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Inleiding

Inclusieve mediation is een vorm van mediation waarbij de neutraliteit van de
mediator is gebaseerd op betrokkenheid bij beide conflictpartijen en inside kennis
van de onderliggende normen en waarden die het conflict beïnvloeden. Het begrip
inclusieve mediation is geïntroduceerd door de antropologe Carol Greenhouse,1

en een aantal jaren geleden in dit tijdschrift nog uitgebreid geciteerd door Re‐
becca Golbert in haar artikel over de meerwaarde van een antropologische bena‐
dering voor de praktijk van mediation.2 Het is een vorm van mediation die uiter‐
mate geschikt is in hechte gemeenschappen, waar iedereen elkaar kent en waarbij
partijen en de mediator eenzelfde mate van lokale kennis bezitten.3 De tegenover‐
gestelde vorm wordt exclusieve mediation genoemd, waarbij sprake is van een
neutrale, onpartijdige mediator, die idealiter bij aanvang van de mediation de par‐
tijen nog niet persoonlijk kent en waarbij voornamelijk gerefereerd wordt aan
wet- en regelgeving. Exclusieve mediation is de vorm van Alternative Dispute Reso‐
lution (ADR) die veelvuldig in Europa en de Verenigde Staten wordt bepleit. Inclu‐
sieve mediation kwam ik tegen bij de inheemse bevolking in de hooglanden van
Ecuador, waarbij ik stuitte op een bijzondere variant, namelijk een vorm van
inclusieve mediation die overduidelijk ook enige karakteristieken van exclusieve
mediation vertoont. Over deze bijzondere variant, die door een zogeheten
teniente político (in naam het politieke hoofd van een plattelandsgemeente, tevens
conflictoplosser) in praktijk wordt gebracht, gaat dit artikel.

Mediation, zoals wij dat kennen, is een vorm van conflictbemiddeling waarbij par‐
tijen zelf al pratende hun conflict moeten oplossen met behulp van een neutrale
en onafhankelijke derde, de mediator, die de partijen bij voorkeur vooraf niet
kent. Andere kenmerken zijn onder andere vrijwilligheid (voorafgaande instem‐
ming van beide partijen is nodig), vrijblijvendheid (onder voorwaarden heeft men
het recht uit het proces te stappen) en vertrouwelijkheid (mediator, betrokken

1 C.J. Greenhouse, Mediation: A Comparative Approach, 20 Man, New Series, 1985, p. 90-114.
2 R. Golbert, An anthropologist’s approach to mediation, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor

Mediation en conflictmanagement, 2009, nr. 4, p. 31-42. Hetzelfde artikel, maar dan voorzien
van een voorwoord door Nancy A. Walsh, is ook verschenen in: 11 Cardozo Journal of Conflict
Resolution, 2009, p. 81-97.

3 C.J. Greenhouse, Mediation: A Comparative Approach, 20 Man, New Series, 1985, p. 104-106.
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partijen en eventuele derden verplichten zich tot geheimhouding). Het doel is om
vanuit de werkelijke belangen van de partijen tot een gezamenlijk gedragen en
voor ieder van hen optimaal resultaat te komen.4 Mediation wordt mede gezien
als een geschikt middel om te ondervangen dat conflicten escaleren en vervolgens
juridiseren. Een middel dus dat ook is bedoeld om gerechtelijke procedures zo veel
mogelijk te voorkomen, al speelt de mogelijkheid van een gerechtelijke vervolg‐
procedure op de achtergrond natuurlijk wel mee.5 Een algemene beschrijving van
mediation, zoals in de voorgaande zinnen gegeven, omvat in grote lijnen wat in
Europa en de Verenigde Staten onder mediation wordt verstaan. Samengevat zijn
belangrijke kenmerken: een neutrale bemiddelingsdeskundige en een ondubbel‐
zinnig normatief kader waarin het proces zich afspeelt, door Greenhouse een ver‐
ticale oriëntatie genoemd, aangevuld met vrijwilligheid, vrijblijvendheid en ver‐
trouwelijkheid. Greenhouse typeert deze vorm als exclusieve mediation.

Inclusieve mediation, daarentegen, typeert zich door het niet a priori vaststaan
van de neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator als buitenstaander. De
mediator kent de partijen en hun conflict, en is dus in beginsel ‘besmet’ en zou
eigenlijk om die reden in overweging moeten nemen om de mediation uit handen
te geven. Echter, doordat de mediator beide conflictpartijen en hun (onderlig‐
gende) problemen kent, wordt juist een bepaalde mate van neutraliteit gewaar‐
borgd. Hij of zij is een insider en hij wordt door beide partijen geaccepteerd en
– wellicht het belangrijkst – vertrouwd.6 Hechte gemeenschappen, waarbij ieder‐
een elkaar kent, kunnen dergelijke mediators in hun midden hebben.7 De partijen
en de mediator hebben een gedeelde lokale kennis van de onderliggende normen
en waarden. Hun oriëntatie, volgens Greenhouse, is dan horizontaal, dat wil zeg‐
gen: veel meer op elkaar en op de gemeenschap gericht. Ook Golbert wijst erop
dat in hechte gemeenschappen, waar (de bescherming van) het collectief vaak
belangrijker wordt geacht dan het belang van het individu, eerder de voorkeur
voor een insider dan voor een outsider als mediator bestaat.8 In zekere zin zou peer
mediation, zoals door leerlingen op scholen wel wordt toegepast, als voorbeeld van
inclusieve mediation in Nederland kunnen gelden, maar er zijn ook andere voor‐
beelden denkbaar.

4 Vrij naar: A.F.M. Brenninkmeijer e.a., Handboek Mediation, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 6.
5 Zie A.F.M. Brenninkmeijer e.a., Handboek Mediation, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 5-7. In

diezelfde bundel heeft Joris Kocken het over ‘de schaduw van het recht of de schaduw van de
rechter’, J. Kocken, Is ‘mediation’ een alternatief voor rechtspraak bij het beslechten van conflic‐
ten?, in: A.F.M. Brenninkmeijer e.a., Handboek Mediation, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005,
p. 250.

6 Zie C.J. Greenhouse, Mediation: A Comparative Approach, 20 Man, New Series, 1985, p. 104. Je
zou overigens ook kunnen zeggen dat er juist geen sprake is van neutraliteit, maar dat dit wordt
gecompenseerd door een grote mate van vertrouwen.

7 Zie ook G. Van de Bergh, Interculturele bemiddeling. Overbruggen van codeverschillen bij con‐
flicten. In: G. Frerks e.a., Interculturele Mediation, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu Uitgevers
2011, p. 57-62. Zij schrijft: ‘In veel niet-westerse culturen is de bemiddelaar iemand met groot
aanzien in en vertrouwen vanuit de gemeenschap’ (p. 58).

8 R. Golbert, An anthropologist’s approach to mediation, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor
Mediation en conflictmanagement, 2009, nr .4, p. 37.
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Qua proces en beoogde oplossing hoeven exclusieve en inclusieve mediation ove‐
rigens niet veel van elkaar te verschillen. In vergelijking met reguliere rechtspraak
kunnen beide vaak op korte termijn plaatsvinden en kennen ze een relatief snelle
procedure. Beide worden in vergelijking met een formele rechtsgang derhalve als
tijd- en kostenbesparend gezien. Ook blijken beide vormen een positief effect te
hebben op de partijen die daarvoor kiezen in termen van acceptatie en het nako‐
men van afspraken. Ten slotte zij opgemerkt dat een bij aanvang exclusieve
mediator gedurende het proces van bemiddeling wel degelijk een inclusieve stijl
kan aannemen. Andersom ligt dat volgens Greenhouse echter minder voor de
hand.9 In Ecuador ben ik evenwel zo’n uitzondering waarbij een inclusieve stijl
wordt gevolgd door een exclusieve stijl tegengekomen. Het betreft de teniente polí‐
tico die veelal volgens lokaal gebruik (in casu: inheems gewoonterecht) recht
spreekt, maar tegelijkertijd als overheidsambtenaar aan de formele wet is gebon‐
den. In de praktijk blijkt hij hier op een pragmatische manier mee om te gaan,
waarbij hij in termen van dit artikel er blijk van geeft gemakkelijk te kunnen wis‐
selen tussen een inclusieve en exclusieve manier van conflictoplossing.

Dit artikel gaat specifiek over de rol die de teniente político in Zumbahua,10 een
plaats hooggelegen in de Ecuadoriaanse Andes, speelt bij het oplossen van lokale
conflicten. Interessant gegeven daarbij is dat die teniente político opereert in een
situatie van wettelijk erkend rechtspluralisme, dat wil zeggen: in voorkomende
gevallen is naast formeel recht ook inheems gewoonterecht toepasselijk.11 Aan de
hand van een case study wordt ingezoomd op opvallende elementen in zijn dage‐
lijkse praktijk, die getypeerd kan worden als een mix van inclusieve en exclusieve
mediation. Ook al is het maar één casus, de data van mijn etnografische onder‐
zoek naar lokale vormen van conflictoplossing betreffen tal van vergelijkbare
zaken,12 waardoor deze case study zonder probleem als voorbeeld van de reguliere
dagelijkse praktijk kan worden gepresenteerd.

ADR in Ecuador

Formeel gezien kent Ecuador een vergelijkbaar wettelijk kader en dito overheids‐
beleid met betrekking tot mediation als veel andere landen. De Grondwet13

9 C.J. Greenhouse, Mediation: A Comperative Approach, 20 Man, New Series, 1985, p. 110.
10 Dit artikel is gebaseerd op mijn proefschrift, M. Simon Thomas, The Challenge of Legal Plura‐

lism: Local Dispute Settlement and the Indian-State Relationship in Ecuador, 2013, waarvoor ik
rechtsantropologisch veldwerk heb verricht in 2009 (september-oktober) en 2010 (juli-decem‐
ber), voornamelijk in Zumbahua, onder andere op het kantoortje van de teniente político aldaar.

11 Ecuador kent sinds 1998 een situatie van formeel rechtspluralisme. Het is momenteel vastgelegd
in artikel 171 van de Constitución del Ecuador 2008. Over de exacte reikwijdte van de grondwet‐
telijke erkenning van het gebruik van inheems gewoonterecht naast of in plaats van formeel
recht woeden een aantal felle politieke, juridische en wetenschappelijke discussies, die alle buiten
het bestek van dit artikel vallen.

12 M. Simon Thomas, The Challenge of Legal Pluralism: Local Dispute Settlement and the Indian-
State Relationship in Ecuador (diss.), 2013.

13 Constitución del Ecuador 2008 (www. asambleanacional. gov. ec/ documentos/ constitucion_ de_
bolsillo. pdf, laatst bezocht op 20 april 2015).
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noemt ADR nadrukkelijk als alternatief voor een reguliere rechtsgang. In artikel
190 Grondwet14 worden arbitrage, mediation en ‘andere procedures’ voor alterna‐
tieve conflictoplossing opgesomd, die vervolgens verder zijn uitgewerkt in de Wet
op de arbitrage en mediation.15 Mediation, vervolgens, wordt door het ministerie
van Justitie en Mensenrechten, in samenwerking met ProJusticia,16 gepromoot
onder de slogan ‘mediación construyendo una cultura de paz’ (‘mediation zorgt voor
een vreedzame cultuur’).17 Nadrukkelijk wordt daarbij gewezen op de voordelen
die mediation heeft ten opzichte van de ‘juridische weg’. Het is sneller, zo wordt
gesteld, waarbij gewaarschuwd wordt voor rechtszaken die jaren kunnen voortsle‐
pen, terwijl in geval van mediation één sessie soms voldoende is. Ook is het eco‐
nomisch voordeliger voor de betrokkenen, in termen van geld, tijd en inspanning.
Ten slotte wordt gewezen op het feit dat mediation nadrukkelijk oog heeft voor
de belangen van beide partijen en derhalve gunstig uitwerkt in termen van reke‐
ning houden met elkaar en uiteindelijk acceptatie van de uitkomst. Qua (voorge‐
schreven) procedures en overheidsbeleid verschilt mediation in Ecuador derhalve
nauwelijks van hetgeen bijvoorbeeld in Nederland of Vlaanderen gebruikelijk is.
Een belangrijke kanttekening hierbij is alleen wel dat mediators in Ecuador voor‐
namelijk in de hoofdstad Quito zijn te vinden. Een enkeling houdt kantoor in een
van de overige middelgrote en kleine steden in het land, maar op het platteland is
vrijwel geen mediator te vinden. In de rurale provincie Cotopaxi, waar ik mijn
onderzoek heb gedaan, is bijvoorbeeld slechts één officiële mediator geregis‐
treerd,18 en wel in de hoofdstad Latacunga. Mediation, als alternatieve conflictop‐
lossing, is in Ecuador in werkelijkheid dus voornamelijk iets voor (hoofd)stedelin‐
gen.
Op het platteland, en dan met name in de hooglanden van de Andes, kan men
voor het oplossen van conflicten lokaal feitelijk alleen terecht bij een cabildo
(lokale inheemse autoriteit) of bij een teniente político. Uiteraard kan men ook
naar de rechter stappen, maar daar wordt niet zo snel voor gekozen vanwege de
eerder genoemde bezwaren: procedures duren vaak lang en ze kosten geld (reis‐
kosten, kosten voor juridische bijstand en gederfde inkomsten wegens tijdsinves‐
tering). Daar komt nog bij dat dergelijke procedures veel papierwerk met zich mee
brengen en louter in het Spaans worden gevoerd, voor de inheemse bevolking
werpt dit serieuze drempels op.19 En dan heb ik het nog niet eens over de zweem
van corruptie die rondom de formele rechtspraak hangt. Kortom, in veel gevallen

14 Artículo 190, sección octava: Medios alternativos de solución de conflictos, Capítulo cuarto: Fun‐
ción judicial y justicia indígena, Constitución del Ecuador.

15 Ley de arbitrage y mediación, No. 000.RO/145, 4 september 1997 (www. sice. oas. org/ dispute/
comarb/ Ecuador/ larbymed. asp, laatst bezocht op 20 april 2015).

16 ProJusticia (Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia en el Ecuador) is
een nationale organisatie, opgericht ter verbetering van het rechtssysteem in Ecuador, met name
gericht op toegang tot het recht. ProJusticia wordt mede gefinancierd door de Wereldbank.

17 Zie: www. derechoecuador. com/ images/ stories/ 2010 -22/ 20100603_ Directorio%20de%20Centros
%20de%20Mediaci%C3%83%C2%B3n%202010_ 5. pdf (laatst bezocht op 20 april 2015).

18 Centro de Mediación CECIM, adres: García Moreno N5-48 y Chile, Latacunga.
19 S. Berk-Seligson, Judicial Systems in Contact: Access to Justice and the Right to Interpreting/

Translating Services Among the Quichua of Ecuador, 10 Interpreting 2008, p. 9-33.
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ligt het voor de hand om zich in eerste instantie te richten op een van de twee
lokaal beschikbare instanties.
Dat plattelandsbewoners zich in Ecuador eerder richten tot een lokale autoriteit
dan tot de formele rechtspraak in de stad is een historisch gegeven. Al eeuwen‐
lang reikt de ‘lange arm’ van de staat niet tot alle uithoeken van het land. Daar
komt nog bij dat de bewoners van het platteland veelal arme, inheemse boeren
zijn voor wie de stap naar een rechter enorm groot is. Nu nog steeds leeft een
groot deel van de inheemse boerenbevolking op of onder de armoedegrens, wordt
er lokaal een eigen taal gesproken en bestaat er groot wantrouwen tegen de discri‐
minatoire, corrupte elite. Ondanks het feit dat de huidige president Rafael Correa
en zijn regering zich in woord hard maken voor de ‘gewone man’, blijft de
inheemse bevolking zich in de dagelijkse praktijk in een marginale positie bevin‐
den. Een drempelloze toegang tot het recht is in Ecuador derhalve niet vanzelf‐
sprekend, hetgeen een groot belang van formele en informele lokale autoriteiten
voor het oplossen van lokale conflicten tot gevolg heeft.

Het cabildo
Vaak is een cabildo20 de eerst aangewezen instantie waartoe men zich kan wenden
in geval van een lokaal conflict. Een cabildo is een wettelijk erkende,21 gekozen
raad, die bestaat uit een aantal (voorname) inheemse inwoners van een bepaald
dorp, een zogeheten comuna.22 In geval van voorkomende, lokale conflicten is aan
het cabildo de taak toevertrouwd om deze tot een oplossing te brengen. Het inte‐
ressante is dat een cabildo recht mag spreken conform lokaal geldend, inheems
gewoonterecht.23 Een cabildo baseert zich bij de toepassing van gewoonterecht op
drie belangrijke kenmerken van het inheemse waardenstelsel: reciprociteit, soli‐
dariteit en collectiviteit. De procedures zijn mondeling (al worden afspraken vaak
wel op schrift gesteld) en de voertaal is Kichwa.24

Het inheems gewoonterecht in Ecuador waar een cabildo zich op baseert, is, kort
gezegd, vooral gericht op verzoening en minder op straf. In geval van een conflict
dient het evenwicht weer hersteld te worden: op het niveau van de gemeenschap,
tussen partijen onderling en op persoonlijk vlak; en daar past volgens het wereld‐
beeld van de inheemse bevolking straffen niet bij. Verzoening ligt in de Andes ook
veel meer voor hand. Immers, boerenfamilies aldaar zijn overwegend extreem
arm, de levensomstandigheden zijn hard en het toekomstperspectief is niet roos‐
kleurig. Kortom, men heeft elkaar nodig om te overleven. Belangrijke normen zijn

20 Voor meer informatie over cabildos in de hooglanden van Ecuador, zie M. Simon Thomas, The
Effects of Formal Legal Pluralism on Indigenous Authorities in the Ecuadorian Highlands, Jour‐
nal of Latin American and Caribbean Anthropology, forthcoming.

21 Zie de Ley de Comunas.
22 Een cabildo kent een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en vaak nog een aan‐

tal gewone leden.
23 Zie art. 343 van de Código Orgánico de la Función Judicial (www. oas. org/ juridico/ mla/ sp/ ecu/ sp_

ecu -int -text -cofj. pdf).
24 Ecuador kent diverse inheemse groepen, elk met hun eigen taal; de Kichwa (ook wel Quichua

gespeld) indianen die de hooglanden van de Andes bevolken, vormen de grootste groep en spre‐
ken Kichwa (voor de meesten geldt overigens dat Spaans hun tweede taal is).
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dan ook: ama lulla (Kichwa voor: gij zult niet liegen), ama shua (gij zult niet stelen)
en ama killa (gij zult niet ledig zijn). Oplossingen in geval van conflicten worden
vaak gevonden in (combinaties van) het betalen van door de ander geleden
schade, het repareren van wat kapot is gemaakt en het beloven van beterschap
door het publiekelijk aanbieden van verontschuldigingen.25 Kenmerken van pro‐
cedures zijn: snelheid (vaak volgt dezelfde dag nog een uitspraak), mondeling,
openbaar (iedereen, dus niet alleen de direct betrokkenen, wordt gelegenheid
geboden zijn of haar zegje te doen en er is vrijwel altijd publiek bij), gratis, en het
doel is – zoals al gezegd – voornamelijk gericht op verzoening. In de terminologie
van Greenhouse is een cabildo dus een schoolvoorbeeld van een inclusieve conflict‐
oplossende instantie, al is het nadrukkelijk geen mediator.

Een teniente político
Als zodanig is een cabildo voor inwoners van dorpen in de Andes weliswaar zeer
toegankelijk, een feitelijke constatering is echter dat veel van dergelijke comunas
domweg te klein zijn om over een goed functionerend cabildo te beschikken, waar‐
door de meeste conflicten toch vaak bij een teniente político terechtkomen. Een
teniente político is een laaggeplaatste ambtenaar die zowel een bestuurlijke als een
rechtsprekende rol heeft; ook is hij hoofd van de plaatselijke politie. Elke parro‐
quia (een uitgestrekte plattelandsgemeente, die vaak meerdere comunas omvat)
heeft namelijk wel een teniente político, zo ook Zumbahua.26 Over deze, historisch
gevormde, ambigue dubbelrol (bestuurlijk, rechtsprekend) is veel geschreven,27

maar in dit artikel is vooral zijn rechtsprekende rol van belang.28

Lokale rechtspraak ligt daarmee in de hooglanden van de Andes formeel, maar
vooral feitelijk voor een belangrijk deel in handen van de teniente político. In veel
gevallen is een teniente político het eindstation voor ruziënde partijen, maar hij
kan evengoed de eerste schakel in een daaropvolgend juridisch proces zijn. In
tegenstelling tot een cabildo, dat in zijn conflictoplossende rol vaak louter lokaal
gericht is (horizontaal, volgens Greenhouse) is een teniente político meer toegerust
om ook over de grenzen van de parroquia heen te kijken en daarmee over zijn
eigen juridische grenzen (verticaal). Hoewel een teniente político zich als over‐
heidsdienaar aan de formele wet dient te houden, blijkt hij in de praktijk echter
ook veelvuldig gebruik te maken van elementen van lokaal, inheems gewoonte‐

25 Het aanbieden van (publiekelijke) excuses kan gezien worden als een manier om verdere versto‐
ring van de harmonie te voorkomen, als een verzoeningsritueel. Zie ook: K.-F. Koch, Ritual
Reconciliation and the Obviation of Grievance: A Comparative Study in the Ethnography of Law,
16 Ethnology 1977, p. 269-283.

26 De parroquia Zumbahua bestaat uit elf comunas – waarvan er overigens slechts drie een cabildo
hebben – en iets grotere plaats met de gelijkluidende naam dat het administratieve centrum
vormt. Het is in die plaats Zumbahua waar de teniente político zijn kantoor houdt.

27 M. Baud, Liberalism, Indigenismo, and Social Mobilization in Late Nineteenth-Century Ecuador,
in: Highland Indians and the State in Modern Ecuador, Pittsburgh: Pittsburgh University Press
2007, p. 72-88; A. Guerrero, Curagas y tenientes políticos: la ley de la costumbre y la ley del
estado (Otavalo 1830-1875), 7 Revista Andina 1989, p. 321-365.

28 Voor meer informatie over de teniente político en zijn rechtsprekende rol, zie M. Simon Thomas,
Interlegality at a Teniente Politico’s Office: A Legal Anthropological Perspective, Inter-American
and European Human Rights Journal, forthcoming.
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recht, zoals het volop ruimte bieden aan partijen om hun verhaal te doen en door
nadrukkelijk compromissen te faciliteren.
In zijn rechtsprekende rol functioneert een teniente político als conflictoplosser
door gebruik te maken van verzoening, dialoog en gezamenlijk gedragen overeen‐
stemming. De teniente político in Zumbahua beschrijft zichzelf als een juez de paz
(vredesrechter), wat hij overigens feitelijk niet is.29 Wettelijk gezien is zijn juris‐
dictie beperkt tot eenvoudige civiele zaken en kleinere delicten (zoals hij zelf zegt:
‘wel de diefstal van een mobiele telefoon, maar niet die van een laptop’), maar de
praktijk leert dat er door de inwoners van de parroquia in veel meer gevallen een
beroep op hem wordt gedaan, een verantwoordelijkheid die hij vervolgens niet
ontloopt. Conflicten komen tot hem, doordat mensen zich rechtstreeks bij hem
melden of omdat ze zijn doorverwezen door lokale leiders. In sporadische geval‐
len treft een teniente político door eigen initiatief een conflict, bijvoorbeeld wan‐
neer hij met de dienstdoende plaatselijke politieagent op patrouille is. Zoals
gezegd, bij het oplossen van een conflict zou een teniente político zich aan de wet
moeten houden, maar in de praktijk vult hij zijn formele bemiddelende rol aan
met elementen uit het plaatselijke gewoonterecht. Welbeschouwd is zijn feitelijke
rol in het oplossen van plaatselijke conflicten heel erg vergelijkbaar met die van
een mediator en de stijl die hij hanteert, is die van een harmoniebenadering,30

letterlijk dus gericht op het herstel van de harmonie tussen partijen.

De Rosita vs. Miguel casus

Een casus die illustratief is voor de werkwijze van de teniente político in Zumbahua
en die ik zelf als participerende observant heb bijgewoond, is die van Rosita vs.
Miguel. Op een ochtend verzamelden zich in het kleine kantoortje van de teniente
político een vijftal mensen: Rosita, haar man en haar zus, en Miguel met zijn
vrouw. Verder waren aanwezig, de teniente político, zijn secretaresse, de dienst‐
doende politieagent en ik. Buiten stonden vervolgens nog eens ruim tweehonderd
mannen, vrouwen en kinderen opgesteld, naar al snel bleek: behorend tot het
kamp van Rosita of tot het kamp van Miguel. Kortom, er was die dag in het
anders zo rustige plaatsje overduidelijk iets ernstigs aan de hand. Tijdens de pro‐
cedure werd mij al snel duidelijk dat de teniente político de betrokkenen goed
kende en zich terdege bewust was van het (onderliggende) belang van de zaak.
Ook gaf hij bij aanvang aan dat partijen wel geacht werden er die dag uit te
komen, omdat er anders voor hem niets anders op zat dan hen door te verwijzen
naar de rechtbank in de provinciehoofdstad Latacunga. Hiermee geeft hij een aan‐
tal signalen af, maar de belangrijkste zijn wel dat hij partijen wijst op hun inspan‐

29 Een juez de paz is een functie die ook beschreven staat in de meest recente Grondwet, in art. 189.
Dit is een relatief nieuwe functie, waardoor er nog niet veel van dergelijke vredesrechters daad‐
werkelijk actief zijn, zie ook: M. Simon Thomas, The Challenge of Legal Pluralism: Local Dispute
Settlement and the Indian-State Relationship in Ecuador, 2013, p. 178.

30 J.P. Folger, Harmony and Transformative Mediation Practice: Sustaining Ideological Difference
in Purpose and Practice, 3 North Dakota Law Review 2008, p. 823-860.
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ningsverplichting en dat wanneer zijn hulp niet mocht baten, de zaak zou trans‐
formeren naar een juridisch proces, met alle gevolgen van dien.
Wat blijkt er nou eigenlijk aan de hand? In eerste instantie lijkt het louter om geld
te gaan. Rosita en Miguel hebben een handgemeen gehad, waarna zij beide dok‐
tersbezoek hebben moeten afleggen en nu willen ze alle twee dat de ander die
doktersrekening betaalt. Doorvragen naar de vechtpartij leert ons al snel dat er
ruzie is ontstaan, omdat de man van Rosita vreemd is gegaan met de vrouw van
Miguel. Rosita verwijt Miguel dat zijn vrouw haar partner heeft verleid, en
andersom. Kortom, onder het conflict om geld en de vechtpartij zitten dus twee
tijdelijk verstoorde huwelijken. De taak van de teniente político is dus niet alleen
om partijen tot een oplossing over de doktersrekeningen te bewegen, tegelijker‐
tijd wordt van hem verwacht dat hij zowel Rosita als Miguel weer verzoent met de
eigen echtgeno(o)t(e). Ten slotte blijkt zowel Rosita als Miguel nogal wat familie‐
leden in hun eigen ‘kamp’ te hebben gemobiliseerd die, mocht het zover komen,
bereid lijken met elkaar op de vuist te gaan. Potentieel ligt er dus een nog veel
groter conflict op de loer dat in de kiem gesmoord dient te worden.
De sfeer in het kleine kantoortje is van het begin af aan tamelijk gespannen, mede
door de druk van de menigte buiten die binnen duidelijk voelbaar is. Om die
reden begint de teniente político met het openen van de ramen, waarna hij vier
lokale leiders vanuit het publiek vraagt om ook binnen te komen. De rol van deze
gasten blijkt meerledig. Ten eerste zorgt hun aanwezigheid meteen al voor een
rustigere sfeer binnen; hun overwicht heeft een kalmerende werking op de aan‐
wezigen. Dat zie je, dat voel je en dat hoor je. Zo is er meteen meer geduld bij
zowel Rosita als Miguel om rustig uit te leggen wat hen dwars zit en om ook naar
elkaar te luisteren. Ten tweede krijgen de vier leiders zelf ook uitgebreid de tijd
om hun verhaal te vertellen, zij geven dan ook grif hun ongezouten mening op het
gebeuren en laten de kans niet onbenut om de twee amokmakers van wijze raad
te voorzien. Ten derde blijkt dat de teniente político de vier ook gebruikt om zelf
vragen te stellen, ideeën te opperen en om mogelijke oplossingen te beoordelen.
Ten slotte gaat een van de vier leiders af en toe naar buiten om het publiek op de
hoogte te houden van hetgeen zich binnen afspeelt. Op wat sporadisch goedkeu‐
rend gejuich of afkeurend boe-geroep na, neemt de druk van buitenaf daardoor
ook merkbaar af.
Als eenmaal iedereen zijn of haar zegje gedaan heeft en er over een mogelijke
oplossing is onderhandeld – we zijn inmiddels al ruim twee uur onderweg – stuurt
de teniente político nadrukkelijk aan op een afronding. Zo geeft hij zijn secreta‐
resse de opdracht om de afspraken die nu zullen worden gemaakt op papier te
zetten. Die afspraken formuleert hij zelf vervolgens ook maar meteen. Ten eerste
dient Miguel de doktersrekening van Rosita te betalen, de partners van Rosita en
Miguel moeten beloven om elkaar niet meer te zien of te bellen (bij overtreding
zouden ze een boete van 5.000 dollar moeten betalen) en de overspelplegers moe‐
ten ten overstaan van alle aanwezigen hun excuses aanbieden aan Rosita en
Miguel. De overeenkomst wordt vervolgens nog een keer hardop voorgelezen en
door alle aanwezigen ondertekend. Daarna steekt de teniente político zijn hoofd
weer uit het raam om de menigte kond te doen van hetgeen net binnen is afge‐
sproken. De beide groepen gaan vervolgens vreedzaam uit elkaar, binnen worden
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handen geschud en de zaak is opgelost. Tevreden over de afloop neemt de teniente
político mij vervolgens mee uit lunchen.

Een analyse
Onmiskenbaar vertoont de hier getoonde casus het karakter van een mediation.
Na een eerdere intake wordt er met elkaar gesproken en onderhandeld over een
mogelijke oplossing, waarbij uiteindelijk de afspraken op schrift worden gesteld,
voorzien van de gevolgen bij eventuele niet-nakoming (vergelijkbaar met een
vaststellingsovereenkomst). Het gehele proces wordt begeleid door de teniente
político, bijgestaan door een viertal lokale leiders. Dit laatste zou als een vorm van
co-mediation kunnen worden beschouwd, al zou je hen ook kunnen zien als advi‐
seur (getuige de wijze raad die gegeven werd), of zelfs als belanghebbende (als lid
van de familie en de gemeenschap). Ook de rol van de aanwezige echtgenoten en
de zus is op z’n zachtst gezegd wat diffuus: zijn zij nou partij, belanghebbende of
slechts geïnteresseerde achterban? Hoe het ook zij, gedurende het proces worden
eerder ingenomen standpunten van Rosita en Miguel van steeds minder belang,
terwijl onderliggende belangen juist in importantie toenemen. Opvallend is daar‐
bij dat het op enig moment niet meer gaat om individuele belangen, maar ook om
die van de zogenoemde stakeholders: dat zijn de betrokken echtgenoten en overige
leden van de gemeenschap – het algemeen belang overschaduwde op enig
moment zelfs de persoonlijke belangen. Wat voor mij daarom vooral duidelijk
werd, is dat de oplossing er alle kenmerken van had om alle betrokkenen in har‐
monie met elkaar verder te kunnen laten leven; een toekomstgerichte oplossing
derhalve, gericht op de individuele strijdende partijen, alsmede op de gemeen‐
schap als geheel, waarbij nadrukkelijk de uiteindelijke uitkomst in handen van
Rosita en Miguel wordt gelegd.
Een aantal ‘mediation-vreemde’ elementen springen echter ook meteen in het
oog. En die hebben vooral te maken met de kenmerken vrijwilligheid, vrijblijvend‐
heid en vertrouwelijkheid. Een relevante vraag is in hoeverre er in dit geval sprake
was van vrijwilligheid, gezien de escalatiegraad van het conflict in relatie tot de
belangen van de stakeholders. Immers, wie wil er nu voor een ruzie om een dok‐
tersrekening een handgemeen of, erger, een gevecht tussen twee hele families op
zijn of haar geweten hebben? Zeker wanneer we er in dit geval van uit mogen
gaan dat de betrokken stakeholders druk hebben uitgeoefend om toch vooral maar
niet de lokaal zo belangrijke waarden van solidariteit en collectiviteit uit het oog
te verliezen. Met andere woorden, de sociale omgeving oefende druk uit om snel
tot een oplossing te komen in het belang van de lokale harmonie. Dit raakt ook
aan de vrijblijvendheid van partijen. Die vrijblijvendheid werd nog eens extra
onder druk gezet door de opmerking van de teniente político dat men wel geacht
werd er snel uit te komen, omdat er anders een rechter aan te pas zou moeten
komen. Het eerste deel van zijn opmerking kan nog wel gezien worden als een
referentie aan de inspanningsverplichting van beide partijen, maar het tweede
deel bevat een overduidelijk dreigement. Van vertrouwelijkheid was in het geheel
geen sprake; het gehele proces was onmiskenbaar openbaar. Als zodanig had de
procedure vrijwel alle kenmerken van inheemse rechtspraak: niet alleen open‐
baar, maar ook snel, mondeling, gericht op verzoening, en met de nadrukkelijke
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excuses als onderdeel van de oplossing. Verschil met rechtspraak door een cabildo
was echter dat de procedure voornamelijk in het Spaans werd gevoerd en dat, in
tegenstelling tot een cabildo (dat boven de partijen staat), de teniente político in dit
geval iets meer tussen de partijen stond.
Het meest opvallende aan deze casus is dat de teniente político in eerste instantie
alle karakteristieken van een inclusieve mediator vertoont. Hij is een plaatselijk
gewortelde, bekende figuur en heeft voorkennis van zowel het conflict als de
betrokken partijen. Daardoor voldoet hij niet aan de eis van ‘een neutrale, onaf‐
hankelijke derde’. Hij is een insider en Rosita en Miguel (en hun echtgenoten) heb‐
ben kennelijk vertrouwen in hem; in elk geval accepteren zij hem als autoriteit.
Daarnaast laat hij de oplossing van een conflict niet alleen over aan de partijen
zelf, hij gunt ook nadrukkelijk betrokken derden (de vier lokale leiders) een rol bij
het oplossen van het conflict – in casu: assistentie en advies.31 De bescherming
van het collectief wordt belangrijker geacht dan de belangen van het individu. Dit
blijkt niet alleen uit de nadruk die wordt gelegd op het herstel van de harmonie,
maar ook door het publieke karakter van de procedure. Ten slotte is overduidelijk
dat partijen, hun echtgenoten, de betrokken lokale leiders en de teniente político
allen een gedeelde kennis van het lokale normen- en waardensysteem bezitten; zij
behoren allemaal tot dezelfde inheemse gemeenschap. Dit maakt hun oriëntatie,
zoals gezegd, voornamelijk horizontaal.
Er is echter ook sprake van een verticale oriëntatie door de teniente político. Door
zijn formele status (hij is immers een overheidsdienaar met zowel een bestuur‐
lijke als een rechtsprekende taak) is hij in staat om verder te kijken dan naar de
lokale belangen alleen. Dit komt het best tot uitdrukking in zijn rol als conflict‐
oplosser, omdat hij, mochten partijen er niet uitgekomen zijn, had gefungeerd als
eerste schakel in het eventueel verdere juridische proces. Hij heeft dus een dub‐
belrol, waarbij hij gebruik kan maken van zowel formeel, statelijk recht, als van
lokaal gewoonterecht. In de onderhavige casus laat hij dat aan de ene kant zien
door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een politieagent, maar ook door de
nadrukkelijke verwijzing naar een formele rechtsgang. Aan de andere kant is hij
natuurlijk wel gewoon ook lid van de inheemse gemeenschap. Zijn autoriteit om
partijen tot een oplossing te bewegen heeft dus alles te maken met de elkaar
wederzijds beïnvloedende formele functie enerzijds en zijn lokale status ander‐
zijds.

Ten slotte

In de casus Rosita vs. Miguel laat een teniente político een praktijk van conflictop‐
lossing zien die het midden houdt tussen inclusieve en exclusieve mediation.
Deze begrippen zijn ooit geïntroduceerd door de antropologe Carol Greenhouse
en betreffen in grote lijnen het verschil tussen een mediation door een bekende
van de ruziënde partijen en mediation door een neutrale onbekende. Zij geeft

31 Zie ook Prein (p. 201) in: A.F.M. Brenninkmeijer e.a., Handboek Mediation, Den Haag: Sdu Uit‐
gevers 2005.

14 Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2015 (19) 4
doi: 10.5553/TMD/138638782015019004002

Dit artikel uit Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Universiteitsbibliotheek
Utrecht (202441)



Lokale rechtspraak in de hooglanden van Ecuador. Een bijzonder voorbeeld van inclusieve mediation

daarbij aan dat het onderscheid tussen beide gedurende een mediationproces kan
veranderen: een op voorhand ‘exclusieve’ mediator kan – doordat hij partijen en
hun belangen steeds beter leert kennen en daardoor in staat is meer impliciete,
onderling geldende regels te benadrukken – opschuiven naar de rol van een meer
‘inclusieve’ mediator. Andersom is dat echter minder voor de hand liggend, zo
stelt zij. De teniente político in Zumbahua laat zien dat dit wel kan. Voor aanvang
van zijn betrokkenheid behoort hij onmiskenbaar tot de insiders van de bij een
conflict betrokken partijen, maar door zijn ambigue rol kan hij gedurende een
mediationproces ook de rol van outsider aannemen. Al naar gelang het hem goed‐
dunkt, kan hij verschillende petten opzetten en switchen tussen impliciete lokale
kennis en ondubbelzinnige wet- en regelgeving.
Wat zouden we in meer algemene termen van deze casus en de dagelijkse praktijk
van een teniente político kunnen leren? Allereerst wordt maar weer eens duidelijk
dat bij conflicten in een bepaalde fase van hun ontwikkeling een grotere groep
belanghebbenden is betrokken dan alleen de ruziënde partijen zelf. Het lijkt dus
in het algemeen verstandig een conflict niet geïsoleerd te bekijken, maar als
onderdeel van een bredere context. Ook wordt de toegevoegde waarde van de rol
van derden door deze casus fraai geïllustreerd. Maar misschien wel het belangrijk‐
ste is de les die we leren over de toegevoegde waarde van inclusieve mediation.
Het blijkt dat vertrouwen in een mediator vaak meer van belang is dan het vast‐
staan van zijn of haar onpartijdigheid.
Elke mediator, ook die in Nederland of Vlaanderen, zou ervoor kunnen kiezen een
inclusieve stijl te hanteren, als het conflict en de partijen zich daartoe lenen. Hij
of zij kan dat bijvoorbeeld doen door minder de ‘formele regels’ te benoemen
waaraan een bepaalde autoriteit kan worden ontleend. In plaats daarvan zou dan
bijvoorbeeld een gelijksoortige ervaring of anderszins kunnen worden benoemd,
waardoor de mediator zich (nog) meer ‘onder gelijken’ plaatst. Het eventuele
bezwaar, dat wanneer eenmaal voor een inclusieve aanpak is gekozen, er geen
mogelijkheid meer zou zijn om een meer exclusieve rol terug te pakken, zoals
Greenhouse veronderstelt, blijkt niet in alle gevallen gegrond.
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