroomopwaarts gelegen oeverstaten het proces van ratificering stop te zetten en Egypte 

meer tijd te geven 

om zichzelf opnieuw 

te organiseren en 

stabiliseren.  

De 

oeverstaten beloven 

het proces van 

ratificatie pas weer 

in gang te zetten als 

Egypte een nieuwe 

regering heeft 

(Salman, 2012; 

Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013). Inmiddels zit de nieuwe regering er en lijkt 

deze stabiel, maar is ze nog niet klaar om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, laat 

staan de CFA tekenen (Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013; Zeitoun, 

persoonlijke communicatie, 21-05-2013).  

Door de Arabische Lente heeft Egypte zich een tijd op binnenlandse aangelegenheden 

moeten richten. Terwijl het met zichzelf bezig was hebben zich er grote veranderingen voor gedaan 

Figuur 4.5: Demonstranten protesteren tegen Mubarak op het Tahrir plein in Caïro (Bron: 
http://nos.nl/artikel/215064-protesten-in-egypte.html) 
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in het stroomgebied van de Blauwe Nijl, zoals de afscheiding van Zuid Soedan en de aankondiging 

van de Grand Ethiopian Renaissance Dam. Hierover later meer. Doordat Egypte niet gelijk op deze 

veranderingen heeft kunnen reageren, lijkt het land nu achter de feiten aan te lopen (Cascão, 

persoonlijke communicatie, 27-05-2013). Egypte kan Zuid-Soedan en de Ethiopische dam niet meer 

voorkomen, maar moet er zo goed en kwaad als het kan mee om gaan. Ondanks dit alles is er in het 

Egyptische beleid niets wezenlijks veranderd (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013; 

Zeitoun, persoonlijke communicatie, 21-05-2013). Het is echter afwachten of dit zo blijft, de 

Egyptische regering van president Morsi heeft nog niet de kans gehad om een behoorlijk buitenland 

beleid te ontwikkelen (Zeitoun, persoonlijke communicatie, 21-05-2013).  

4.4.3 Afscheiding Zuid Soedan 
Tussen 9 en 15 januari 2011 werd een referendum gehouden onder de Zuid Soedanese bevolking of 

zij zich wilde afscheiden van het noorden (NOS, 2011b; NOS, 2011c). Maar liefst 99% stemde voor 

onafhankelijkheid en op 9 juli 2011 verklaarde Zuid Soedan zich onafhankelijk van het noorden. Met 

deze onafhankelijkheid kwam er een einde aan een bloedige burgeroorlog van twintig jaar tussen het 

overwegend Christelijke zuiden en het Islamitische noorden (NOS, 2011d). 

 Het feit dat het stroomgebied van de Nijl er een oeverstaat bij heeft, heeft de potentie om grote 

gevolgen te hebben voor het samenwerkings- en integratieproces (Zeitoun, persooniljke 

communicatie, 21-05-2013). Waar dat nu al te zien is, is in het proces van de CFA. Als twee derde van 

de oeverstaten heeft getekend kan over worden gegaan tot ratificering. Maar nu er een extra land bij 

is gekomen verandert de berekening. Twee derde van tien was uitonderhandeld op zes, met een 

extra land moet men twee derde van elf landen hebben, dat is zeven (Cascão, persoonlijke 

communicatie, 27-05-2013). Dat betekent dat sinds januari 2011 pas over gegaan kan worden op 

ratificering als er nog één oeverstaat de CFA tekent.  

 Verder heeft het gevolgen voor het Verdrag van 1959. Het verdrag wordt niet ongeldig door de 

afscheiding, Soedan tekende het verdrag immers en dat land bestaat nog. Zuid Soedan mag beslissen 

zich aan te willen sluiten bij het Verdrag van 1959, maar ook om het te verwerpen en zich aan te 

sluiten bij de CFA (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013). Op dit moment zijn er 

onderhandelingen gaande tussen Soedan en Zuid Soedan over beide verdragen. Het voordeel van 

aansluiten bij het Verdrag van 1959 is dat er water is gealloceerd voor Zuid Soedan, dit is ook gelijk in 

het nadeel voor Soedan. Het zou betekenen dat de 18,5 BCM/y die voor Soedan is gealloceerd, nu 

verdeeld moet worden onder de beide Soedans (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013). 

Voordeel voor zowel Soedan als Egypte is, als Zuid Soedan zich aansluit bij het Verdrag van 1959, de 
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kans op het afmaken van het Jonglei Kanaal blijft bestaan (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-

2013).  

Als er echter gekeken wordt naar de historie, etniciteit, geografie en cultuur van Zuid Soedan 

is het voor de hand liggend dat het de kant van de equatoriale meren en Ethiopië kiest (Salman, 

2012; Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013). Daarnaast is het Jonglei Kanaal 

jarenlang een heikel punt geweest tussen Soedan en Zuid Soedan. Door de Zuid Soedanezen werd 

het Jonglei Kanaal opgevat als een hegemoniale actie van het noorden en Egypte in hun gebied. 

Hierdoor is het kanaal van symbool geworden van verzet tegen het noorden in de burgeroorlog 

(Bulldoch & Darwish, 1988; Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-2013).  

Zuid Soedan verkeert dus vooralsnog is een grijs gebied, waarbij het onderhandelt met 

Soedan over deelnemen aan het Verdrag van 1959. Zuid Soedan heeft echter laten weten dat het de 

CFA zal tekenen, hiermee lijkt het definitief aan te sluiten bij de equatoriale oeverstaten en Ethiopië 

(Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013; Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-

2013). 

4.4.4 Grand Ethiopian Renaissance Dam 
Op de Conferentie voor Waterkracht ten gunste van Duurzame Ontwikkeling in maart 2011 gaf de 

toenmalig president Zenawi van Ethiopië een speech, waarin hij verklaarde dat zijn land voor 

duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie wil gaan. Om dit te bereiken wil hij onder andere 

energie uit de waterstroom van de Nijl halen, door middel van waterkrachtcentrales (Zenawi, 2011).  

De aankondiging 
Slechts twee dagen later, op 2 april 2011, voegde Zenawi daad bij woord en kondigde één van de 

grootste infrastructurele projecten aan in de geschiedenis van Ethiopië: de Grand Ethiopian 

Renaissance Dam (verder: GERD) (Foreign Affairs, 2012).  

De GERD ligt 40 kilometer van de Sudanese grens af en zal 145 meter hoog worden. Het 

creëert een stuwmeer waar bijna twee keer de jaarlijkse waterstroom van de Blauwe Nijl in kan 

worden opgeslagen (Kraak, 2012a). De dam kan 6000 megawatt opwekken en verviervoudigt 

daarmee de totale elektriciteitsproductie van Ethiopië (Kraak, 2012a; Melesse DESTA, persoonlijke 

communicatie, 14-05-2013; Salman, 2012). De kosten van de GERD worden geraamd op 5 miljard 

dollar (Kraak, 2012a), waar bij komt dat een dam bijna altijd duurder uitvalt dan gepland (Cascão, 

persoonlijke communicatie, 27-05-2013). Met een jaarlijks overheidsbudget van 6 miljard dollar in 

2012 (CIA, 2013a), lijkt de GERD een buitenproportioneel project voor een land als Ethiopië. De GERD 

voldoet niet aan de regels van de World Commission on Dams en komt daarom niet in aanmerking 
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voor financiering van de Wereldbank (Zeitoun, persoonlijke communicatie, 21-05-2013; Cascão, 

persoonlijke communicatie, 27-05-2013). De huidige manier van financiering gaat via de Ethiopische 

burgers, zo worden zij gedwongen een maandsalaris van het jaar 2013 in te leveren en kunnen zij 

obligaties kopen, waarmee ze de bouw van de GERD ondersteunen (Cascão, persoonlijke 

communicatie, 27-05-2013; Kraak, persoonlijke communicatie, 24-05-2013; Kraak, 2012b). Op figuur 

4.6 is een schematische afbeelding van de GERD te zien.  

De dam is aangekondigd in een tijd van onrust in het stroomgebied, namelijk drie maanden na het 

referendum over de afscheiding van Zuid Soedan (NOS, 2011b; NOS, 2011c) en twee maanden na het 

uitbreken van de revolutie in Egypte (NOS, 2011a). Op dit moment waren beide grote machten in het 

stroomgebied vooral met binnenlandse aangelegenheden bezig, een perfect moment voor het 

aankondigen van een groot unilateraal en omstreden project. Of de regering gebruik heeft gemaakt 

van het moment of het al gepland had is niet duidelijk, de aankondiging verliep echter chaotisch, 

waardoor de indruk werd gewekt dat de aankondiging ongepland was (Kraak, persoonlijke 

communicatie, 24-05-2013; Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013).  

Naast de grote gebeurtenissen in het stroomafwaarts gelegen gebied van de rivier is er nog 

een binnenlandse aangelegenheid in Ethiopië die waarschijnlijk ook een rol heeft gespeeld in de 

aankondiging, de dood van Meles Zenawi. De GERD is vlak voor zijn dood aangekondigd en wellicht 

Figuur 4.6: De Grand Ethiopian Renaissance Dam (Bron: Kraak, 2012b) 
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was dit voor hem de manier om nog een ding na te laten voor hij stierf (Cascão, persoonlijke 

communicatie, 27-05-2013). Dammen kunnen in sterke mate natie opbouwend zijn en een gevoel 

van eenheid creëren, zowel onder de burgers die in het land zelf wonen, als de burgers die in het 

buitenland wonen (Kraak, 2012b; Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013). 

 De aankondiging van de dam veroorzaakte een grote schok bij Soedan en Egypte. Ethiopië was 

echter helder: “We proberen al jaren samen te werken, maar we krijgen nul op het rekest, dus nu 

gaan we unilateraal verder. Jullie dwingen ons” (Melesse DESTA, persoonlijke communicatie, 14-05-

2013; Kraak, persoonlijke communicatie, 24-05-2013; Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-

2013; Zeitoun, persoonlijke communicatie, 21-05-2013).  

Ethiopië heeft een dubbele rol in deze aangelegenheid, aan de ene kant start Ethiopië een 

unilateraal project, maar roept aan de andere kant ook nog steeds op tot het tekenen van de CFA en 

samenwerken binnen de regio. Er zijn dus twee sporen te zien, één van unilaterale projecten en één 

van samenwerking (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013; Zeitoun, persoonlijke 

communicatie, 21-05-2013).  

De reacties 
Er was echter niet alleen schrik bij de stroomafwaarts gelegen landen, maar ook bij het NBI en 

internationale partners. Want ENTRO, een van de regionale kantoren van het NBI, was bezig met een 

onderzoek in Ethiopië naar de beste plekken voor het bouwen van dammen. Echter, voor het 

onderzoek is afgerond wordt de GERD unilateraal aangekondigd, een verrassing voor velen bij ENTRO 

(Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013). Daarnaast bood een team van internationale 

experts hulp bij het vinden van geschikte plaatsen van een dam, ook zij waren verrast door de 

plotselinge aankondiging (Kraak, persoonlijke communicatie, 24-05-2013).  

Ondanks binnenlandse strubbelingen ageerden Egypte en Soedan fel tegen de dam, Ethiopië 

nodigde hen uit om aan tafel te komen zitten en de dam trilateraal te bouwen. Dit ging te ver voor 

Egypte en Soedan, maar zij stemden wel in met een trilateraal wetenschappelijk onderzoek naar de 

gevolgen van de dam voor de andere landen. In het wetenschappelijk comité namen twee 

delegatieleden van elk land en nog een aantal internationale experts plaats (Cascão, persoonlijke 

communicatie, 27-05-2013; Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013; Melesse DESTA, 

persoonlijke communicatie, 14-05-2013; Zeitoun, persoonlijke communicatie, 21-05-2013).  

Ondanks dat Egypte en Soedan de onderhandelingen over de CFA geblokkeerd hebben, zijn 

ze hier wel aan tafel gaan zitten, omdat de dam inmiddels bij de status quo hoort. Egypte en Soedan 

moeten hier hoe dan ook mee om gaan (Al-Youm, 2013; Kraak, persoonlijke communicatie, 24-05-
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2013). De belangen van de beide landen zijn te groot om ook deze onderhandelingen te blokkeren, 

Egypte heeft geen keus meer (Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013).  

Angst 
Wat de GERD anders maakt dan andere dammen in het stroomgebied – op de Aswan High Dam na – 

is dat hij niet seizoensgebonden water vasthoudt, maar dit het hele jaar lang kan (Smit, persoonlijke 

communicatie, 28-05-2013). Om energie op te wekken zal men de waterstroom door de GERD 

moeten laten stromen, maar Ethiopië krijgt hierdoor potentiële controle over het water van de 

Blauwe Nijl (Kraak, persoonlijke communicatie, 24-05-2013). Dit speelt in op de angst van Egypte 

voor Ethiopië, dat het land het water zal afsluiten. Hetgeen waar Ethiopië al lang mee dreigt en deel 

is geworden van de relatie van de twee landen kan nu gebeuren (Kraak, persoonlijke communicatie, 

24-05-2013; Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013; Mekonnen, 2010; Kendi, 1999; Bulldoch & 

Darwish, 1988). 

 De GERD brengt niet alleen voor Ethiopië veel positiefs, maar ook voor de stroomafwaarts 

gelegen oeverstaten, aldus Ethiopië. De dam wordt gebruikt voor het opwekken van energie, 

hierdoor zal er geen vermindering van de waterstroom zijn (Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-

2013; Melesse DESTA, persoonlijke communiciate, 27-05-2013). Daarnaast blijft veel sediment dat nu 

de dammen in Soedan en de Aswan High Dam in Egypte aantast en in productiviteit terug dringt 

achter in Ethiopië, waardoor hun dammen productiever worden (Melesse DESTA, persoonlijke 

communicatie, 14-05-2013; Zeitoun, persoonlijke communicatie, 21-05-2013). Het belangrijkste 

voordeel is dat de waterstroom gereguleerd kan worden en Soedan in het bijzonder minder last zal 

hebben van ernstige overstromingen (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013; Kraak, 

persoonlijke communicatie, 24-05-2013). Het feit dat ze kunnen reguleren maakt Egypte echter 

angstig voor de dam, het opstellen van een verdrag over regulering zou een uitkomst kunnen bieden. 

Water verdelen en wetenschappelijke rapporten 
Op dinsdag 28 mei 2013 werd een begin gemaakt met het omleggen van de loop van de Blauwe Nijl 

om plaats te maken voor de constructie van de Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gulhane, 2013; 

Kussa, 2013; AP, 2013a). Het zorgde voor felle reacties en toenemende angst in Egypte (AP, 2013a), 

president Morsi riep op tot een nationale dialoog om te bespreken het verder moest. Politici uit de 

oppositie riepen echter al op tot het inzetten van geweld en het steunen van rebellen in Ethiopië. 

Morsi benadrukte echter dat de soevereiniteit van Ethiopië en de Ethiopische burgers wordt 

gerespecteerd (Hendawi, 2013; Tekle, 2013).  
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Het verdelen van de Nijl en de angst om minder water te krijgen leidt tot grote discussie in Egypte. 

De Egyptenaren krijgen het idee dat hun positie in het geding is en dat zij niet meer zo verzekerd zijn 

van hun macht als onder het Verdrag van 1959 het geval was. Het Verdrag van 1959 wordt in grote 

mate betwist door de andere 

oeverstaten (Cascão, 

persoonlijke communicatie, 

27-05-2013). Hoe slechter een 

hegemoon in zijn vel zit en 

hoe meer zijn hegemonie 

betwist is, hoe sneller hij zal 

grijpen naar militaire middelen 

(Warner, persoonlijke 

communicatie, 20-03-2013). 

 Op vrijdag 31 mei 2013 kwam het rapport van de Gezamenlijke Wetenschappelijke Commissie 

uit met daarin de resultaten van het langdurige onderzoek dat is gedaan naar de effecten van de 

GERD. Ze concludeerden dat de dam voldoet aan technische normen en dus veilig is, maar vooral de 

Egyptische experts hebben hun twijfels bij de milieueffecten en raden verder onderzoek aan (AP, 

2013b; Ghany, 2013). Verder benadrukt de Ethiopische 

Minister van Water en Energie dat Egypte niet bang 

hoeft te zijn voor een verminderde stroom, zelfs niet 

ten tijde van het vullen van het reservoir (AP, 2013b). 

Toch blijven de Egyptische politici ageren tegen de dam 

die zij als een groot gevaar zien. Morsi zette de discussie op scherp door de volgende quote in zijn 

speech op te nemen: “If a single drop of the Nile is lost, our blood will be the alternative”. Naar 

aanleiding van deze uitspraak heeft een Ethiopische woordvoerder laten weten dat de uitspraak 

onverantwoord is en dat de bouw doorgaat zoals gepland. “Niets zal de bouw van de GERD stoppen, 

dus ook geen bedreigingen van Egypte” aldus de woordvoerder (Kingsley, 2013). Dinsdag 11 juni 

werd bekend gemaakt dat Egypte en Ethiopië in onderhandeling zijn over de Grand Ethiopian 

Renaissance Dam. Als verklaring voor de dreiging met militaire aanvallen en oorlog geven de 

Egyptenaren dat hun reacties fel zijn door hun afhankelijkheid, maar zij nooit Ethiopië opzettelijk 

hebben willen bedreigen (Chappel, 2013).  

Figuur 4.7: Morsi en oppositieleiders in debat over hoe om te gaan met de 
GERD (Bron: http://www.tigraionline.com/articles/egypt-plan-attack-

gerd.html) 

Morsi: “If a single drop of the Nile is 

lost, our blood will be the alternative” 

(Bron: Chappell, 2013) 
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4.4.5 Soedan 
Tot nu toe is er vaak gesproken over Egypte en Soedan, maar niet over Soedan zelf. Terwijl de rol van 

het land zich lijkt te ontwikkelen. Soedan bedrijft zeer subtiel water politiek, wegens het Verdrag van 

1959 is het land verplicht om een verenigd standpunt te hebben met Egypte (United Arab Republic 

and Sudan Agreement For The Full Utilization of the Nile Waters, 1959), maar desalniettemin haalt 

Soedan de banden met Ethiopië aan (Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013). Op dit moment 

gebruikt Soedan nog niet al het water wat voor het land gealloceerd is in het Verdrag van 1959 en 

dus loont het vooralsnog om lid te blijven van het Verdrag. Op deze manier is Soedan zeker van 

water. Mocht het land breken met het verdrag, dan is het onzeker 

of het nog toegang heeft tot water en zo ja, tot hoeveel water 

(Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013).  

Het lijkt er echter op dat Soedan zich niet meer helemaal 

laat leiden door Egypte. Soedan heeft onlangs laten weten dat 

ondanks dat de positie van Egypte en Soedan verenigd moet zijn, 

dat niet betekent dat Soedan het Egyptische standpunt hoeft over 

te nemen. Daarnaast liet het land weten dat als Egypte met 

Ethiopië wil praten, Egypte dat niet kan doen zonder Soedan 

(Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013).  

Mocht Soedan uit het Verdrag van 1959 stappen, dan 

heeft het land de mogelijkheid om de band met Ethiopië aan te 

halen. De GERD wordt vlak bij de grens met Soedan gebouwd en 

Soedan heeft flinke voordelen hieruit weten te halen. Zo kunnen 

ze tegen een goedkope prijs energie in kopen (Cascão, 

persoonlijke communicatie, 27-05-2013) en zal het reservoir 

gebruikt worden om de stroom ten behoeve van Soedan te 

reguleren. Zowel tegen overstromingen als voor irrigatie 

doeleinden (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013; Smit, 

persoonlijke communicatie, 28-05-2013). Mocht dit gebeuren, dan 

kan Soedan alle gele gebieden op figuur 4.8 irrigeren en zou dat 

een ernstige teruggang in de Egyptische waterstroom betekenen 

(Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013). Egypte meet echter 

elke druppel die langs Aswan stroomt, als de Soedanezen over de 

Figuur 4.8: Reeds ontwikkelde 
en potentiele 

irrigatiegebieden (Bron: Smit 
& Zwaag) 
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gealloceerde hoeveelheid van 18,5 BCM gaan, zal Egypte actie ondernemen (Cascão, persoonlijke 

communicatie, 27-05-2013; Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013). Vooralsnog gebruikt 

Soedan geen 18,5 BCM, maar mochten ze de gele gebieden gaan irrigeren zouden ze er wel degelijk 

overheen kunnen gaan (Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013).  

4.5 Waterhegemonie in het stroomgebied van de Nijl 
Hierboven is een overzicht van de gebeurtenissen in het stroomgebied van de afgelopen 130 jaar 

geschetst. In de onderstaande paragraaf zal elk tijdsvak geanalyseerd worden aan de hand van het 

analytisch kader van Waterhegemonie van Zeitoun & Warner (2006).  

4.5.1 De koloniale tijd – 1882-1965 
In de koloniale tijd waren de Britten zeer invloedrijk in de Nijldelta, omdat zij grote belangen hadden 

in hun kolonie Soedan en het naastgelegen Egypte was het belangrijk voor hen om het Nijlwater zo 

goed mogelijk te kunnen controleren. Zonder Nijl water immers geen vruchtbaar land in Egypte. De 

eerste tactiek die de Britten inzetten om geconsolideerde controle te bereiken is het sluiten van het 

Verdrag van 1902 met de Ethiopische keizer Menelik II. Dit is een normatieve tactiek, de status quo 

wordt vastgelegd, zodat de waterhegemoon zeker is van zijn positie. Hierbij speelde de historische 

claim van Egypte een belangrijke rol, dus behalve een normatieve tactiek is hier ook sprake van een 

ideologische tactiek. De Britten weten het paradigma zo neer te zetten dat keizer Menelik II er in 

mee gaat, knowledge construction dus. Keizer Menelik II geeft zelfs de rechten van Ethiopië, de 

voornaamste waterproducent, op. Hierdoor kan Ethiopië zijn strategische instrument van positie van 

de oeverstaat niet meer gebruiken. Het Verdrag van 1902 zorgde aanvankelijk voor geconsolideerde 

controle, maar zorgde in een later stadium juist voor betwiste controle, aangezien Ethiopië de 

geldigheid altijd bestreden heeft.  

 Na het Verdrag van 1902, waarin de waterstroom veilig werd gesteld van het bouwen van 

projecten, wilden de Britten meer. Namelijk water alloceren, zodat Egypte er zeker van kan zijn dat 

de stroomopwaarts gelegen landen de waterstroom niet zelf zouden gaan gebruiken. In overleg 

tussen Egypte en Groot-Brittannië wordt het Verdrag van 1929 getekend, waarin afspraken worden 

gemaakt over de allocatie van de hulpbron. Dit is wederom een normatieve tactiek, waarbij de 

vernieuwde status quo wordt vastgelegd. Dat het verdrag tussen Egypte en Groot-Brittannië, bezitter 

van veel koloniën in de delta, wordt gesloten laat zien dat Groot-Brittannië van grote strategische 

waarde is voor Egypte. De invloed van de Britten is het strategische instrument van internationale 

ondersteuning. Zonder het Britse Koninkrijk geen Verdrag van 1929. Het verdrag zelf is een uiting van 
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een resource capture strategie, Egypte en Groot-Brittannië hebben actief unilateraal gehandeld bij 

het opstellen van dit verdrag. In het verdrag wordt de historische claim van Egypte en Soedan verder 

geïnstitutionaliseerd, dat betekent dat het Verdrag van 1929 gebruik maakt van een ideologische 

tactiek. Door middel van knowledge construction probeert het verdrag de allocatie aanvaardbaar te 

maken voor de andere oeverstaten, aan wie niets gealloceerd is. De geconsolideerde controle van 

Egypte wordt niet alleen vergroot door de allocatie van het water en het institutionaliseren van de 

historische claim, maar ook doordat het land het recht krijgen om de Sennar Dam in Soedan te 

controleren. Hierdoor kunnen zij de waterstroom zelfs buiten hun eigen grondgebied controleren. 

Ethiopië heeft altijd geweigerd het Verdrag van 1929 te erkennen en heeft dit ook altijd laten blijken. 

Hierdoor is er op de schaal van intensiteit van waterconflicten sprake van -1: ‘Milde uitingen van 

onenigheid in interactie tussen landen’ (Yoffe, et al., 2001). 

 Na de onafhankelijkheid van Soedan en het terugtrekken van de Britse invloed in Egypte gaan 

Egypte en Soedan opnieuw naar de onderhandelingstafel. Het Verdrag van 1959 maakt wederom 

gebruik van een resource capture strategie en normatieve en ideologische tactieken. In dit verdrag 

wordt de gehele waterstroom bilateraal verdeeld, terwijl het stroomgebied tien oeverstaten heeft. Er 

worden afspraken gemaakt over het bouwen van dammen, zonder andere oeverstaten te 

raadplegen. Daarnaast wordt afgesproken het Jonglei Kanaal te gaan verwezenlijken, terwijl de lokale 

bevolking hier niets in ziet. Er is dus sprake van een resource capture strategie, die wordt vastgelegd 

in een verdrag, een normatieve tactiek. Het wederom institutionaliseren van de historische claim is 

de ideologische tactiek van knowledge construction. Door de historische claim nog verder te 

institutionaliseren construeert Egypte niet alleen zijn kennis zo dat andere oeverstaten er geen 

vragen meer bij stellen, maar er ook geen vragen meer bij durven stellen. Er ontstaat dus een 

sanctioned discours, eveneens een ideologische tactiek. Hierdoor durven andere oeverstaten niet 

meer buiten het paradigma te treden uit angst voor represailles van Egypte.  

 Na hun onafhankelijkheid hebben de voormalig Britse koloniën de legitimiteit van de Verdragen 

van 1929 en 1959 altijd in twijfel getrokken, maar ze waren door burgeroorlogen echter nog niet in 

staat om counter hegemoniale acties te ontwikkelen. De geconsolideerde controle en de 

hegemoniale macht van Egypte wordt hierdoor voor het eerst betwist. Door de uitingen van de 

stroomopwaarts gelegen oeverstaten is er nog steeds sprake van een -1 op de schaal van intensiteit 

van waterconflicten. 
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4.5.2 Op weg naar samenwerking – 1965-1991 
Egypte heeft de Nijl altijd fel verdedigd tegen alles wat de waterstroom in gevaar kon brengen, om 

hun geconsolideerde controle te behouden heeft het land zich altijd beroepen op de verdragen van 

1902, 1929 en 1959. Zoals in het theoretisch kader uitgelegd is zijn dit normatieve tactieken voor het 

bereiken, dan wel behouden van de geconsolideerde controle. Naast normatieve tactieken, heeft 

Egypte ook altijd gebruik gemaakt van tactieken uit het spectrum van naleving door middel van 

dwang. Als andere oeverstaten plannen maakten om de Nijl te gaan gebruiken wist Egypte zijn 

geconsolideerde controle te behouden door de andere staten te bedreigen met militair ingrijpen. 

Naast dreigen met geweld valt ook het steunen van rebellen onder naleving door middel van dwang. 

Er wordt namelijk gebruik gemaakt van dwang op of steun aan andere partijen om zo druk uit te 

oefenen op de desbetreffende oeverstaat. Zoals het steunen van het Eritrean Liberation Front, wat 

druk op de Ethiopische regering legde om zich met binnenlandse aangelegenheden bezig te houden, 

in plaats van met de Nijl. Het destabiliseren van Ethiopië heeft Egypte geen windeieren gelegd, door 

de burgeroorlog in het bovenstrooms gelegen land heeft Ethiopië jaren geen waterbeleid kunnen 

maken en voeren. Mede hierdoor behield Egypte zijn geconsolideerde controle. Het steunen van 

rebellen valt onder politieke en militaire vijandelijke acties en dus is er rond deze tijd sprake van een 

-4 op de schaal van intensiteit van waterconflicten. 

 De Nijldelta heeft een belangrijke rol gespeeld in de Koude Oorlog. De grote geopolitieke 

machten, de Verenigde Staten en de Sovjet Unie, oefenden hun macht uit in het stroomgebied. De 

internationale ondersteuning van zowel Egypte als Ethiopië heeft grote invloed gehad op de 

onderlinge machtsrelaties in het stroomgebied. Al sinds 1927 speelt de Verenigde Staten een rol in 

de regio. In dat jaar startten zij een plan om Laka Tana te gebruiken als opslag, gebruik makend van 

het Ethiopische strategische instrument positie. Dit is wellicht één van de eerste vormen van 

(onbewuste) counter hegemonie van Ethiopië. Het land weet het strategische instrument 

internationale ondersteuning te genereren ten koste van Egypte. Egypte laat zich hierdoor niet 

stoppen en gaat door met het voeren van zijn resource capture strategie door het verwezenlijken van 

de Aswan High Dam. Hoewel Nasser de Aswan High Dam als unilateraal project wil bouwen, is dit niet 

te financieren. Het mobiliseren van financiën, een ander strategisch instrument, bij de Wereldbank 

mislukt door tegenwerking van de Verenigde Staten. Daarop zoekt Nasser hulp bij de Sovjet Unie, 

waar hij wel geld weet te mobiliseren. Op deze manier heeft Egypte twee van zijn strategische 

middelen in weten te zetten, het vergaren van internationale ondersteuning en het mobiliseren van 

financiën, ten bate van zijn resource capture strategie. Het zoeken van steun bij de Sovjet Unie kan 
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opgevat worden als een diplomatiek vijandelijke actie, dat betekent dat er sprake is van een -3 op de 

schaal van intensiteit van waterconflicten.  

 Hydromet, de eerste multilaterale samenwerking in de regio, is een kleinschalige vorm van 

counterhegemonie van de stroomopwaarts gelegen oeverstaten, die de geconsolideerde controle 

van Egypte steeds meer beginnen te betwisten. Ze streven naar integratie van het stroomgebied. Het 

samenwerkingsverband blijft echter steken op het technische vlak, Egypte zet zijn macht van de 

tweede orde in door de regels van het spel te bepalen. Op de agenda staan geen politieke 

vraagstukken, maar slechts technische. Hierdoor weet het land zijn geconsolideerde macht te 

behouden en kan Egypte zijn eigen resource capture strategie blijven voeren.  

 Bij het overlijden van Nasser weet de nieuwe Egyptische president Sadat het strategische 

instrument internationale steun opnieuw aan te wenden, door een bondgenootschap te sluiten met 

de Verenigde Staten. Naast de Verenigde Staten verkrijgt Egypte ook steeds meer internationale 

steun in supranationale organisaties als de Verenigde Naties, hierdoor krijgen ze een sterke 

internationale positie. Het wisselen van bondgenootschap is een vijandelijke diplomatieke actie en 

dus een -3 op de schaal van intensiteit van waterconflicten. De hegemoniale macht van Egypte werd 

in de jaren ’70 zichtbaar toen Ethiopië de Egyptische geconsolideerde controle actief begon te 

betwisten toen Ethiopië uit de sanctioned discours wilde stappen door een irrigatieproject bij Lake 

Tana te ontwikkelen. Dit voorstel werd door Sadat beantwoord met militaire dreigementen. Zo 

probeert Egypte naleving af te dwingen door middel van dwang, een hegemoniale tactiek. Dit is een 

sterke verbale uiting van vijandigheid tussen de landen en er is nu sprake van een -2 op de schaal van 

intensiteit van waterconflicten. Dit geldt ook voor de ontstane situatie naar aanleiding van de 

vredesonderhandelingen met Israël in Camp David (1978). Het voorstel voor de ‘Waterleiding voor de 

Vrede’ past in de resource capture strategie van Egypte. De felle reacties daarop waren echter wel 

onverwacht voor het land, zijn macht bleef niet meer onbetwist. De oeverstaten in het stroomgebied 

van de gehele Nijl begonnen vragen te stellen bij de controle van Egypte. Het leidde er toe dat 

Ethiopië plannen ontwikkelde voor het steunen van Soedanese rebellen, dit valt onder de tactiek van 

naleving door middel van dwang. Een counter hegemoniale actie in de dop dus. Daarnaast dreigde 

Ethiopië, zoals eerder al in het verleden gebeurde, met het afsluiten van de waterstroom. Dit 

boezemde zo’n angst in bij Sadat dat hij de acties beantwoordde met twee tactieken van naleving 

door middel van dwang, hij oefende druk uit op de Ethiopische ambassadeur en stuurde een 

maritieme vloot de Rode Zee op. Behalve dat maakt hij ook gebruik van de ideologische tactiek van 

securization, mocht de Nijl worden drooggelegd dan is onder het mom van veiligheid alles 
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geoorloofd. Het oproepen van de Ethiopische ambassadeur en het mobiliseren van een oorlogsvloot 

zijn politieke en militaire vijandelijke acties en dus een -4 op de schaal van intensiteit van 

waterconflicten. 

 Onder Moebarak lijkt Egypte een weg in te slaan van een resource capture strategie naar een 

integration strategie. Het land staat meer open voor samenwerking, zoals Undugu en TeccoNile. 

Echter, in deze samenwerkingsverbanden speelt Egypte een dubbele rol. Egypte  is voor 

samenwerking, maar construeren het zo dat er alleen over technische samenwerking wordt 

gesproken en niet over politieke, de ideologische tactiek van knowledge construction. Plus het 

inzetten van de macht van de tweede orde, Egypte bepaalt de regels van het spel. Daarnaast gaat 

Egypte door met het actief ontwikkelen van unilaterale projecten, wat nog steeds duidt op een 

resource capture strategie.  

4.5.3 Het NBI en de CFA – 1991-2008 
Het verder in twijfel trekken van de geconsolideerde controle van Egypte raakt in een 

stroomversnelling als in 1991 Zenawi aan de macht komt in Ethiopië. Door een groeiende economie 

heeft het land behoefte aan energie en de makkelijkste manier om die energie op te wekken is via 

waterkrachtcentrales. Door de economische groei kan Ethiopië zijn macht van de eerste orde 

uitbreiden, maar een iets sterkere economie is niet genoeg counterhegemoniale macht om Egypte 

bang te maken. De uitbreiding van de Ethiopische macht van de eerste orde is beperkt, maar de 

macht van de tweede en derde orde breidde Zenawi aanzienlijk uit. Door zich anders op te stellen in 

onderhandelingen krijgt Zenawi meer controle over het spel van de onderhandelingen en dus meer 

controle over het Nijl water. Zo verschuift er controle over het water van de Nijl van Egypte naar 

Ethiopië. De roep om samenwerking werd steeds groter en de stroomopwaarts gelegen oeverstaten 

lieten weten dat zij de status quo van het Verdrag van 1959 niet meer wilden en zouden accepteren, 

hierdoor breidden de stroomopwaarts gelegen landen hun macht van de derde orde eveneens uit. 

Egypte is niet meer in staat zijn hegemoniale positie te normaliseren, macht van de derde orde, en 

moet iets doen. Door aan tafel te gaan zitten raakt het land een stuk hegemonialiteit kwijt, maar 

Egypte had te maken met een situatie die het land niet meer kon negeren en werd door de 

counterhegemoniale ideologische tactieken gedwongen om te handelen.  

 De Nile 2002 Conference Series waren gericht op het dichter bij elkaar brengen van de 

oeverstaten, dat lukte. Halverwege de jaren ’90 besloten zij tot het ontwikkelen van een multilateraal 

samenwerkingsverband, dat er komt in 1999, het NBI. Het conflict in de regio verschuift hierdoor 

naar een 1: ‘Er is geringe mate van diplomatieke banden, politieke uitspraken of uitingen van beleid’ 
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(Yoffe et al., 2001). Egypte lijkt zijn resource capture strategie los te laten en te kiezen voor een 

integration strategie. De oprichting van het NBI lijkt een doorbraak in de discussie over de controle 

over het water van de Nijl. De organisatie geniet grote internationale steun, een strategisch 

instrument wat voorheen vooral voor Egypte was weggelegd. Maar samenwerking en rust in de regio 

wordt steeds belangrijker voor internationale partners en de steun voor Egypte verplaatst zich naar 

het NBI. 

 Door normatieve overeenkomst en ideologische hegemonie tussen de stroomopwaarts gelegen 

oeverstaten kan Ethiopië zijn macht van de tweede en derde orde uitbreiden. Hierdoor kan het land 

een voortrekkersrol gaan bekleden in het NBI. De stroomopwaarts gelegen oeverstaten zijn het er 

over eens dat Ethiopië goed en efficiënt en handelt vanuit ieders belang, in tegenstelling tot Egypte. 

Ethiopië is de positieve leider waar aan gedacht wordt bij een waterhegemoon.  

 De onderhandelingen over de CFA zorgen voor een nieuw conflict in het stroomgebied. Na tien 

jaar onderhandelen wordt er over de grootste delen overeenkomst bereikt, behalve artikel 14b. 

Egypte en Soedan gebruiken een normatieve tactiek, door zich te beroepen op het Verdrag van 1959. 

Ze proberen het zo te construeren dat hun belangen niet geschaad mogen worden en ze bang zijn 

dat dit wel zal gebeuren, knowledge construction. Het toepassen van het begrip water security leidt 

niet tot een oplossing, maar een impasse. Egypte en Soedan proberen met hun macht van de tweede 

orde de onderhandelingen te beïnvloeden, maar de andere oeverstaten zetten hun 

counterhegemonie in en laten dit niet toe. Zij willen en zullen de status quo niet meer accepteren, 

counterhegemoniale knowledge construction. Soedan en Egypte kiezen er voor om weg te lopen en 

de onderhandelingen op die manier te vertragen. De overige oeverstaten treden buiten het 

sanctioned discours (ideologische tactiek) wat leidt tot moeilijkheden. Daarnaast hoeven Egypte en 

Soedan op deze manier niet verder te integreren, maar kunnen ze behouden wat ze hebben door 

een containment strategie toe te passen. Door het weglopen bij de CFA onderhandeling verschuift 

het conflict van 1 naar -1 op de schaal van intensiteit van waterconflicten. 

4.5.4 Grote veranderingen –2008-nu 
Na het stuk lopen van de onderhandelingen over de CFA lijkt het gedaan te zijn met de 

overeenkomst. Maar Ethiopië heeft genoeg van wachten op Egypte en Soedan en laat het er niet bij 

zitten. Het land informeert bij andere landen of zij, net als Ethiopië, bereid zijn om de CFA te 

tekenen. Ze breidden hun macht van de tweede orde uit door de onderhandelingen niet stop te 

zetten, maar juist door te laten gaan en zo de regels van het spel opnieuw te bepalen. Er kwam een 

positieve respons van de andere oeverstaten, waardoor zij naast de macht van de tweede orde ook 



51 
 

hun macht van de orde uitbreidden. De oeverstaten zijn er niet alleen van overtuigd dat ze de regels 

van het spel kunnen beïnvloeden, maar ook dat wat zij doen beter en efficiënter is dan de acties van 

Egypte en Soedan. Nadat het zesde land heeft getekend, mag de CFA geratificeerd worden. Een grote 

prestatie voor de oeverstaten die twintig jaar geleden nog niets te zeggen hadden. Weg lopen bij de 

onderhandelingen was waarschijnlijk deel van een containment strategie van Egypte en Soedan: 

“Zonder ons kunnen ze niets en blijft alles hetzelfde”. Maar die aanname bleek onterecht, dankzij de 

counterhegemoniale acties van Ethiopië. Egypte en Soedan zetten als reactie hun macht van de 

tweede orde in om een extra vergadering over de kwestie te eisen, maar daar wordt na twee 

verzoeken pas gehoor aangegeven. Egypte en Soedan lijken vertragingstactieken te gebruiken om zo 

het proces van de CFA te frustreren. De andere oeverstaten zetten echter hun counterhegemonie in, 

door te dreigen met ratificering – naleving door middel van dwang. Het doorgaan met het proces van 

de CFA is een politiek vijandelijke actie van de stroomopwaarts gelegen oeverstaten en brengt het 

conflict weer terug naar -4 op de schaal van intensiteit van waterconflicten. 

Door het uitbreken van de Arabische Lente verandert het stroomgebied, Egypte is tijdelijk 

met binnenlandse politiek bezig, in plaats van de Nijl. Juist op dit moment doen zich nog andere 

grote veranderingen voor in het stroomgebied, zoals de afscheiding van Zuid Soedan en de 

aankondiging van de Grand Ethiopian Renaissance Dam. Egypte kan zijn toch al betwiste controle niet 

verder consolideren door de binnenlandse aangelegenheden, hierdoor raakt het land nog meer 

hegemonialiteit kwijt. Nu de nieuwe regering van president Morsi er een tijdje zit, lijkt Egypte 

stabieler. Maar projecten zoals de GERD kunnen niet meer tegen worden gehouden door militaire, 

ideologische of normatieve tactieken.  

De afscheiding van Zuid Soedan heeft onder andere als gevolg dat het stroomgebied een land 

extra heeft. Maar ook dat het instabiele Soedan opeens een stuk stabieler is en de geconsolideerde 

controle van Egypte eveneens in twijfel trekt, waardoor de alliante tussen de landen onder druk 

komt te staan. Door onderhandelingen tussen Noord en Zuid Soedan te starten over het Verdrag van 

1959 en de CFA zonder Egypte wordt de relatie tussen de landen op de proef gesteld. Soedan lijkt zijn 

macht van de tweede orde eveneens uit te breiden, door de regels van deze onderhandelingen te 

bepalen zonder Egypte er bij te betrekken. Zuid Soedan heeft nog weinig invloed op de 

machtsrelaties in de regio, maar het land heeft voorgenomen zich aan te sluiten bij de oeverstaten 

die de CFA hebben getekend, daarmee Soedan en Egypte onder nog meer druk komen.  

In deze periode kondigt Ethiopië een groot unilateraal project aan: de Grand Ethiopian 

Renaissance Dam (GERD). Egypte en Soedan zijn niet blij met het voorgenomen project en ageren fel 
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tegen de GERD. Maar Ethiopië construeert de dam als volgt: “We proberen al jaren samen te werken, 

maar we krijgen nul op het rekest, dus nu gaan we unilateraal verder. Jullie dwingen ons”. Op het 

eerste gezicht kan niemand het hier mee oneens zijn en dus roept de GERD vooralsnog weinig 

internationale weerstand op, waardoor Egypte zijn strategische instrument internationale 

ondersteuning niet in kan zetten. Daarnaast kan Egypte het Ethiopische strategisch instrument 

mobiliseren van financiën niet voorkomen, doordat de GERD niet in aanmerking komt voor 

financiering van de Wereldbank. De GERD moet met binnenlandse gelden worden gerealiseerd en 

dus kan Egypte weinig. Door de GERD als laatste redmiddel voor ontwikkeling neer te zetten maakt 

Ethiopië gebruik van de counterhegemoniale ideologische tactiek van knowledge construction. 

Hoewel het officiële Ethiopische beleid zich richt op gedeelde controle, lijkt dit een unilateraal 

project van een land met resource capture strategie. De GERD is bedoeld voor het winnen van 

elektriciteit, maar kan in potentie twee jaar lang de waterstroom opslaan. Hierdoor is het een 

onmiddellijke bedreiging voor de waterstroom. Ethiopië zou op deze manier veel invloed kunnen 

uitoefenen op de waterstroom en de hoeveelheid water dat Egypte ontvangt. Doordat Ethiopië bij 

realisatie van de GERD potentiële controle heeft over het Nijl water, brokkelt de geconsolideerde 

controle van Egypte verder af. Door deze potentiële controle komt ook de angst terug dat Ethiopië 

de Nijl zal afsluiten. Het waterwapen, waar het land al sinds 1680 mee dreigt, is een deel geworden 

van de relatie tussen Egypte en Ethiopië en draagt bij aan de onzekerheid die Egypte voelt als het 

gaat om zijn controle over de Nijl.  

Omdat Ethiopië heeft aangekondigd dat de GERD er hoe dan ook komt, moeten Egypte en 

Soedan nu met dit feit om gaan. De status quo is veranderd, Ethiopië durft door de toename van zijn 

macht van de eerste, tweede en derde orde uit de sanctioned discours van Egypte te stappen, zoals 

vastgelegd in het Verdrag van 1959. Dus vraagt Ethiopië geen toestemming meer voor grote 

infrastructurele projecten in de Nijl, maar gaat zijn eigen weg. Ethiopië nodigt Egypte en Soedan uit 

om in de geest van zijn beleid, gedeelde controle, de GERD trilateraal te bouwen, maar dat is te veel 

integratie voor Egypte en Soedan. Er wordt wel een trilateraal onderzoek gestart, wat zou kunnen 

duiden op een verdere verschuiving van de Egyptische resource capture strategie naar een 

containment strategie. Waarin huidige asymmetrische 

verhoudingen blijven bestaan, dan wel versterkt worden en 

de waterhegemoon er voor kiest om samen te gaan werken in 

bi- of multilateraal verband. De GERD is een dergelijk project 

waar dat gebeurt. Egypte en Soedan zijn weggelopen van de onderhandelingstafel over de CFA, maar 

If you can’t beat them, 

join them 
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de landen kunnen de GERD niet meer tegen houden en dus besluiten zij een trilateraal 

samenwerkingsverband (in dit geval een wetenschappelijk onderzoek) aan te gaan om zo verdere 

inperking van de Egyptische controle te vermijden. Hoewel de aankondiging van de GERD onder een 

economisch vijandige actie geschaald zou kunnen worden (-3) leidt het tot beperkte samenwerking 

tussen de oeverstaten van de Blauwe Nijl (1 op de schaal van intensiteit van waterconflicten).  

Ethiopië zet de ideologische counterhegemoniale tactiek van knowledge construction actief 

in rond het project van de Grand Ethiopian Renaissance Dam. Niet alleen construeert het land het 

project alsof het land alleen verder moet, wegens de weigerende houding van Egypte en Soedan, 

maar construeert Ethiopië de dam ook nog als zeer positief voor de stroomafwaarts gelegen landen. 

Door zich te richten op de positieve aspecten van de GERD, zoals regulering van de waterstroom en 

de teruggang in sedimenten bij de dammen die verder stroomafwaarts liggen, probeert Ethiopië het 

project wat onacceptabel is voor Egypte en Soedan te framen als acceptabel.  

Als een begin wordt gemaakt met het omleggen van de Nijl voor de bouw van de GERD barst 

de discussie los. Het is duidelijk dat Egypte zich bedreigd voelt, want oppositieleiders wijzen zelfs op 

de mogelijkheid van militair ingrijpen, -4 op de schaal van intensiteit van waterconflicten. Door 

Ethiopië te bedreigen met de hegemoniale tactiek van naleving door middel van dwang liet de 

Egyptische oppositie haar ware aard zien. President Morsi riep echter op tot een nationale dialoog en 

het respecteren van de soevereiniteit van Ethiopië. De president lijkt hiermee voor een gematigdere 

strategie te kiezen dan de oppositie. De geconsolideerde controle van Egypte is in grote mate 

betwist, wat de Egyptische burgers onzeker maakt. Het Nijlwater is niet meer per definitie van hen en 

dat maakt dat er voorstellen worden gedaan over het saboteren van de GERD en steunen van 

rebellen, in plaats van dat er voor de dialoog wordt gekozen. Toch lijkt Egypte zijn strategie bij te 

stellen, na veel tactieken van naleving door middel van dwang is Egypte aan tafel gaan zitten en lijkt 

het te kiezen voor een bilateraal overleg met Ethiopië over het oplossen van de ontstane situatie 

rondom de Grand Ethiopian Renaissance Dam. Hierdoor is het conflict over de GERD op de schaal van 

intensiteit van waterconflicten verschoven van -4 naar 1. 

Door het Verdrag van 1959 moeten Egypte en Soedan een verenigd standpunt hebben als 

het om de Nijl gaat. Jarenlang volgde Soedan het Egyptische standpunt, maar het tij lijkt te keren. Nu 

Soedan nog niet al het aan haar gealloceerde water gebruikt (18,5 BCM/y) zal het voor het land 

nuttig blijven om deel te zijn van het Verdrag van ’59. Mocht Soedan echter meer water willen gaan 

gebruiken is het voor haar aantrekkelijk om te breken met het verdrag. Soedan beschikt over veel 

vruchtbaar en relatief eenvoudig te irrigeren land (zie nogmaals de gele gebieden op figuur 4.8). Dit is 
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Egypte’s grootste angst, op dit moment gebruikt Egypte het Verdrag van 1959 als een normatieve 

tactiek om Soedan te controleren. Tot voor kort was Soedan het enige land dat de geconsolideerde 

controle van Egypte niet betwiste. Maar op dit moment breidt Soedan zijn macht van de tweede en 

derde orde uit, door te laten weten dat de Soedanezen niet alleen het Egyptische standpunt moeten 

volgen, maar Egypte wellicht het Soedanese standpunt. Daarnaast begint Soedan Egypte actief aan 

het Verdrag van 1959 te houden door te laten weten dat als Egypte met Ethiopië wil praten dat niet 

kan zonder dat Soedan daar bij is.  

4.5.5 Afsluitende opmerkingen 
In de koloniale tijd en de tijd op weg naar samenwerking was Egypte de waterhegemoon in het 

gebied, er werden nauwelijks vragen gesteld bij zijn hegemoniale macht, waardoor het land kon doen 

en laten wat het wilde. Door middel van een resource capture strategie, veel internationale 

ondersteuning en een sterke en stabiele economie ten opzichte van de andere landen wist Egypte 

haar geconsolideerde macht te behouden en te vergroten. In deze tijd was er nauwelijks sprake van 

conflict of samenwerking in de regio. Dit veranderde echter in de jaren na de onafhankelijkheid van 

de stroomopwaarts gelegen oeverstaten. Naar mate de oeverstaten stabieler en economisch 

welvarender werden, werd de roep om samenwerking steeds groter. Dit resulteerde in het feit dat 

de geconsolideerde controle van Egypte betwist werd en de andere oeverstaten vragen begonnen te 

stellen bij de resource capture strategie van Egypte. Dit leidde tot een crisis in de samenwerking, met 

conflicten die gecategoriseerd kunnen worden tussen -3 en -4 op de schaal van intensiteit van 

waterconflicten. Met de oprichting van het NBI verloor Egypte een stuk van zijn waterhegemonie, om 

verdere afbrokkeling te voorkomen bezigt het land vertragingstechnieken. De conflicten 

stabiliseerden zich rond 1 en -1. Ethiopië wist zijn macht van de tweede en derde orde inmiddels uit 

te breiden en maakte hier gebruik van door het tekenen en ratificeren van de CFA in gang te zetten 

en de GERD aan te kondigen. Het land is in staat geweest om de geconsolideerde controle van Egypte 

in het hele stroomgebied betwist te maken. Met de aankondiging van de GERD wist Ethiopië haar 

counter hegemonie nog verder uit te breiden, door de sanctioned discours van Egypte uit te dagen en 

een unilateraal project te starten. De vraag is echter of Ethiopië het uitbreiden van zijn macht kan 

volhouden. De GERD zorgde voor een nieuwe piek op de schaal van intensiteit van waterconflicten, -

4, maar leidde uiteindelijk tot geringe mate van diplomatieke banden (1).  

Hoewel de Ethiopische macht van de eerste orde is uitgebreid, is het nog steeds een van de 

armste landen ter wereld. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is op dit moment 103,1 miljard 

dollar, ter vergelijking, het Nederlands BBP is 709,5 miljard dollar (CIA, 2013c). Dit terwijl Ethiopië 
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twee maal zo groot is als Frankrijk (CIA, 2013a). Het Egyptische BBP bedraagt 537,8 miljard dollar en 

staat hiermee 27e op de wereldranglijst, Ethiopië slechts 73e (CIA, 2013b). Warner stelt dat landen 

zonder infrastructuur weinig mogelijkheid hebben om water te exploiteren en te gebruiken 

(persoonlijke communicatie, 20-03-2013). Als men Egypte vergelijkt met de rest van de wereld als het 

gaat om het aantal wegen, dan komt Egypte op de 69e plaats met 65.050 kilometer. Waarvan 47.500 

kilometer verhard en 17.550 kilometer onverhard (CIA, 2013b). Ethiopië daarentegen heeft 36.469 

kilometer weg, waarvan slechts 6.980 kilometer verhard is en 29.489 kilometer onverhard. Hiermee 

staat Ethiopië 93e op de wereldranglijst (CIA, 2013a). De bovenstaande cijfers tonen aan dat Ethiopië 

nog altijd een uitdaging staat te wachten als het gaat om het uitbreiden van haar macht in het 

stroomgebied. Zowel economisch, als militair. Egypte geeft maar liefst 2,2% van zijn BBP uit aan 

defensie en Ethiopië slechts 0,9% (CIA, 2013a; CIA, 2013b). Er is dus nog steeds sprake van een 

enorm verschil als het gaat om macht van de eerste orde. Bovendien lijkt de vrede in Ethiopië slechts 

een virtuele vrede, op dit moment is er geen oorlog, maar de regering is erg dictatoriaal en 

onderdrukt elke uiting van weerstand (Cascão, persoonlijke communicatie, 27-05-2013; Warner, 

persoonlijke communicatie, 20-03-2013; Kraak, 2012b). Bij het uitbreken van een nieuwe oorlog in 

Ethiopië zouden de machtsrelaties drastisch kunnen veranderen.  
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5. Slotbeschouwing 
In dit onderzoek werd de casus van de Blauwe Nijl gebruikt om te toetsen of het analytisch kader van 

Waterhegemonie (Zeitoun & Warner, 2006) een krachtig instrument is om internationale 

waterconflicten te verklaren. Voor dit onderzoek daar een antwoord op geeft is het belangrijk dat er 

iets meer van de wetenschappelijke discussie over het analytisch kader wordt weergegeven. 

5.1 De wetenschappelijke discussie 
Het analytisch kader van waterhegemonie laat zien dat de waterhegemoon een aanzienlijke invloed 

heeft op de controle van het water in het stroomgebied, als hij het sterkst is op het gebied van alle 

drie de machtsordes. Macht, controle, strategieën, tactieken en strategische instrumenten zijn de 

kernbegrippen in het analytisch kader. Er wordt aangenomen in het kader dat de actoren 

oeverstaten zijn (Zeitoun & Warner, 2006). 

Dit punt staat echter ter discussie in de wetenschappelijke wereld. Selby (n.d.) formuleerde 

scherpe kritiek op Zeitoun & Warner (2006). Volgens hem leggen zij de theorie van Gramsci, de 

grondlegger van de theorie van Hegemonie, verkeerd uit. Gramsci gaat er volgens hem inderdaad 

vanuit dat hegemonie een zaak van relaties tussen de staat en de maatschappij was, de staat speelt 

dus een belangrijke rol in de theorie van Gramsci. Vanuit dit punt bekeken zouden er dus (machts-) 

relaties kunnen ontstaan tussen staten, hoewel de relatie tussen staat en de burgers in de 

maatschappij logischer is (Selby, n.d.). Maar hedendaagse Gramscianen zijn er van overtuigd dat 

hegemonie ontstaat en gehandhaafd wordt op het transnationale niveau, door klassen, ideologieën 

en instituties. Die dankzij de globalisering hun intrede hebben gedaan in de natiestaat (Selby, n.d.). 

Hedendaagse Gramscianen zijn van mening dat als de onderzoeker alleen naar staten kijkt hij het 

conflict niet helemaal zal doorgronden, omdat er belangrijke onderdelen uit de maatschappij missen 

(Selby, n.d.).  

Furlong (2006) formuleert eveneens kritiek met betrekking tot het statelijke niveau op het 

analytisch kader van Waterhegemonie (Zeitoun & Warner, 2006). Zij richt haar kritiek echter niet 

alleen op het analytisch kader van waterhegemonie, maar op de bredere water discours. Volgens 

haar gaan wetenschappers er binnen dit discours vanuit dat conflict wordt beperkt tot 

staatscompetitie. “Regimes are defined as the ‘implicit or explicit principles, norms, rules and decision 

making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international 

relations” (Furlong, 2006). Deze definitie beperkt zich niet alleen tot staten, maar in 

onderzoekspraktijk blijkt dat dit wel het geval is.  
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Medebedenker van het analytisch kader Mark Zeitoun erkent dat het analytisch kader nog 

niet compleet is en betoogt in navolging van Selby en Furlong dat het kader geholpen zou zijn met 

het toevoegen van waterhegemoniale analyse op subnationaal niveau (Zeitoun, 2011). Warner 

(2008) lijkt een handvat te geven door verschillende niveaus van waterhegemonie te onderscheiden: 

binnenlandse hegemonie, globale hegemonie en regionale hegemonie. Hier gaat het echter niet om 

krachten die op die subniveaus spelen, maar hoe de staat als waterhegemoon zijnde zich op deze 

niveaus zou moeten manifesteren (Warner, 2008).  

5.2 Eigen bevindingen 
In dit onderzoek is eveneens alleen gekeken naar het oeverstatelijke niveau, voor zover bekend heeft 

dat geen grootschalige gevolgen gehad voor het verklaren van het internationale waterconflict. Een 

belangrijk ding wat mijn inziens wel in het analytisch kader op zou moeten worden genomen is de 

stabiliteit van staten. Door de instabiliteit van de stroomopwaarts gelegen landen hebben zij zich 

jarenlang niet kunnen mengen in de discussie over de controle en verdeling van water (de Villiers, 

1999) en heeft Egypte zijn controle verder kunnen consolideren. Bovendien heeft Egypte actief de 

bovenstrooms gelegen staten willen destabiliseren (Keni, 1999; Melesse DESTA, persoonlijke 

communicatie, 14-05-2013). Egypte had dit niet gedaan als het land daar zelf geen baat bij zou 

hebben gehad. Daarnaast lijkt het er op dat nu Ethiopië steeds stabieler wordt en Egypte (tijdelijk) 

instabiel is door de Arabische Lente verschuivingen in de machtsrelaties een vlucht hebben 

genomen. Warner erkent dat er vanuit wordt gegaan dat staten stabiel zijn, maar dit niet altijd het 

geval hoeft te zijn. Als dit niet het geval is zou dat invloed kunnen hebben op de machtsrelaties in het 

stroomgebied (Warner, persoonlijke communicatie, 20-03-2013). 

 Verder maken Egypte en Soedan vaak gebruik van vertragingstactieken, door bij 

onderhandelingen weg te lopen. Zoals bij de CFA het geval was (Cascão, persoonlijke communicatie, 

27-05-2013; Smit, persoonlijke communicatie, 28-05-2013). Dit zou deel kunnen zijn van de 

containment strategie, waarin asymmetrische verhoudingen hetzelfde blijven, dan wel worden 

versterkt. Toch lijkt het onlogisch dat een tactiek onder een strategisch begrip valt. Maar de 

vertragingstactiek past onder geen enkele van de beschreven tactieken: naleving door middel van 

dwang, financiële prikkels, normatieve overeenkomst of ideologische hegemonie. Hierdoor is het 

onduidelijk waar vertragingstactieken een plaats hebben in het analytisch kader. 

 Tevens is de historische context onder vertegenwoordigd in het analytisch kader, Warner heeft 

verklaard dat er wel zoiets is als de shadow of the past (Warner, persoonlijke communicatie, 20-03-

2013), in het geval van de Blauwe Nijl de inzet van het waterwapen door de Ethiopische keizers vanaf 
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1680. De angst voor het verliezen van het water kan leiden tot dreigen met geweld, zoals het geval 

was bij de omlegging van de Nijl ten bate van de bouw van de Grand Ethiopian Renaissance Dam. 

Maar deze kan onvoldoende ingepast worden in het analytisch kader zoals het nu geformuleerd is.  

 Tot slot is er vooralsnog een gebrek aan indicatoren, waardoor het zeer moeilijk is om 

controleerbare, primaire data te verzamelen. Dit maakt de conclusies van de onderzoeken die van dit 

analytisch kader gebruik maken zwakker dan nodig.  
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6. Conclusie 
Het doel van dit onderzoek was om door middel van het empirisch toetsen van het analytisch kader 

van Waterhegemonie (Zeitoun & Warner, 2006) aanbevelingen te kunnen doen voor het verder 

ontwikkelen van het kader. Uit deze doelstelling vloeide de volgende hoofdvraag voort: 

 

 “In hoeverre is het analytisch kader van Waterhegemonie dat Zeitoun & Warner (2006) hebben 

opgesteld een krachtig instrument om internationale waterconflicten te analyseren?” 

 

Door het analytisch kader toe te passen op de casus van de Blauwe Nijl is gebleken dat het analytisch 

kader van Waterhegemonie een grondige aanpak biedt voor het analyseren van internationale 

waterconflicten. Doordat het kader zowel strategieën als tactieken en strategische instrumenten 

betrekt bij alomvattende begrippen als macht en controle krijgt de onderzoeker en de lezer een 

integraal beeld van de problematiek in de regio. Zo waren de reacties die volgden op de 

aankondiging dat Ethiopië begon met het omleggen van de waterstroom van de Nijl, om zo een begin 

te kunnen maken met de bouw van de Grand Ethiopian Renaissance Dam goed te verklaren en uit te 

leggen aan de hand van het analytisch kader van Waterhegemonie.  

Wat het stroomgebied van de Nijl zo interessant maakt zijn de counterhegemoniale machten 

die zich er op dit moment ontwikkelen, door middel van het analytisch kader van Waterhegemonie is 

de verschuiving in machtsrelaties tussen de oeverstaten duidelijk weer te geven. Doordat het kader 

gebruikt maakt van drie verschillende machtsordes, in plaats van het algemene begrip macht, wordt 

duidelijk op welke terreinen Ethiopië invloed heeft vergaard. Door het verder te verdiepen met 

concepten als strategieën, tactieken en strategisch instrumenten vormt zich een gedetailleerd beeld 

van de ontwikkelingen in het stroomgebied. Hierdoor is het analytisch kader van Waterhegemonie 

goed in staat om de spanningen onder het oppervlak weer te geven. In de Blauwe Nijl is er geen 

sprake van oorlog, noch van vrede. De counter hegemoniale machten zijn de spanningen die onder 

het oppervlak broeien en soms naar buiten komen. Het analytisch kader laat zien dat er sprake is van 

samenwerking en tegenwerking in de regio van de Blauwe Nijl. 

Het bruikbare aan het analytisch kader van Waterhegemonie is dat het zich niet alleen richt 

op de algemene relaties tussen de oeverstaten, maar ook op de kleinere aangelegenheden in het 

stroomgebied. Deze kleinere projecten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de machtrelaties 

tussen de oeverstaten. Het analytisch kader helpt de onderzoeker en de lezer te begrijpen hoe de 
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wisselwerking tussen unilaterale projecten, multilaterale samenwerking en het uitoefenen van 

geconsolideerde controle samenhangt en hoe bepalend de opstelling van de waterhegemoon kan 

zijn voor verdere ontwikkelingen in de regio. Er kan dus geconcludeerd worden dat het analytisch 

kader van Waterhegemonie een krachtig instrument is om internationale waterconflicten te 

analyseren.  

Uit dit onderzoek is echter gebleken dat het kader een aantal dingen laat liggen, die een 

internationaal waterconflict wel degelijk beïnvloeden. Zoals de stabiliteit, dan wel instabiliteit van 

staten, de plaats van vertragingstactieken en het gemis aan een plaats voor de historische context en 

indicatoren.  
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7.  Aanbevelingen  
Dit onderzoek zou in navolging van Selby (n.d.) en Furlong (2006) willen aanbevelen om ook naar het 

transnationale niveau te kijken. Hoewel Warner een aanzet heeft gegeven tot het verder ontwikkelen 

van het kader verdient dit meer aandacht. In een wereld die steeds verder globaliseert is de invloed 

van bijvoorbeeld multinationals niet te onderschatten.  

 Dit onderzoek laat zien dat de stabiliteit en instabiliteit van staten internationale 

waterconflicten beïnvloeden, het maakt een groot verschil of een land in oorlog is of dat het 

economische welvaart en binnenlandse rust kent. De onbewuste aanname dat staten stabiel zijn en 

hierdoor altijd volledige deel kunnen nemen in het onderhandelingsproces lijkt onterecht. Daar komt 

bij dat het er op lijkt dat staten die wel stabiel zijn profiteren van de instabiliteit van de andere 

staten. Waardoor de stabiele staat zijn macht kan uitbreiden ten opzichte van de instabiele staat. Dit 

is een wisselwerking die veel invloed heeft op hoe de controle uiteindelijk verdeeld wordt. Voor dit 

punt is nog geen aandacht en/of plek in het analytisch kader en verdient verder onderzoek. 

 Ten tweede laat dit onderzoek zien dat vertragingstactieken een onderbelichte rol hebben in het 

analytisch kader van Waterhegemonie, ondanks dat het een veelvuldige gebruikte tactiek is in 

onderhandelingen. Het spectrum van tactieken zou uitgebreid kunnen worden met een 

tijdsdimensie, waardoor vertraging of juist versnelling meer aandacht zou kunnen krijgen. Een 

verkenning naar het uitbreiden van de tactieken wordt dan ook aanbevolen. 

 Ten derde is er onvoldoende plaats voor de shadow of the past, gebeurtenissen uit het verleden 

kunnen nog steeds grote invloed hebben op de beeldvorming van politici en hun vervolgacties 

bepalen. Er is onvoldoende plek voor onderliggende discoursen en er wordt dan ook aanbevolen om 

hier meer mee te doen. Uit een vergelijkbaar onderzoek van Lotte van den Boogert (2013), die het 

analytisch kader van Waterhegemonie toepaste op de Mekong en de Brahmaputra betrok, blijkt dat 

de historische context veel invloed heeft op de verschillende strategieën, tactieken en 

machtsmiddelen die China gebruikt. Zij stelt voor om de historische context in het analytisch kader 

mee te nemen door ‘path dependency’ toe te voegen. Deze padafhankelijkheid verklaart hoe 

besluiten/gedrag van nu door bepaalde omstandigheden in het verleden worden beperkt. 

 Tot slot zijn er tot op heden weinig tot geen indicatoren ontwikkeld ter ondersteuning van het 

analytisch kader, dit maakt de toetsing niet alleen moeilijk, maar ook gekleurd. Door een kwalitatief 

onderzoek door middel van diepte interviews zoals deze is de onderzoeker gebonden aan visies van 
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anderen, in plaats van harde feiten en cijfers die controleerbaar zijn. Het ontwikkelen van indicatoren 

zou het analytisch kader dan ook ten goede komen. 
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8. Reflectie 
Elk onderzoek kent beperkingen, zo ook deze. Zoals reeds genoemd kampt dit onderzoek met beperkte 

tijd en financiële middelen, hierdoor was het onmogelijk om een bezoek te brengen aan het betreffende 

stroomgebied. Dit heeft als gevolg dat bijna alles wat in dit onderzoek staat beschreven gebaseerd is op 

secundaire bronnen. Primaire data die wel van een afstand verzameld zou kunnen worden zoals notulen 

van NBI vergaderingen of CFA onderhandelingen zijn niet online te vinden, datzelfde geldt voor het 

rapport van het Gemeenschappelijk Wetenschappelijk Comité die onderzoek deed naar de GERD. Het 

gebrek aan primaire data beperkt de validiteit van het onderzoek en dus ook de resultaten. De meeste 

resultaten zijn gebaseerd op visies van mensen, in plaats van controleerbare feiten. Het verzamelen van 

hard bewijs werd extra bemoeilijkt door het gebrek aan indicatoren.  

 Een andere beperking van het onderzoek is dat er maar één casus is geanalyseerd met het 

analytisch kader van Waterhegemonie. Een vergelijkende casestudy had de onderzoeksresultaten meer 

gewicht gegeven, bij n=1 is het moeilijk aannemelijk te maken dat het een generaliseerbaar resultaat is. 

Met name de aanbevelingen van het onderzoek komen daarmee in het geding, als het niet 

aanneembaar generaliseerbaar is zullen aanbevelingen wellicht niet worden overgenomen.  

 Verder wordt er in het onderzoek een zeer groot tijdsvak behandeld, bijna 150 jaar. Mijn inziens 

is de behandelde informatie voldoende om de situatie van vandaag de dag te kunnen begrijpen, maar 

daar over kan gediscussieerd worden. Er zullen ongetwijfeld gebeurtenissen weg zijn gelaten die in ogen 

van anderen cruciaal zijn en gebeurtenissen opgenomen die in de ogen van anderen weg hadden 

kunnen worden gelaten.  

 Ten slotte ben ik mij er van bewust dat de aanbeveling over verder onderzoek doen naar de 

invloed van stabiliteit en instabiliteit van staten moeilijk is, omdat er wellicht een gebrek is aan andere 

casussen waarop men dit kan onderzoeken. Daarnaast is de aanbeveling gestoeld op het empirisch 

toetsen van het analytisch kader van Waterhegemonie op slechts één casus. Het zou kunnen dat andere 

wetenschappers het niet aannemelijk vinden dat de invloed van stabiliteit of instabiliteit van staten 

generaliseerbaar is.  
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Bijlage 
 

Coderingsschema 

1. Status quo        1 
a. Historische banden in stroomgebied Blauwe Nijl   1a 

i. Verdrag 1902      1a02 
b. Koloniaal verleden      1b 

i. Verdrag van ’29      1c29 
c. Water conflict schaal (Yoffe et al.)    1d 

2. Hegemoniaal Egypte        2 
a. Strategieën       2a 

i. Resource      2a1 
ii. Containment      2a2 

iii. Integration       2a3 
b. Tactieken       2b 

i. Dwang       2b1 
ii. Financieel      2b2 

iii.  Normatief      2b3 
1. Verdrag van ’59     2b59 

iv. Ideologisch       2b4 
c. Strategische instrumenten     2c 

i. Internationale ondersteuning    2c1 
ii. Mobiliseren financiën      2c2 

iii. Positie        2c3 
d. Counter hegemoniale uitingen     2d 

3. Van geconsolideerde naar betwiste controle    3 
a. Het verdedigen van belangen     3a 

i. Egypte        3a1 
ii. Soedan        3a2 

iii. Ethiopië      3a3 
b. Internationale context (SU – VS)     3b 

4. Naar een integratie strategie?      4 
a. NBI         4a 
b. CFA        4b 

5. Het stroomgebied verandert      5 
a. Arabische Lente       5a 
b. Afscheiding Zuid Soedan     5b 
c. CFA        5c 
d. GERD        5d 

i. Voordelen GERD     5d1 
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e. Dood Zenawi       5e 
6. Richting een vernieuwde containment strategie    6 

a. Trilaterale verbanden      6a 
b. Asymmetrische verhoudingen     6b 
c. Hegemoniaal Egypte      6c 

i. Strategieën      6c1 
1. Resource     6c1a 
2. Containment     6c1b 
3. Integration      6c1c 

ii. Tactieken      6c2 
1. Dwang      6c2a 
2. Financieel     6c2b 
3. Normatief     6c2c 
4. Ideologisch      6c2d 

iii. Strategische instrumenten    6c3 
1. Internationale ondersteuning   6c3a 
2. Mobiliseren financiën     6c3b 
3. Positie       6c3c 

d. Counter hegemonie Ethiopië     6d 
i. Strategieën      6d1 

1. Resource     6d1a 
2. Containment     6d1b 
3. Integration      6d1c 

ii. Tactieken      6d2 
1. Dwang      6d2a 
2. Financieel     6d2b 
3. Normatief     6d2c 
4. Ideologisch      6d2d 

iii. Strategische instrumenten    6d3 
1. Internationale ondersteuning   6d3a 
2. Mobiliseren financiën     6d3b 
3. Positie       6d3c 
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