
Basteicafé 10 oktober 2019

Een weg naar groen geluk

Centraal op het Basteicafé van donderdag 10 oktober, de Dag 
van de Duurzaamheid, staat de vraag: “Een wereldwijde, 
bloeiende, duurzame samenleving, hoe zou die er uit zien?”. 
Daar ligt een grote opgave voor onze collectieve verbeelding. 
Onze blik gaat van Afrikaanse spiritualiteit tot Greta 
Thunberg. Van hier uit zoeken we naar manieren om door 
een effectieve communicatie ook tot realisatie te komen.

Amadou Sow is vluchteling uit Mauritanië, jurist (RU), lid van 
“Netwerk Kleurrijk Groen” van Bureau Wijland Nijmegen. 
Amadou begeleidt statushouders mede vanuit een groene 
visie en bezoekt zijn land nog regelmatig. 

De wereld gezien door Afrikanen
Duurzame ontwikkeling vereist het betrekken van zowel 
de individuen als de groepen bij de strijd voor behoud 
van de natuur. De duurzaamheid dient voort te vloeien 
uit de nationale wetten en internationale verdragen en 
verklaringen.
Op het gebied van milieu in sommige verre gebieden van 
Afrika is dit vertaald in talloze ingenieuze milieuregels die 
zich richten op het behoud, het herstellen, de verbetering, 
de herindeling of de sanering van de dorpen en de gronden 
rondom het dorp, maar ook voor de rest van het totale, 
gezamenlijke grondgebied. Daarbij is rekening gehouden 
met de traditionele filosofie over de natuur alsmede de 
traditionele geneeswijze en de spiritualiteit van inheemse 
volkeren. Zo zijn er planten, bomen, stenen en een bepaalde 
soort klei waarvoor strikte regels gelden, omdat zij ook voor 
andere doeleinden, namelijk als geneesmiddel, worden 

gebruikt. Sinds enkele jaren zijn de dorpelingen bezig met het 
aanplanten van bomen in de afgelegen bossen, zodat die zich 
kunnen herstellen van de verwoestijning die al sinds de jaren 
zeventig gaande is.
In de strijd om het overleven van ons culturele erfgoed en 
van onze ecologie is het noodzakelijk om iedere bewoner van 
de wereld bewust te maken van de bedreigingen en van zijn 
rechten en plichten. Sommige onmisbare spelers, te weten 
de inheemse volken, worden echter als tweederangs burgers 
behandeld terwijl zij een bijzonder verband onderhouden met 
de natuur. Het is belangrijk om álle burgers van onze planeet 
van de natuurlijke bronnen en goederen te laten genieten 
zonder enige vorm van discriminatie.

Sina Bohm is student biologie RU/promovenda WUR. Sina is 
actief in de milieubeweging. Zij ontving bij de Westhofflezing 
2019 de jaarlijkse Zilveren Parnassia, een aanmoedigingsprijs 
voor aanstormend maatschappelijk en geëngageerd jong 
talent op het gebied van natuuronderzoek, natuurbeheer en 
natuurbeleving.

Verandering begint met anders luisteren
We leven in een complexe wereld, een wereld die ruimte 
biedt voor diversiteit aan levensvormen en landschappen, 
kleuren en geluiden, perspectieven en persoonlijkheden. In 
de loop van de tijd is de menselijke invloed op dit complexe 
systeem steeds meer toegenomen. Al lang weten wij dat 
wij door onze manier van leven andere soorten in een 
zorgwekkend tempo laten uitsterven, het klimaatsysteem 
omgooien en jaarlijks meer hulpbronnen gebruiken dan dat 
de aarde kan genereren. 



Op donderdag 14 november 2019, staat het Basteicafé in 
het teken van de Romeinse limes. Deze limes in Nederland 
staat sinds 2011 op de voorlopige Werelderfgoedlijst. 
Maar wat is UNESCO Werelderfgoed en hoe werkt een 
nominatieproces? Wat betekent dat voor het grootste 
archeologische monument van Nederland, de Romeinse 
limes? Rien Polak, Paul van der Heijden en Harry van 
Enckevort leiden u langs de grens.

De complexiteit van de wereld maakt dat het ingewikkeld is 
om oplossingen te vinden voor deze milieuproblemen. Vast 
staat dat veel mensen moeten samenwerken om de globale 
crisis aan te pakken. Mensen wiens opvattingen, waarheden 
en contexten net zo divers lijken te zijn als dier- en 
plantensoorten. Aan de ene kant biedt deze diversiteit grote 
kansen, want het verzinnen van oplossingen vergt creativiteit 
en vindingrijkheid. Aan de andere kant zitten we onszelf 
in dit proces in de weg, juist omdat we van perspectieven 
verschillen. Vaak gaan we namelijk in gesprek zonder 
überhaupt te luisteren. Dan zijn wij er zo zeer op gefocust 
om de andere van onze eigen mening te overtuigen dat we 
achter de muren van ons eigen perspectief gevangen blijven, 
zonder ons in te kunnen leven in onze gesprekspartner. Er is 
dan eerder spake van een afwisselend slag van overtuigingen 
dan van een dialoog.

Een constructieve dialoog begint met actief luisteren. De stem 
in je hoofd even uit zetten die de mening van een andere 
persoon meteen beoordeelt en vaak veroordeelt. Door actief 
te luisteren creëer je een gespreksomgeving waarin meerdere 
perspectieven naast elkaar mogen bestaan. Dit opent 
deuren voor nieuwe inzichten, respect voor de ander en 
samenwerking. Het is een kwestie van oefenen en dat gaan 
we vanavond uitproberen. 

Noelle Aarts is hoogleraar Socio-ecologische interacties RU. 
Ze is tevens directeur van het Instituut voor Science in Society 
van de Radboud Universiteit. Noelle onderzoekt hoe we 
gesprekken kunnen voeren die resulteren in constructieve 
samenwerking voor het herstellen van onze relatie met de 
natuur en met elkaar. 

Praten over natuur 
Lang geleden, zo rond 1800, maakte de Duitse wetenschapper 
en ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt een lange 
reis door Noord- en Zuid- Amerika. Op basis van wat hij toen 
allemaal om zich heen zag kwam hij er achter dat de natuur, 
in al haar grootsheid en pracht,
een bijzonder ingewikkeld systeem is waarin alles op alles 
reageert. Een systeem dat zichzelf organiseert als een 

eindeloos stelsel van wederkerigheden en afhankelijkheden, 
een systeem waar mensen nadrukkelijk deel van uitmaken. 
Von Humboldt had een scherp oog voor samenhangen en hij 
waarschuwde toen al voor de negatieve invloed van menselijk 
handelen op de leefomgeving.
Vandaag de dag dringt opnieuw het besef door hoe 
afhankelijk wij zijn van onze leefomgeving, van de natuur: 
mensen kunnen niet leven zonder de bomen, de planten, de 
mineralen in het gesteente, de dieren.
Tegelijkertijd groeit het bewustzijn dat wij onze eigen 
leefomgeving ernstig aan het vernielen zijn. Dit gaat gepaard 
met concrete acties om de zaak te redden, waaronder het 
reduceren van ons plasticgebruik, het uitproberen van 
nieuwe, schone energiebronnen, het aanleggen van nieuwe 
bossen en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Het goede 
nieuws is dat er dus best al enige beweging zit in de zaak, 
al is die nog weinig uitgekristalliseerd en laten ook de 
tegenkrachten zich vooralsnog luid en duidelijk horen. 
Volgens de innovatietheorie kan een fundamentele omslag 
in denken en doen pas slagen wanneer er sprake is van een 
slim samenspel tussen technologische ingrepen, wet- en 
regelgeving die die ingrepen mogelijk moeten maken en een 
coöperatieve houding van alle betrokkenen.

Om dat voor elkaar te krijgen worden talloze gesprekken 
gevoerd, tussen mensen die het eens zijn met elkaar en tussen 
mensen die van mening verschillen over de ernst van het 
probleem, de eventuele oorzaken en vooral over mogelijke 
oplossingen. In die gesprekken worden veranderingen 
voorbereid, maar ook tegengehouden. Die gesprekken zijn 
dus van groot belang. Om die reden onderzoeken we hoe 
deze gesprekken verlopen, waarom ze zo verlopen en hoe 
we gesprekken kunnen voeren die resulteren in constructieve 
samenwerking voor het herstellen van onze relatie met de 
natuur en met elkaar. 


