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HOI NEDERLAND!! 
Ik heet Heike van Gils en ben vorig jaar 
september (2004) afgestudeerd als biologe aan 
de Universiteit van Wageningen. Mijn laatste 
afstudeervak heb ik gedaan bij de vakgroep 
‘Rurale Ontwikkelings-sociologie’ en dit ging 
over de lokale kennis van de Tikuna indianen in 
de colombiaanse Amazone over de bladsnijmier. 
Deze mier is sinds een aantal decennia een 
plaag voor de lokale landbouw. Voor dit 
afstudeervak verbleef ik gedurende vier 
maanden in twee Tikuna gemeenschappen (San 
Martin de Amacayacu en Mocagua). Na vele 
maanden te hebben gewacht, ben ik nu dan 
toch sinds kort werkzaam voor een jaar bij het 
‘Amazonisch Instituut voor Wetenschappelijk 
Onderzoek – SINCHI’ (www.sinchi.org.co) om 
dit afstudeervak op een praktische manier, en 
op grotere schaal, vervolg te geven.  
 Helaas waren er vanaf de dag dat het 
instituut mijn werkvoorstel wilde aannemen 
bureaucratische problemen die een contract 
verhinderden. Gelukkig waren de acht maanden 
die ik sindsdien hier in de Amazone (Leticia) heb 
doorgebracht geen tijdsverspilling. Ik heb mij 
gewijd aan de ontwikkeling, fondsenwerving en 
uitvoering van projecten voor verschillende 
doelen. Zo heb ik financiele bijdrages van de 
gemeente van Leticia en de Stichting Tropenbos 
Internationaal gekregen voor het werkvoorstel 
dat ik vanaf nu ga uitvoeren in samenwerking 
met het SINCHI.  

Ook heb ik in december mijn lobby in 
Nederland voortgezet met als resultaat een 
bijdage van het Bossen Nood Fonds voor een 
voorstel dat ik samen met de indianen- 
gemeenschap San Martin de Amacayacu heb 
geschreven om de illegale visserij, houtkap en 
zandroof binnen hun territorium tegen te gaan. 
Dit zal gebeuren gedurende de komende zes 
maanden door intensieve ‘monitoring’ van het 
territorium per motorboot (het territorium is 
namelijk erg groot, zo’n 11.000 hectares). De 
geplande activiteiten zijn zowel gericht op de 
praktijk (het confisceren van visnetten of illegaal 
gekapt hout) als op de juridische kant (het 
opstellen van verdragen met de 
verantwoordelijke overheden waarin de 
bestaande rechten van, en sancties door, de 
gemeenschap worden vastgesteld en waarmee 
San Martin autonomie terug krijgt over de 
bestaansbronnen binnen hun territorium).  
  

  

 
 
STEUN SAN MARTIN DIT JAAR! 
Ondanks dat ik het komende jaar ‘onder de 
pannen’ zal zijn als werknemer bij het SINCHI, 
zal ik toch mijn lobby voort zetten voor de 
Tikuna gemeenschap San Martin de 
Amacayacu. Na de vele maanden hard 
samenwerken aan projectvoorstellen weet ik dat 
de uitvoering van deze projecten hard nodig is. 
Het liefst zou ik de uitvoering van deze 
waardevolle initiatieven persoonlijk voor mijn 
rekening nemen, maar helaas zal mijn 
maandsalaris bij het SINCHI maar zo’n 300 euro 
zijn.. Daarom zou ik bij deze de hulp van U in 
Nederland willen inroepen! Ik hoop dat deze 
eerste nieuwsbrief genoeg informatie zal 
verschaffen voor U om te kunnen beoordelen 
dat deze indianengemeenschap zich in een 
dusdanige positie bevind dat er wel degelijk hulp 
nodig is en dat deze hulp ook daadwerkelijk 
besteed wordt ten gunste van de gemeenschap.  
 Concreet zou ik U voor dit jaar eenmalig 
om 15 euro willen vragen (of meer natuurlijk!), 
weermee U dan een cadeautje én 6x een 
nieuwsbrief zoals deze ontvangt met niet alleen 
informatie over San Martin de Amacayacu, maar 
ook over mijn werk bij het SINCHI, over de 
Amazone, Colombia etc. Uw bijdrage zal 
rechtstreeks naar een verantwoordelijk gestelde 
familie gaan, en uitsluitend besteed worden aan 
de ontwikkeling en uitvoering van de lokale 
iniciatieven, onder mijn persoonlijke begeleiding. 
Denk bijvoorbeeld aan print- en kopieerkosten - 
of misschien een typmachine? -, benzine om 
met de boot illegale activiteiten te kunnen 
opsporen, kosten verbonden aan de legalisatie 
van documenten of hulp van een advocaat etc.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor de orientatie.. de landkaart van Colombia, 
tussen Venezuela, Peru, Brazilie en Ecuador in. 
In de uitvergroting het uiterste zuidpuntje van de 
provincie ‘Amazonas’, tussen Peru en Brazilië 
in,  waar zich de Tikuna gemeenschap ‘San 
Martin de Amacayacu’ zich bevindt 
(onderstreept). Ik woon momenteel in de 
provincie-hoofdstad (..dorp?!) Leticia (+ 30.000 
inwoners).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAN MARTIN DE AMACAYACU 
Al sinds vele eeuwen wonen de Tikuna indianen 
in deze regio. Lang hadden zij hun eigen 
territorium, maar sinds de kolonisatie door 
Spanje en Portugal aan het begin van de 16e 
eeuw werd dit territorium ‘ongeldig’ en werden 
de indianen min of meer gedwongen in 
gemeenschappen te wonen, en vaak te werken 
als slaven bijvoorbeeld in de rubber industrie. 
De katholieke kerk heeft sinds haar introductie 
ook altijd erg de gemeenschapsvorming 
bevorderd want dit vergemakkelijkte de 
verschaffing van medische en andere hulp. 
Onbekende ziektes vormden een serieuze 
bedreiging voor de inheemse gemeenschappen. 
De vorming van deze gemeenschappen ligt aan 
de basis van wat nu als 
‘inheems territorium’ 
wordt beschouwd en 
‘resguardo’ heet. Na vele 
jaren strijdvoering is een 
resguardo nu het gebied 
waarbinnen de inheemse 
bevolking autonomie heeft 
gekregen, vooral sinds de 
Colombiaanse Constitutie 
van 1991 en als gevolg 
van een politieke 
decentralisatie. De 
vorming van de resguardos is erg belangrijk 
aangezien op deze manier de inheemse tradities 
worden erkend, bijvoorbeeld betrekking tot de 
landbouw, houtkap, visserij, jacht etc. Ook 
traditionele leiders worden officieel erkend.  
 Helaas is deze wetgeving in de 
realiteit nog niet zo rooskleurig als het er op 
papier uit ziet. Voor de resguardo van San 
Martin de Amacayacu bijvoorbeeld, zijn er nog 
vele doelen te behalen. Ten eerste, San Martin 
werd officieel herkend als gemeenschap in 
1972. In 1975 werd het ‘Nationaal Natuurpark 
Amacayacu’ in leven geroepen, geheel over de 
resguardo van San Martin heen, zonder enige 
vorm van overleg met de gemeenschap van San 
Martin. Dit heeft vele concrete consequenties, in 
het bijzonder omdat de gehele resguardo van 
San Martin nu dus overlapt met dit natuurpark. 
De verschillende doelen van een natuurpark en 
een resguardo heeft tot gevolg dat er altijd 
conflicten zijn geweest over het gebruik van 
bestaansbronnen binnen de resguardo. Het park 
heeft tot doel absolute bescherming van 
bestaansbronnen, de gemeenschap heeft tot 
doel duurzaam gebruik van deze 
bestaansbronnen om te kunnen eten (landbouw, 
visserij, jacht etc.), leven (brandhout, huizen, 
daken etc.). Conflicten zouden vermeden 
kunnen worden door dialoogvoering en 
akkoorden tussen de twee partijen. Dit is helaas 
niet het geval, ook niet met betrekking tot het 
tourisme dat het park aantrekt. Ten tweede 
bevind de resguardo van San Martin zich binnen 

de ‘resguardo mayor’ waarvan het bestuur zich 
in Puerto Nariño bevindt (zie kaart). Deze mega-
resguardo bevat 22 kleine resguardos en had 
ten tijde van de oprichting ten doel een 
centralisatie met betrekking tot de politieke 
organisatie en management van de 
bestaansbronnen van de individuele resguardos. 
Toch heeft deze vorm van mega-resguardo niet 
het gewenste effect gehad; door logisitieke 
moeilijkheden en corruptie worden beslissingen 
van bovenaf genomen zonder overleg met de 
individuele gemeenschappen. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in de presentie van houtzagers en 
zandscheppers met een toegangsverklaring 
vanuit de resguardo mayor, maar zonder dat de 
betreffende gemeen-schap ergens vanaf weet.  
  

 Het is nu de 
taak van San Martin de 
Amacayacu zich dusdanig 
te organiseren dat dit 
soort conflicten een 
oplossing krijgen. Deze 
organisatie moet 
uiteindelijk de status van 
de resguardo veranderen 
in een ETI; een inheemse 
territoriale entiteit oftwel 
een juridisch erkend 
inheems territorium, 

volgens artikel 286 van de Colombiaanse 
Constitutie van 1991, waarin de gemeenschap 
juridische, administratieve en budgetaire 
autonomie heeft. Ook heeft de gemeenschap 
dan autonomie over het management van 
bestaansbronnen, het onderwijs, de 
gezondheidszorg. Dit alles wordt gepland in wat 
heet de ‘territoriale ordening’ volgens artikelen 
286, 288, 329, 330 en 356 van de 
Colombiaanse Constitutie van 1991. De 
overheid heeft de plicht aan de ontwikkeling van 
deze ETI’s economische bijstand te bieden. 
Echter, deze bijstand gaat grotendeels verloren 
in de weg die het moet afleggen voordat het bij 
de gemeenschap aankomt door adminstratieve 
kosten en ordinaire corruptie: van Bogota naar 
Leticia, van Leticia naar Puerto Nariño en dan 
naar San Martin de Amacayacu. Een concreet 
doel van de gemeenschap is het bereiken van 
een akkoord met het betreffende ministerie 
zodat de fondsen regelrecht op een 
gemeenschaps-bankrekening komen. Hiervoor 
is dan weer een berg papierwerk voor nodig… 
Ook gaat deze bijstand vaak grotendeels 
verloren aan de broodnodige infrastructuur van 
de gemeenschap: drinkwatertanks, huizenbouw, 
restauratie van de school, een gemeenschaps-
boot etc. Hierdoor blijft de organisatie van de 
gemeenschap op politiek niveau erg achter en 
blijft de gemeenschap dezelfde problemen 
tegenkomen omdat ze, recht door zee gesteld, 
niet serieus worden genomen door de overheid.  



Gedurende mijn verblijf in San Martin de 
Amacayacu ben ik altijd veel initiatief 
tegengekomen, maar ook een groot verlies aan 
animo om die initiatieven uit te werken. Persoonlijk 
weet ik hoeveel bezoeken aan het gemeentehuis 
van Leticia ik moest afleggen om de bijdrage voor 
mijn project te verkrijgen. Voor iemand die een dag 
moet reizen om überhaupt in Leticia te komen en 
vervolgens geen geld heeft om ergens te slapen of 
te eten zijn deze bezoeken simpelweg onmogelijk 
en worden initiatieven dus ook niet uitgewerkt. Een 
paar mensen in de gemeenschap die ik heb leren 
kennen zijn capabel en, erg belangrijk, hebben visie 
over hoe het verder zou moeten met San Martin de 
Amacayacu zodat de ETI er komt, zodat de 
gemeenschap weer autonomie heeft over haar 
bestaansbronnen zodat vissers, jagers, 
handwerkers, landbewerkers, medische plant-
kundigen, afgestudeerde middelbare school-
jongeren etc. hun kennis kunnen blijven toepassen 
zodat San Martin zijn eigen identiteit als Tikuna 
gemeenschap behoudt en zich niet hoeft te laten 
manipuleren. Samen zijn wij (dankzij mijn laptop!) 
de territoriale ordening aan het uitwerken en beetje 
bij beetje worden er al onderdelen uitgevoerd. Toch 
missen er altijd een paar kleine dingen zoals print- 
en kopieerkosten, benzine om naar Leticia te gaan 
en de instanties te bezoeken, een consultatie met 
een advocaat etc. Daarom ben ik er persoonlijk van 
overtuigd dat de hulp die U uit Nederland kan 
bieden van grote waarde kan zijn in de 
gemeenschap (vandaar mijn lobby en de moeite om 
een nieuwsbrief in elkaar te knutselen!). 

 

 
Rechts: deelnemer van de theatergroep van San Martin 
tijdens een culturele ontmoeting in Puerto Nariño.  
Zo ongeveer waren de dagelijkse tooien van Tikunas  tot 
min of vijf tig jaar geleden. Missend bij deze deelnemer 
zijn nog de arm-decoraties en halsketting. 

 


