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HEILIGE PLAATSEN ZIJN
GOED VOOR DE NATUUR
Spirituele plekken in de natuur moeten gerespecteerd worden. Dat voorkomt conflicten en is goed voor de
biodiversiteit, schrijft promovendus
Bas Verschuuren in zijn proefschrift.
In de Conventie inzake Biologische Diversiteit uit 1992 is vastgelegd dat inheemse bevolkingsgroepen betrokken
moeten worden bij plannen om hun
leefgebied te bestempelen als beschermd natuurgebied. Erkenning van
heilige plaatsen is in het verdrag echter
niet opgenomen. Daarom blijven religieuze plekken vaak onzichtbaar en worden ze niet gerespecteerd bij beslissingen over natuurbehoud of grondstoffenwinning.
Dat is onterecht, vindt Verschuuren.
‘Spirituele plaatsen zijn onderdeel van
de etniciteit van inheemse bevolkingsgroepen. Die betekenissen moeten gewaardeerd worden in beslissingen.’
Dat betekent dat verschillende wereldbeelden als gelijkwaardig beschouwd
moeten worden. Verschuuren noemt
dit ‘ontologische gelijkheid’.
Door vanaf het begin de inheemse
bevolking te betrekken bij plannen
voor natuurbehoud, ontstaat volgens
Verschuuren draagvlak en worden conflicten voorkomen. Daarnaast is de biodiversiteit op heilige plaatsen vaak
groot, omdat mensen al generaties
lang goed voor het gebied zorgen. Dergelijke plekken zijn het daarom vaak
waard om te beschermen. Al zijn er uit-

zonderingen. ‘In gebieden die massaal
bezocht worden, zoals pelgrimsbestemmingen in de Himalaya, heeft de
natuur het zwaar te verduren.’
Hoe belangrijk het is om gemeenschappelijk draagvlak te vinden tussen
overheid en inheemse bevolking, bewijst volgens Verschuuren de National
Council for Spiritual Leaders in Guatemala. Die organisatie pleit voor het behoud en in ere herstellen van heilige
Maya-plaatsen, zoals bomen, bergen,
grotten en meren. Ze lobbyen al meer
dan tien jaar voor hun wetsvoorstel in
het parlement. Tot nu toe tevergeefs.
Het voorstel ketst volgens Verschuuren
keer op keer af, omdat erin is opgenomen dat inheemse volkeren zelf mogen
beslissen over hun heilige plaatsen en
dat de mijnbouw daar rekening mee
moet houden. Maar omdat enkele regerende partijen in Guatemala de
mijnbouw ondersteunen, maakt de
Council geen kans.
Succesverhalen zijn er echter ook.
In Australië werden inheemse Aboriginals tot begin jaren zeventig niet betrokken bij plannen voor hun leefgebied. Inmiddels hebben ze echter het
heft in handen. Ze werken geheel vanuit hun eigen wereldbeeld samen met
overheid, onderzoekers en bedrijven
die interesse hebben in hun leefgebied. ‘Dat vind ik een van de mooiste
voorbeelden van het combineren van
inheemse zienswijzen met moderne
gedachten over natuur.’ DdV

VISIE
‘We leiden te veel
onderzoekers op’
Onderzoekfinancier NWO wil dat de universiteiten
een voorselectie maken van hun onderzoeksvoorstellen, zodat de slaagkans bij een subsidieaanvraag stijgt van zo’n 15 procent nu naar ten minste
25 procent. Op deze manier hoopt de NWO de run op
onderzoeksgeld te beteugelen. Thom Kuyper, persoonlijk hoogleraar Bodemkwaliteit, denkt dat drastischere maatregelen nodig zijn.
Bij persoonsgebonden onderzoekbeurzen van NWO
moeten universiteiten voortaan baangarantie geven,
vindt NWO. Verder moet de hoogleraar verklaren dat
het voorstel in zijn leeropdracht past. Helpt dat om
het aantal voorstellen te drukken?
‘Nee. Hoogleraren zullen een goed onderzoeksvoorstel
altijd steunen en kunnen zonder problemen een ronkend verhaal houden waarom dit voorstel in hun onderzoekslijn past. Dus dat heeft geen effect. Dan moet
de raad van bestuur een keuze maken uit de voorstellen. Nu zijn kandidaten teleurgesteld dat NWO excellente voorstellen afwijst, met universitaire voorselectie
zijn ze straks boos op hun eigen universiteit dat ze niet
mogen meedoen in de concurrentieslag. Bovendien
moet je daarvoor weer een commissie optuigen.’
Dat leidt tot meer bureaucratie.
‘Precies, terwijl je de oorzaak van het probleem niet
wegneemt. De druk om onderzoeksvoorstellen bij
NWO in te dienen blijft, omdat wij voor elke vacature
op onze universiteit tien mensen hebben opgeleid. En
hoe komt dat? We worden geacht veel beurzen binnen
te halen. Door perverse prikkels zijn we verslaafd geraakt aan het aio-systeem.’
Hoe los je dat op?
‘Ik denk dat de financiering anders moet: meer vaste
financiering, dus eerstegeldstroom, minder geld per
aio. Dan kan de vaste staf weer zelf onderzoek doen, in
plaats van onderzoek te laten doen door promovendi.
En krijgt NWO vanzelf minder onderzoeksvoorstellen
binnen.’
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Maar hoe selecteer je dan de aio’s die verder mogen?
‘Je kunt ze misschien tijdens het promotietraject beoordelen en dan aan het eind zeggen: je bent minder
geschikt voor de wetenschap, de kans dat je op de universiteit een vaste baan krijgt is heel klein, dus we ondersteunen je voorstel niet. Dat is pittig, maar onvermijdelijk.’ AS
Illegale mijnbouwactiviteiten hebben schade aangericht in het leefgebied van de Tancharra
in Ghana.
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