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Jongh niet genoemde, Vrij 
Nederland-bespreking van Ed 
van der Elskens fotohoek Een liif
de in St.Germain des Pres. Dit was 
volgens Buskes een 'rothoek met 
urinoir-tekst', waarin dingen te 
zien waren die erger waren 'dan 
wat de Russen de Hongaren aan
doen'. Het hoek was een symp
toom van het 'stervende en rot
tende Europa' en zou door de 
Russen gebruikt kunnen worden 
'als een overtuigend bewijs dat 
Europa vanwege zijn decadentie 
kan worden afgeschreven. ' 
(Rovers, a.w., p. 321-322) 

Buskes', door DeJongh herhaal
delijk genoemde, anti-commu
nisme werd niet aileen hier over
vleugeld door zijn afkeer van de 
westerse, 'veramerikaniseerde' 
cultuur, waarhij de vraag mag 
worden gesteld in hoeverre 
Buskes bereid was de, typisch 
westerse, parlementaire demo
cratic te verdedigen. 

Caleidoscoop van het 
duurzaamheidsdebat 

Peter Visser bespreekt: 

Kees Waagmeester (red.), Verleidelijk 

aroei. Kroniek van duurzaam Nederland, 

Kampen: Kok/ Agora/ NCDO, 1998 

Als gevolg van de grote milieu
en ontwikkelingsconferentie in 
Rio de Janeiro, is eind 1 9 9 2 in 
Nederland door zo'n vijftig 
maatschappelijke organisaties het 
Platform voor Duurzame 
Ontwikkeling opgericht. De 
bedoeling van deze organisatie 
was het bevorderen van het 
publieke debat over duurzame 
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De inhoudelijke gebreken van De 
J ongs hoek worden helaas 
gecompleteerd door een ramme
lende stijl, die niet aileen irri
teert (hijvoorbeeld als op p. So 

vermeld wordt dat Buskes zijn 
ideeen schriftelijk op papier mag 
zetten), maar ook soms tot 
onduidelijkheid leidt. Zo is het 
op p. 83 (eerste alinea) volstrekt 
niet helder wie de 'voor- en 
tegenstanders' zijn. Wat dit hoek 
echter vooral tot een gemiste 
kans maakt, is dat Buskes, 
ondanks aile informatie over 
hem, niet echt tot Ieven komt. 
De belangrijkste oorzaak hiervan 
is dat De Jongh erg zwijgzaam 
wordt zodra de spanning toe
neemt. Weliswaar krijgen we op 
p. 2 1 5 te horen dat Buskes in het 
begin van de bezetting de gere
formeerde hoogleraar H.H. 
Kuyper moet 'schaduwen', maar 
hoe dat in zijn werk ging en wat 
het opleverde? DeJongh laat het 

ontwikkeling. Simpel gezegd is 
dat die economische ontwikke
ling die voorziet in de behoeften 
van vandaag zonder onmogelijk 
te maken dat toekomstige gene
raties in hun behoeften zullen 
kunnen voorzien. Hoewel het 
concept duurzame ontwikkeling 
vooral uit de milieuhoek komt, 
en het voortouw daar politiek 
ook ligt, is het niet hetzelfde al,s 
een milieuverantwoorde ontwik
keling zoals vaak gedacht. Het is 
vee! breder en betreft ook socia
le, politieke en economische 
aspecten. 

De noodzaak tot een publiek 
debat erover gold in 199 2 heel 
sterk, aangezien van links tot 

bij de droge vermelding van het 
feit. Als Buskes twee bladzijden 
later wordt gearresteerd krijgen 
we even weinig te horen. Over 
het kleine, maar naar het mij 
voorkomt toch hetrekkelijk aan
grijpende, jaar tussen Buskes' 
vrijlating uit 'Beekvliet' en de 
hevrijding, krijgen we nauwelijks 
meer te horen dan dat A.J . 
Koejemans de door hem geleide 
kerstdienst bijwoonde. 
Buskes mag dan misschien geen 
groot theoloog en zeker geen 
groot politiek theoreticus zijn 
geweest, iemand die met zoveel 
vuur, zoveel inzet en gedreven
heid gedurende zestig jaar zijn 
nek uitsteekt en op vrijwel iedere 
barricade klimt, die verdient een 
grootse en meeslepende biogra
fie. Hopelijk wordt die nog eens 
geschreven. 

ROB HARTMANS 

Historicus 

rechts iedereen er de mond vol 
van had . Zonder overigens goed 
aan te geven waar men het over 
had en wat de consequenties van 
het kiezen voor die duurzame 
ontwikkeling zouden moeten 
zijn. Duurzaamheid bleef zo een 
containerbegrip waar van alles 
onder te vangen viel. In eerste 
instantie leek dat politiek wei 
prettig, aangezien je zo mensen 
kon verenigen die het in de uit
voering eigenlijk niet met elkaar 
eens waren. Zeker Hans Alders 
heeft als minister van milieu 
meerdere malen Iaten zien daar 
wei mee uit de voeten te kunnen. 
Nadeel van deze benadering is 
het ontlopen van een noodzake-



lijke politieke articulatie en het 
niet echt met elkaar bespreken 
van de keuzes die toch gemaakt 
moeten worden. 

Na het verschijnen van het 
WRR-rapport 'Duurzame risi
co's: een blijvend gegeven' in 
1994 is deze wat versluierende 
benadering door demand geval
len. Vanaf toen wordt meer uit
gegaan van de gedachte dat duur
zame ontwikkeling niet waarden
vrij is, maar het resultaat van 
normatieve keuzen van de 
samenleving. Mensen verenigen 
achter duurzame ontwikkeling 
wordt dan allemaal een heel stuk 
taaier, en het leidt tot vee! meer 
botsingen met andere belangen. 
Simpel gezegd: er moet echt 
voor gevochten gaan worden, en 
dat moet je maar liggen. Heel 
duidelijk is te zien dat Margreeth 
de Boer hier mee geconfronteerd 
is gedurende haar ministerschap. 
Wat dat betreft zien de vooruit
zichten met Jan Pronk als minis
ter van milieu er niet slecht uit . 
Hij is bij aanvang al in het onder
werp ingevoerd en hij weet wat 
vechten is. 

Duidelijk is wei dat er (poli
tiek) wat afgeworsteld is met dat 
concept van duurzame ontwikke
ling. Voor het brede publiek is 
het dan wei heel moeilijk te vol
gen, dus een platform dat het 
publieke debat over duurzaam
heid wil bevorderen heeft dan 
ook een schone taak. Inmiddels 
vormt het platform samen met 
de wat bezadigder commissie die 
bedoeld was voor bewustwor
ding over ontwikkelingssamen
werking de NCDO: de nationale 
commissie voor internationale 
samenwerking en duurzame ont
wikkeling. 
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Een van de voor het grate 
publiek meest zichtbare activitei
ten van de NCDO zijn de zogehe
ten Duurzaamheidsdebatten. Elk 
jaar in april is er een week vol 
debatten tussen vertegenwoordi
gers van politiek, vakbeweging, 
milieubeweging, bedrijfsleven, 
lokale groepen, kerken of wat 
voor maatschappelijk georien
teerde organisaties dan ook. 
De eerste duurzaamheidsdebat
ten van 1994 in het Scheep
vaartmuseum in Amsterdam 
knalden er gelijk goed in. Vee! 
publiek, vee! publiciteit ook; 
elke dag wei stukken erover in de 
kranten en ook het NOS-journaal 
was present. Nu was het zo dater 
toen ook parlementsverkiezin
gen voor de deur stonden, zodat 
de actualiteitswaarde van de 
debatten hoog kon zijn . Die aan
dacht houdt niet aan, het nieuw
tje raakt er publicitair wat vanaf. 
Maar nog steeds vormen de 
debatten een ontmoetingsplek 
voor iedereen die wil nadenken 
over duurzaamheid. En dat zijn 
er velen, want zo'n week aan 
debatten wordt altijd wei door 
enkele duizenden mensen 
bezocht. 

Begeleidend bij de debatten 
wordt elk jaar een hoek uit de 
'kroniek van duurzaam 
Nederland' uitgebracht. Dit jaar 
dus al het vijfde hoek in die reeks 
en wat mij betreft hoog tijd om 
eens aandacht aan deze boeken te 
besteden. Volgens een vaste for
mule krijgen elk jaar een tiental 
journalisten of journalistiek inge
stelde wetenschappers financie
ring om een onderwerp voor een 
groat publiek uit te diepen. De 
schrijvers zijn over het algemeen 
dertigers en veertigers, die al een 

zekere loopbaan achter de rug 
hebben. Gelukkig proberen zij 
het onderwerp echt uit te diepen 
en niet op een geforceerd basis
schoolniveau begrijpelijk te 
maken voor iedereen. 

Per onderwerp worden de 
relevante deskundigen op dat 
specifieke terrein gei'nterviewd, 
wat dan de basis vormt van de bij
drage. Elke schrijver van een 
hoofdstuk vormt zo als het ware 
de ogen en oren voor jou als 
lezer, en laat je zo 'bij' raken op 
de ontwikkelingen op dat deel
terrein. 
Het hoek van dit jaar, Verleidelijke 
aroei geheten, brengt ons tien 
verhalen waarin totaal zo'n Joo 

mensen aan het woord komen (ik 
heb er 97 geteld). Niet aile 
hoofdstukken zijn uiteraard even 
interessant, maar dat hangt ook 
sterk af van de eigen ins telling en 
belangstelling op dat moment. 
Zoals altijd begint het hoek met 
een inleiding van de redacteur 
Kees Waagmeester, adjunct
directeur van de NCDO en initia
tiefnemer van de debatten. In de 
eerste drie bundels had hij de 
gewoonte zijn verhaal te baseren 
op de te volgen hoofdstukken. 
Zijn bijdrage kon zo in feite als 
een soort sam en vatting fungeren. 
W aarom weet ik niet, maar 
tegenwoordig schrijft hij meer 
een eigen verhaal. Persoonlijk 
ervaar ik dit niet als een verbete
ring, want je mist zo de verband
legging tussen de · verschillende 
hoofdstukken. 

Het eerste hoofdstuk gaat dan 
over het factor vier-begrip: 
tweemaal zoveel welvaart en 
toch tweemaal zo weinig milieu
druk. Het gebruik van hulpbron
nen moet dan viermaal zo effi-
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cient gebeuren. En breed 
omarmd idee wat nu volop in dis
cussie is. Begrijpelijk want je 
hoeft dan in feite dat 'o zo heke
le' volumebeleid niet te voeren 
om de milieuproblemen op te 
lassen. Probleem is dat er in de 
aannames vaak heel makkelijk 
van absolute ontkoppeling sprake 
is; door de welvaartsgroei direct 
in gebruik aan hulpbronnen 
teruggaan. Oat lijkt mij een 
onmogelijkheid, dus de discussie 
hierover mag nog wei even wat 
scherper worden. Oat gebeurt 
niet in dit hoofdstuk. Naar mijn 
mening is dit dan ook een van de 
minder geslaagde bijdragen aan 
de bundel; de schrijfster heeft 
wei haar best gedaan, maar is dui
delijk te weinig in het onderwerp 
thuis (geraakt). 

Oat wordt dan weer gelijk 
recht gezet in het volgende 
hoofdstuk dat gaat over de moge
lijkheden van de zonnecel als 
belangrijkste hernieuwbare ener
gieopwekker. Je krijgt daar een 
helder beeld van de te verwach
ten mogelijkheden, maar ook de 
barrieres die een verdere door-
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braak in de weg staan. Geen 
ongefundeerd positief verhaal 
zoals het volgende hoofdstuk wei 
wat is, dat gaat over de zeppelin 
als vorm van duurzaam vervoer 
(n.b. op diesel!) . 

Dan komen twee wat meer 
brede verhalen over de duur
zaamheid van vrije handel en de 
spanning tussen maffia en demo
cratie. Hoewel in onderwerp en 
vorm enigszins een uitbijter in de 
bundel is die laatste bijdrage ook 
interessant te noemen. Dan 
komen nog hoofdstukken over de 
rol van e-mail als ontwikkelings
motor, de uitvoering van het 
natuurbeleid, de te verwachten 
drinkwaterproblemen, de moge
lijke twijfels rond co 

2 
-beleid en 

tot slot een beschouwing hoe 
besluitvorming democratischer 
te maken is en toch sneller. Beide 
laatste verhalen zijn weer heel 
interessant en geven een echt 
goed overzicht van de discussies 
van de laatste jaren. 

Uit bovenstaande opsomming 
zal duidelijk zijn dat er niet een 
lijn, en ook niet een boodschap of 
gedachte uit de bundel te halen 

valt. Oat is wat mij betreft ook de 
grote kracht van deze boeken. Je 
leest altijd wei een aantal dingen 
die je nog niet wist en die je goed 
kunt gebruiken. En Iaten we wei 
wezen, duurzame ontwikkeling 
betreft dus ook vrijwel aile 
aspecten van het sociaal-econo
misch Ieven. Een hoek dat het 
debat wil bevorderen zal dan ook 
een breed scala aan onderwerpen 
moeten behandelen. 

Helaas, het Ieven is vaak hard. 
De diversiteit lijkt me tegelijker
tijd, zeker verkooptechnisch, 
ook een beetje de zwakte van 
deze boeken. Veel mensen zullen 
niet meteen het gevoel krijgen 
dat je een hoek uit deze reeks 
nodig hebt, terwijl je ze toch in 
de loop der tijd allemaal wel eens 
gelezen zou moeten hebben. 
Mijn advies zal dan ook niet ver
rassen. Zet je over die eerste aar
zeling heen, koop dit hoek en 
begin de kroniek van duurzaam 
Nederland te volgen. 

PETER VISSER 

ze!fstandiB milieuadviseur 


