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De onstabiele legering.  
Oorsprong en consolidatie van een veranderings- en hervormingsgezinde staat: Ecuador, 
1920-1960. 
 
Pablo Ospina Peralta  
 
 
Samenvatting 
In vergelijkend perspectief wordt de geschiedenis van Ecuador gekarakteriseerd door een 
“vreedzaam” politiek klimaat, vrij van burgeroorlogen, politieke moorden en het doden van 
demonstranten op straat. Ondanks de gelijkenissen met bijvoorbeeld Colombia wat betreft 
ontwikkelingstraject  en sociaaleconomische omstandigheden, zijn de verschillen in de politieke 
geschiedenis intrigerend. Wat maakt Ecuador zo anders dan haar buurland, dat als verklaring 
kan gelden voor deze halve eeuw aan contrasterende politieke geschiedenis? Ten noorden, 
decennialange burgeroorlogen, bloedvergieten en broedermoorden; ten zuiden, afnemend, 
statisch en structureel geweld maar praktisch geen enkele burgeroorlog.  
 
Dit onderzoek stelt dat de opbouw van een veranderings- en hervormingsgezinde staat in de 
eerste decennia van de XXe eeuw de voornaamste reden is voor het ontbreken van open politiek 
geweld in de tweede helft van deze eeuw. Het functioneren van deze staat impliceerde continue 
pogingen tot de coöptatie van oppositieleiders, het bewerkstelligen van gedeeltelijke transacties 
tussen tegengestelde groepen, het ondergeschikt maken van hele sociale sectoren middels 
cliëntelisme en permanente onderhandelingen over een gedeelte van de eisen van 
gemobiliseerde groepen. Dergelijke mechanismen van vroegtijdige schikkingen functioneerden 
zowel voor heersende groepen onderling, als tussen heersende en ondergeschikte groepen. 
Politiek geweld kwam derhalve slechts voor daar waar deze veelal informele mechanismen voor 
het onderhandelen en legitimeren van de sociale orde faalden.  
 
De proefschrift heeft een tweeledig doel met het stellen van deze onderzoeksvraag en deze 
hypothese. Ten eerste, het ontwerpen van een model waarmee de omstandigheden die de 
hervormingsgezinde uitkomst in Ecuador mogelijk maakten verklaard kunnen worden. Ten 
tweede, het karakteriseren van de “veranderings- en hervormingsgezinde” manier van 
functioneren van de Ecuadoriaanse staat en het verzamelen van bewijsstukken waaruit blijkt dat 
dit type staat zich halverwege de XXe eeuw vormde.  
 
Het ontworpen verklarende model suggereert dat drie structurele kenmerken van de meest 
relevante sociale actoren doorslaggevend waren. Hun interactie bevorderde dat periodieke en 
wisselende onderhandelingen de overhand kregen in plaats van oorlog en onderdrukking. Het 
eerste kenmerk is dat de dominante oligarchen van het land niet erg modern waren. Ze waren 
traag en ongelijk veranderd door het kapitaal en tot op het bot verdeeld door regionale 
fragmentatie. Deze fragmentatie leidde ertoe dat zij successievelijk in plaats van gelijktijdig 
verzwakten en veranderden door de kapitalistische ontwikkeling. De in de kuststreek 
gevestigde oligarchie viel uiteen tussen 1920 en 1945 terwijl de in de bergen gevestigde 
oligarchie sterker werd. Tussen 1945 en 1960, daarentegen, krabbelde de in kuststreek 
gevestigde oligarchie er weer bovenop, terwijl de in de bergen gevestigde oligarchie zwakker 
werd. Deze asynchrone dynamiek vergemakkelijkte onderhandelingen en stond toe dat zij om 
beurten de sociale en politieke orde konden bewaren zonder de controle over de staat te 
verliezen. Tot 1960, toen de transitie ten einde liep, was de bourgeoisie uit de kuststreek veel 



machtiger, beter verticaal geïntegreerd en meer saamhorig dan de oligarchie uit de 
bergprovincies. Deze laatste oligarchie was minder geïntegreerd en machtig hoewel zij niet 
verdeeld was geraakt door uiteenlopende belangen. Deze ongelijktijdige opeenvolging van de 
crises en oplevingen van de oligarchen maakte dat zij neigden naar onderlinge transacties en 
schikkingen.  
 
Het tweede kenmerk is dat onder de lagere klassen de gematigdheid en de afhankelijkheid van 
de heersende oligarchen domineerden, enkele belangrijke regionale en tijdelijke nuances  
daargelaten. De inheemse meerderheid in de Ecuadoriaanse Andes, die zich zag verworden tot 
minderheid, was uiteen gevallen door de traditionele haciënda’s. Hoewel zij op lokaal niveau 
verzet pleegden en strategieën ontwikkelden voor hun dagelijkse strijd tegen de overheersing, 
slaagden zij er nooit in om de politieke orde en de heersende economische moraal van de 
grootgrondbezitters aan te tasten. De boeren uit de kuststreek, die veel onbuigzamer en 
rebelser waren, vormden een grotere bedreiging en urgentere zorg. De handwerklieden, 
stedelijke arbeiders, ambtenaren, kleine handelaren en intellectuelen uit de zuidelijke en 
noordelijke bergprovincies – ofschoon ook zij verdeeld raakten en enkele sectoren 
radicaliseerden – behielden hun steun aan de Kerk en de Conservatieve Partij, die niet voor 
niets de bijnaam “Partij van de Orde” droeg.  
 
Deze regionaal gefragmenteerde en asynchroon verlopende geschiedenis van de heersende 
klassen correspondeerde met een ongelijktijdig verlies van loyaliteit onder de lagere, regionale 
klassen. In de kuststreek daagden zij de autoriteit van hun superieuren openlijk uit tussen 1920 
en 1945. Hun loyaliteit herstelde zich gedeeltelijk in de periode van 1945 tot 1960, vooral onder 
de loonarbeiders. De kolonisten, (deel)pachters en zelfstandige boeren die in de kuststreek de 
gronden bezetten die na de ineenstorting van de cacao-export waren verlaten, behielden in de 
tweede periode hun sociale autonomie. Hun conflicten namen vanaf de jaren veertig juist toe als 
gevolg van hun wedijver over land met de nieuwe kapitalistische zakenlieden. Precies het 
tegenovergestelde vond plaats in de bergprovincies. De lagere klassen respecteerden hier 
hoofdzakelijk de autoriteit van de heersende klasse in de periode van 1920 tot 1945 en 
begonnen haar langzamerhand in twijfel te trekken tussen 1945 en 1960. Zonder afbreuk te 
doen aan de verzetsacties en conflicten die het rurale leven tussen 1920 en 1940 tekenden, 
tastten deze acties meer de staat dan de haciënda’s en de grootgrondbezitters aan. De 
betwisting van de heerschappij van de in de bergen gevestigde haciënda’s was traag, moleculair 
en nam een conservatieve vorm aan: men eiste het behoud van de verplichtingen van de 
traditionele haciënda’s, het naleven van de paternalistische plichten en de terugkeer van de 
“goede heer”. Ondanks deze conservatieve vorm hadden zij vernietigende effecten op het 
voortbestaan van het politieke systeem van de haciënda’s. Het geheel bezweek onder de 
landhervormingen van 1964.  
 
Het electoraal gedrag van de politiek actieve minderheden, bestaande uit sociale sectoren van 
de middenklasse, toonde dit regionale en ongelijktijdige verval van de loyaliteit onder de lagere 
klassen. Terwijl de Liberale Partij in een vroeg stadium herhaaldelijk verdeeldheid vertoonde, 
wist de Conservatieve Partij tot halverwege de eeuw haar eenheid en aantrekkingskracht op het 
electoraat uit de bergen te behouden. Naarmate de bergregio aan bevolking verloor ten gunste 
van de kust, en naarmate de economische overwegingen van de kiezers belangrijker werden bij 
het bepalen van hun stem, verloren de invloed van de kerk en de op geloofsovertuiging 
gebaseerde beïnvloedingsmechanismen over het stemgedrag langzaam terrein. De verzwakking 
van de “partij van de orde” was geleidelijk, terwijl de ruimte die was verloren door de liberalen 



sneller werd ingenomen door idiosyncratische en agressieve bewegingen, vergelijkbaar met het 
Gaitanisme in Colombia of Peronisme in Argentinië. Eén van de intellectuele oligarchen was 
Velasco Ibarra, die vijf keer president van Ecuador was in de periode van 1934 tot 1972 en 
beter inzag dat het heruitvinden van nieuwe vormen van electorale aantrekkingskracht 
noodzakelijk was. De trage ineenstorting van de conservatieven gaf hen de tijd ze te ontwerpen, 
uit te proberen en dominant te maken in de decennia 1940 en 1950.  
 
Het derde kenmerk van de sleutelactoren tijdens de transitie is dat het leger niet werd 
gedomineerd door de heersende oligarchieën. De liberale oligarchie uit de kuststreek, die het 
leger had gevormd en gemonopoliseerd vanaf het begin van de XXe eeuw, viel uiteen door de 
cacao crisis en liet het leger doelloos en verweesd achter. De conservatieve oligarchie uit de 
bergprovincies, die op rigide wijze werd uitgesloten van de bestuurlijke macht, staakte al snel 
iedere serieuze poging tot het vormen van een alternatief leger. De militairen handelden 
uiteraard niet op homogene wijze. Zij verdeelden zich volgens verschillende politieke 
stromingen en voerden hevige interne strijd. De officieren die uiteindelijk het leeuwendeel van 
de institutie in hun macht kregen, kozen er echter voor een pact te sluiten met de 
transformerende conservatieve oligarchen. Dit pact impliceerde geen blanco cheque. Dit politiek 
autonome leger liet zien niet bereid te zijn ieder bevel te gehoorzamen noch iedere nieuwe 
regering klakkeloos te accepteren.  
 
Tussen 1925 en 1946 werd het duidelijk dat de conservatieve, katholieke oligarchie niet aan de 
macht kon komen, ondanks haar evidente economische gewicht en haar torenhoge 
leiderschapspositie binnen de lagere klassen van de dichtstbevolkte regio van het land. Het 
liberale leger stond dit niet toe gedurende de bewogen jaren dertig, toen de ene na de andere 
staatsgreep de voltrekking van de conservatieve overwinningen verhinderden. Tegelijkertijd 
was er niemand binnen het leger serieus van plan de grootgrondbezitters in de bergregio te 
onteigenen, noch het hechte systeem waar haar sociale macht op was gestoeld in één klap af te 
breken. Op dit punt ontstond één van de belangrijkste contingenties voor de vorming van de 
hervormingsgezinde Ecuadoriaanse staat. De snelle nederlaag van Ecuador in de grensoorlog 
met Peru in juli 1941 overrompelde het land, en confronteerde het met schande en 
improvisatie. De militaire ramp bracht niet de conservatieve oligarchie uit de bergregio in 
diskrediet, maar wende zich af op wat er nog over was van de transformerende liberale 
oligarchie uit de kuststreek die op het moment van de nederlaag regeerde. Dit scenario was 
bevorderlijk voor een transitie waar vele leiders al tijden op aanstuurden, maar welke pas ná dit 
nationale trauma in sneltreinvaart werkelijkheid werd.  
 
De militaire nederlaag van 1941 dwong de meerderheid van de liberale officieren een 
overeenkomst te sluiten met de conservatieve partij, omdat het subversieve en radicale gevaar 
minder dringend was. Toen de conservatieven hun invloed begonnen te verliezen, hervatte 
Velasco Ibarra zijn campagne ter verdediging van de sociale orde met meer charisma dan 
eenieder van zijn tegenstanders op links en rechts. Het gesloten compromis tussen het leger en 
de conservatieve oligarchen vormde een stabiliteitspact dat vanaf 1946 de sociale basis onder 
de geradicaliseerde nationalistische bewegingen wegnam. Dit “verstandshuwelijk”, dat werd 
geformaliseerd met de goedkeuring van de Grondwet in 1946, verzekerde de militairen van 
autonomie, garandeerde het vrije kiesrecht en bewaarde het seculiere karakter van de staat. Het 
schond dit karakter daarentegen door het religieus onderwijs van publieke financiële steun te 
voorzien en de electorale participatie van de katholieke kerk te accepteren. Al met al, de 
politieke autonomie van de militairen voorkwam dat de repressieve kracht van de staat vrijelijk 



gebruikt kon worden door de oligarchieën, noch voor het uitmoorden van rebellen, noch voor 
het tot bedaren brengen van rivaliserende oligarchieën van de aangrenzende regio. 
 
De tweede doelstelling van de thesis is het analyseren van de specifieke onderhandelingsvormen 
van de staat en hun resultaten in Ecuador. Dat wil zeggen, de institutionele modus operandi van 
de “veranderings- en hervormingsgezindheid”. De eerder beschreven sociale machtsbalans 
wordt  ontegenzeggelijk weerspiegelt in de organisatie van de Ecuadoriaanse staat. De meest 
uitgebreide sociale voorzieningen bereikten niet meer dan 15% van de bevolking. De 
geografische aanwezigheid van de staat was afhankelijk van semi-private tussenpersonen die 
uit naam van de staat handelden. De staatsbemoeienis was sporadisch, maar tegelijkertijd was 
de manier waarop de ambtenaren intervenieerden bij conflicten en in het gemeenschapsleven 
herbevestigde de habitus van patronale gezinsbescherming van de grootgrondbezitters. De 
onpersoonlijke instrumenten van de bureaucratie verzwakten en formele regels van de 
onderhandeling faalden. De ambtenarij gaven gehoor aan gefragmenteerde en veranderlijke 
politieke loyaliteiten, waarmee zij op tegenstrijdige manieren in de onderhandelingen 
intervenieerden. Het was alsof de staat dezelfde ongelijke vorm aannam als de invloeden waar 
het onderhevig aan was: vormeloos en flexibel, veranderde de staat van mening en invloed, 
geholpen door bureaucraten en een bont gezelschap vrienden.  
 
De de-activering van het openlijke rurale conflict dat zich over de bergregio verspreidde 
gedurende 1920 en 1930, bood de mogelijkheid om de aard van de hervormingsgezinde 
onderhandelingen van het Ministerie van Sociale voorzieningen en Werk te onderzoeken. Met  
interventies werden lokale organisaties gestimuleerd, maar regionale en overkoepelende 
verenigingen ontmoedigd. Het Ministerie zorgde voor paternalistische supervisie en verticale 
interventie in de gemeenschapsorganisaties terwijl het hen deels hielp in hun conflicten met 
ambtenaren en gamonales (de lokale machthebbers), waarbij het trachtte hachelijke uitwassen 
en radicale neigingen te voorkomen. Als vervanger voor de taken van de grootgrondbezitters, 
wiens handelswijzen het Ministerie imiteerde, bemiddelde het in conflicten binnen en tussen 
gemeenschappen en besloot het over de statussen van gemeenschapslid en 
gemeenschapsleider. Het bevorderde publieke werken en dirigeerde de overheidsinvesteringen 
op grond van lokale criteria. Het uiteindelijke resultaat van dit alles was het zijdelings in gang 
zetten van de langzame ontbinding van de macht van de grootgrondbezitters, zonder daarbij het 
fundament onder hun macht, hun landmonopolie en hun controle over arbeidsinkomsten direct 
aan te tasten. Het betrof dus niet alleen een manier om de voormalige orde te behouden, maar 
ook een conservatieve en drassige manier om vorm te geven aan een nieuwe orde.  
 
Het resulterende soort staat was zwak maar effectief. De overheidsprogramma’s waren 
wisselend en sporadisch, maar de onderhandelingen schikten zich naar de verwachtingen van 
de ondergeschikten. De concessies waren beperkt en de fragmentatie die het teweeg bracht 
faciliteerden de overheersing van de oligarchie, ook al was deze onstabiel en onsamenhangend. 
De staat was niet in staat het land in volle vaart richting de “vooruitgang” te leiden, maar was 
erg gedreven in het vermijden van openlijke provocaties en het voorkomen van politiek geweld 
te midden van voorbije of verzwakte hegemonieën. De veranderings- en hervormingsgezinde 
staat had zo zijn verdiensten als een instrument voor overheersing – onderhandeld, vreedzaam 
en fragiel – maar desalniettemin overheersing; eerst oligarchisch, en uiteindelijk bourgeois.  
 
 


