
op Bolkestein als minister-presi
dent verstandig is. De sanering 
van de verzorgingsstaat vindt 
eenvoudiger plaats onder leiding 
van een sociaal-democraat en 
oud-vakbondsleider dan wanneer 
Bolkestein (vvD) zelfhet heft als 
minister-president in handen 
neemt. Dat leidt automatisch tot 
meer verzet van links en de vak
beweging. Bovendien hoeft de 
VVD zich, als de analyse van 
Kelsey juist is, weinig zorgen te 
maken over de aanpassingen van 
de economie, omdat het proces 
van privatisering en meer markt
werking los van de politieke kleur 
van een kabinet gewoon door
gaat. 

Wat is het eindoordeel over 
het boek? De analyse sluit aan bij 

Streven naar 
duurzaamheid kan 
zonder religie 

Peter Visser bespreekt : 

Johan van Workum (red.), Van wie is de 

wereld?, Kampen: Uitgeverij Kok, 1997. 

Op vrijdag 13 december 1996 
hield de Nationale Commissie 
voor internationale samenwer
king en Duurzame Ontwikkeling 
(NCDO) een groot congres met 
als titel: De wereld is van God, so 
what? Volgens de uitnodiging was 
deze dag bedoeld als ontmoe
tingsplaats om de relatie tussen 
religie en duurzame ontwikke
ling te bespreken. Simpel gezegd, 
om na te gaan hoe religies een bij
drage leveren aan het bereiken 
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een thema dat door Keynes in het 
verleden en recent door nee
institutionele economen aan de 
orde is gesteld: hoe werken eco
nomische ideeën door in de orga
nisatie van de staat en het over
heidsbeleid. De studie van Kelsey 
geeft daar een scherp beeld van. 
Als negatieve punten noem ik de 
wem1g heldere uiteenzetting 
over het algemeen belang, het 
veronderstelde causale verband 
tussen ideeën en de maatschappe
lijke problemen waar nauwelijks 
op wordt ingegaan, de slecht uit
gewerkte alternatieve modellen 
en de overdrijving ten opzichte 
van de autonome positie van de 
'technopols'. Hoewel er een 
kern van waarheid inzit dat 'tech
nopols' en technocraten zich iso-

van een duurzame samenleving. 
Het verslag van dit congres met 
daarin de bijdragen van de ver
schillende sprekers is recentelijk, 
ruim een half jaar later, als boek 
uitgekomen dat na lezing bij mij 
een onbevredigd gevoel achter
laat. 

Heel vaak zie je dat religie 
leidt tot intolerantie en onver
draagzaamheid. Zij bestaat im
mers bij de gratie van groepsden
ken; er zijn toch maar weinig suc
cesvolle religies die het ook echt 
waarderen wanneer iemand een 
kritische houding inneemt ten 
opzichte van het in eigen kring 
gemanifesteerde groepsdenken. 
Uiteraard staat er regelmatig 
iemand op die uitlegt dat de Islam 
eigenlijk een heel open en toler
ante religie is, die nu helaas niet 
door iedereen goed wordt uitge-

leren ten opzichte van de achter
bannen van de traditionele partij 
en is er in werkelijkheid toch 
meer wisselwerking dan Kelsey 
veronderstelt. Zowel de ' techno
pols' van de PvdA en hetcDAzijn 
door de kiezers gecorrigeerd, 
waardoor de veranderingen van 
de verzorgingsstaat toch met 
kleinere stapjes gaan dan Kelsey 
aangeeft. Het uiteindelijke oor
deel over het boek is echter posi
tief want het biedt een goed te
gengif tegen allerlei makelaars 
van de hedendaagse gecommer
cialiseerde politiek. 

JOUKE DE VRIES 

Universitair Horifddocent 
Bestuurskunde aan de 
Rijksuniversiteit Leiden 

legd. En, God is toch immers lief
de en voor hem zijn wij allen 
gelijk zal een Christen zeggen. 
Helaas is de praktijk anders. 

Uit mijn eigen jeugd in het 
verzuilde Nederland herinner ik 
mij nog goed hoezeer duidelijk 
was wie wel en niet deugde (ik 
heb nog liever dat jullie met een 
meisje thuiskomen die niet ge
looftdan dat zij katholiek is). Nog 
dagelijks kunnen wij voorbeelden 
zien van de uitersten van reli
gieuze intolerantie. Het maakt 
niet veel uit of het dan Noord
Ierland, Bosnië, Israël of Rwanda 
betreft. Overal gaat men naar de 
kerk om de zegen te krijgen van 
welk opperwezen dan ook, om 
het kwaad in andere kring uit te 
roeien. 

Toch zijn er wereldwijd zo'n 
4,5 miljard mensen religieus 
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betrokken. Is dat dan een onbe
langrijk gegeven bij het streven 
naar duurzaamheid, hoor ik u in 
gedachten al vragen . Naar mijn 
mening wel: er is als richtingge
vend motief voor haast universele 
waarden als duurzaamheid wei
nig goeds aan religies te ontdek
ken. Het geeft mensen een moge
lijkheid om niet al te zeer alleen 
met de belangrijke vragen in het 
leven te worstelen, en het houdt 
ze van de straat. En dat laatste 
bedoel ik niet alleen badinerend. 
Religies geven veel mensen een 
sociaal kader waarbinnen een 
groot aantal activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Uit mijn verblijf in 
Zambia weet ik nog goed hoezeer 
buiten de steden de kerken voor 
volwassenen het enige sociale 
kader bieden dat er is. Wie dan 
ook de mensen wil bereiken -
zoals speelde toen ik lid was van 
het Zambia Elections Monitoring 
Comrnittee - heeft dan ook veel 
aan de sociale structuur die de 
kerken daar bieden. 

Ten aanzien van het omgaan 
met duurzaamheid doen kerken 
ook nog wel hun best. Conciliair 
Proces met zijn heelheid van de 
schepping, en Kerk en Milieu zijn 
duidelijke initiatieven in dat op
zicht. Maar dit speelt zich toch 
wat in de marge van de georgani
seerde religies af, en dit betreft 
dan ook nog alleen de christelijke 
kerken. Van dergelijk initiatieven 
bij 'allochtone' geloven is mij 
niets bekend. 

Het lijkt mij dan ook dat wie 
een congres organiseert om de 
relatie tussen religie en duurzame 
ontwikkeling te bespreken, de 
intolerante en noem het maar uit
sluitende kant van religies eerst 
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zal moeten aanroeren . Veel ver
der dan het proberen om een ver
tegenwoordiger van het 
Algerijnse FIS op het congres te 
krijgen (die ook nog niet eens 
kwam), is men niet gekomen. 

Wel zijn enige Nederlandse 
kritische geesten als Paul Cliteur 
en Eduard van Hengel (beiden 
filosoof) aan het woord gelaten en 
zij doen dat goed . Vooral Van 
Hengel is voor mij een ontdek
king, daarover straks meer. Maar 
tegelijk blijven zij heel Neder
lands netjes, en dan leg je het in 
de praktijk zo af tegen de groeps
gebonden argumenten waarvan 
religieuzen zich mogen bedienen. 
Ani] Ramdas levert een interes
sante bijdrage over de ontwikke
ling van de Indiase middenklasse, 
maar lijkt het verkeerde congres 
voor ogen te hebben. Naast 
genoemde Cliteur en Van Hengel 
leveren nog een drietal auteurs 
een redelijke bijdrage. Redacteur 
Johan van Workum doet in dit al 
een dappere poging om het 
geheel ook tot één geheel te 
maken. Maar naar mijn mening is 
dat te weinig gelukt. 

Dan nog even over de bijdrage 
van Van Hengel, want er is toch 
kans dat u na lezing van deze 
recensie dit boek niet gaat kopen, 
en dan geen kennis neemt van zijn 
verhaal. Allereerst wijst hij er op 
dat we bij duurzame ontwikke
ling niet zozeer de bestaansmoge
lijkheden van onze kinderen en 
kleinkinderen voor ogen moeten 
houden, maar verre, van ons 
vreemde, generaties die honder
den of duizenden jaren na ons 
leven . Maar die nog steeds de 
wrange vruchten kunnen pluk
ken van ons ecologisch potverte-

ren. De manier waarop wij nu 
ingrijpen is bijvoorbeeld door het 
tempo waarmee planten- en dier
soorten uitsterven, vergelijkbaar 
met ecologische rampen welke 
de aarde laatstelijk een 6 5 miljoen 
jaar geleden troffen. Toen heeft 
het vijf miljoen jaar geduurd voor 
de aarde daarvan hersteld was, 
wat aangeeft hoever onze ingrij
pen door kan werken. 

In zijn ogen betreft duurzaam
heid een universeel moreel idee 
(waarde) dat niet voortvloeit uit 
een of andere groepsgebonden 
culturele of religieuze inspiratie
bron. Duurzaamheid betreft een 
rechtvaardigheidskwestie die on
afhankelijk van zingevingssyste
men dient te worden opgelost. 
Want wie iemand die over Soo 
jaar leeft wil overtuigen van de 
rechtvaardigheid van ons duur
zaamheidsgedrag, kan daarbij 
geen beroep doen op onze ideo
logieën. Daarom is het in Van 
Hengel's ogen zelfs buitenge
woon schadelijk om voor het 
bereiken van duurzaamheid het 
idee op enigerlei wijze in verband 
te brengen met God of religie, 
omdat dan argumenten aange
voerd worden ontleend aan parti
culiere levensopvattingen. 

Interessante gedachtengang, 
en ik had dat dus hoofdthema van 
het congres gemaakt. Wellicht 
was dan het ontmoetingskarakter 
wat minder sterk uit verf geko
men, maar grote kans dat het een 
interessanter boek had opgele
verd. 

PETER VISSER 

Ze!fstandiB milieu-adviseur 
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