
 

1 
 

EERSTE REACTIES OP BOEK ‘NAAR EEN LEEFBARE AARDE’ 
Betreft periode 8 april tot 20 juni 20211 
Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 25 juni 2021 
 
Het boek Naar een leefbare aarde, verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief is vanuit 
de uitdrukkelijke wens en opdracht van de Kring Andragologie van de Universiteit van 
Amsterdam door Gerard Donkers geschreven. Het is bedoeld voor mensen die het belang en 
de noodzaak inzien van een sociaal veranderkundig perspectief op verduurzaming. In het 
boek wordt uitgebreid uitgelegd en uitgewerkt wat we onder dit perspectief verstaan en hoe 
je dit perspectief in de praktijk van verduurzamen operationeel zou kunnen maken. De vraag 
is: Ligt deze intentie ook in de lijn van de reacties en de motieven die mensen aangeven om 
het boek wel of niet aan te schaffen? Ter informatie hebben we alle reacties tot nu toe bij 
elkaar gezet. 
 
Wie zijn tot nu toe de mensen die het boek aanschaffen? 
 
De mensen die het boek tot nu toe hebben aangeschaft kunnen we onderverdelen – 
voorzover ons hun functie bekend is - in drie categorieën: 
 
1. Mensen uit sociale sector van zorg, welzijn en educatie (praktijken, opleidingen en 

tijdschriften). Dit betreft 28% van de mensen. Ongeveer de helft hiervan zijn sociaal 
werkers, werkzaam in maatschappelijk werk, jeugdzorg en buurtwerk en de andere helft 
zijn docenten, lectoren en wetenschappers uit het hoger onderwijs op het gebied van 
social work en sociale pedagogiek. 
 

2. Mensen uit de ecologische, economische en politieke sector (praktijken, opleidingen en 
tijdschriften). Dit betreft 58% van de mensen. Een deel hiervan zijn zelfstandigen en 
mensen afkomstig van bedrijven, banken, politieke partijen en milieuorganisaties zoals 
Greenpeace, Wereldnatuurfonds, Urgenda, Staatsbosbeheer, Stichting GAIA Nederland, 
Stichting Vergroening van de stad. Het overgrote deel zijn docenten, lectoren, managers, 
professoren en studenten afkomstig uit HBO en Universiteit. Denk aan enkele biologen, 
een wiskundige PhD, een docent Industrieel Product ontwerper, een docent Land- en 
watermanagement, enkele lectoren van het Hoger Agrarisch Onderwijs, professoren van 
de Universiteit van Wageningen, Leuven en Gent, een Lector Engineering, een lector 
Duurzame energie, een docent ‘Process and Food Technology teacher’, een manager 
Sustainable Electrical Energy, een professor en enkele docenten van de TU Delft, een 
programmamanager ‘Management en bedrijfskundige opleidingen’ van het LOI en een 
zeventiental studenten van opleidingen Landschapsmanagement, Environmental 
Management en Global Sustainability Science. 
 

3. Een diversiteit aan geïnteresseerde burgers. Denk aan mensen die niet duidelijk in 
categorie 1 of 2 zijn onder te brengen. Dit is 14% van de mensen. 

 
Hoewel we dus een gemengd beeld zien van mensen uit allerlei sectoren van de 
samenleving, komt ruim de helft van de mensen die het boek hebben aangeschaft uit de wat 
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‘hardere’ sectoren van de samenleving. Ruim een kwart is werkzaam in de traditionele 
sociale sector. 
 
Wat zijn zoal de motieven die mensen aangeven om het boek aan te schaffen? 
 
Als mensen het boek hebben ontvangen, geven velen een positieve reactie op de 
vormgeving van het boek en van hun eerste indruk van de inhoud ervan, hetgeen hen 
motiveert om het boek aan te schaffen. Enkele schriftelijke reacties: 

• Het ziet er goed uit, indrukwekkend. Ik zal het met belangstelling lezen. 

• Wat een prachtig boek kreeg ik vanmiddag via de post. Gerard noemt het een testament. 
Wat een testament, als ik alleen al let op de inhoud van de inhoudsopgave. Ik word daar 
blij van en ben heel erg benieuwd naar de inhoud van alle hoofdstukken. 

• Het ziet er een stuk frisser en aantrekkelijker uit: zowel het plaatje, de gekozen titel als de 
opmaak. Ik zag aan de inhoudsopgave een paar interessante toevoegingen in vergelijking 
met de eerste druk (o.a. par. 3.3), naast het gebruik van enkele wat meer toegankelijke 
begrippen. Inspirerend om nu weer in zijn geheel te lezen. 

• Het ziet er goed uit en de ‘achterflap’ lijkt me alvast heel goed getroffen. 

• Ik heb het boek alleen nog maar even doorgebladerd. Het is behoorlijk pittig, maar ook 
belangrijk – vind ik – en optimistisch wat betreft onze mogelijkheden om een en ander zo 
aan te pakken dat onze aarde voor de generaties na ons een fijne plek is om te leven. 

• Het boek ziet er heel mooi uit. Een boek zonder leugens en bedrog (schrijft de 
Neerlandicus die het boek heeft geredigeerd). 

• Graag wil ik het boek bestellen voor mijn kleindochter Mathilde. Ze gaat, als ze slaagt, 
‘global systainability science’ studeren. Dit boek lijkt me een fantastische start. 

 
De meeste mensen reageren op het persbericht dat hen nieuwsgierig maakt naar het boek. 
Reacties zijn: 

• Wil graag een exemplaar. Ik ben andragoloog en actief in de vergroening van de stad. 

• We hebben het boek in goede orde ontvangen en nemen er met interesse kennis van 
(Partij voor de Dieren) 

• Hartelijk dank voor jullie mail. Er blijkt een grote betrokkenheid uit bij datgene wat we 
alle drie nastreven: een leefbare aarde behouden. We besteden graag aandacht aan het 
boek. Hebben jullie al ‘content’ op de plank liggen waar we op aan kunnen sluiten of 
gebruik van kunnen maken. En staat Marjan Minnesma al op jullie lijst met uit te nodigen 
bezoekers voor jullie symposium? Afgaan op de inhoudsopgave van het boek denk ik dat 
er interesse is – maar daar gaat zij natuurlijk zelf over en ze wil ongetwijfeld eerst het 
boek lezen (Urgenda). 

• Klinkt als een interessant boek. 

• Dit boek heb ik nodig voor mijn studie Landscape and Environment Management aan de 
Hogeschool Inholland te Delft. Ik ben erg benieuwd het boek te lezen. 

 
Drie mensen wijzen op de Engelstaligheid van hun opleiding en schrijven: 

• Dank - zeer interessant - ons onderwijs is volledig in het Engels, maar ik ga het zeker 
aanprijzen onder onze Nederlandstalige studenten. 

• Ons onderwijs is grotendeels Engelstalig. 
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• Ziet eruit als een interessant boek. Kleine noot is dat op de HAS één van de studies die het 
beste past bij dit onderwerp in het Engels is, dus gelijk de vraag of dit boek ook in Engelse 
vertaling beschikbaar is of komt. 

Enkele mensen willen het boek om er een recensie over te gaan schrijven: 

• Onze redactie wil het boek graag bespreken voor één van de komende editie van Th&ma 
Hoger Onderwijs. 

• Ik werd opmerkzaam gemaakt op het verschijnen van het boek. Dat wil ik graag 
recenseren en ga dat doen met Martin de Wolf die tijdens de bijeenkomst van de Kring 
Andragologie (was het alweer 2019?) ook een workshop heeft geleid. Langzamerhand 
begin ik wat vaardigheid in deze vorm van communicatie te krijgen, aangezien ik steeds 
meer boeken over ecologie/milieu/duurzaamheid en onderwijs of educatie recenseer. Ik 
zou de recensie aan diverse nieuwsbrieven willen toesturen, waaronder die van de  
Coöperatie Leren voor Morgen, het NME Netwerk, Ares Hogeschool en instellingen die 
Martin van belang vindt; en uiteraard aan de auteur zelf. Ik verwacht dat deze recensie 
richting eind van de zomer wel klaar zal zijn. 

 
Met name de volgende drie motieven voor aanschaf worden nadrukkelijk genoemd: 
 
1. De aandacht voor het thema ‘verduurzamen’ als zodanig 
 
Reacties in deze richting zijn: 

• Prachtig hoe Donkers het begrip ‘verduurzamen’ als handeling centraal stelt. 

• Goed om te weten dat dit thema ook bij jullie op de agenda staat. 

• Als programmamanager bij de LOI ben ik verantwoordelijk voor (de inhoud) van alle 
Management en bedrijfskundige opleidingen. Er wordt naar mijn mening nu nog te 
weinig aan duurzaamheid gegeven in de opleidingen en ik wil daar graag verandering in 
brengen. Momenteel ben ik bezig om een nieuwe module te ontwikkelen: de circulaire 
economie. Mijn wens is om daarna een complete duurzame minor te ontwikkelen en 
uiteindelijk een duurzame Bachelor. Graag wil ik het boek bestellen om te kijken of dit in 
de module dan wel de nog  ontwikkelen minor zou passen. 

• Er zijn in de opleiding een aantal minoren waarin duurzaamheid een hele prominente rol 
speelt. Daarin zou het boek wellicht erg bruikbaar kunnen zijn. 

• Voor ons als groenste Hogeschool van Nederland kan dit een interessant boek zijn. 

• Wat een geweldig boek hebben jullie geschreven! Ik heb het persbericht doorgestuurd 
naar de fractie Groen Links van Sittard-Geleen. Daar ben ik steunlid van. En daar zitten 
ook enkele hogeschooldocenten in. Ik zal het ook Linken en op Facebook zetten. Ik wens 
ons allen veel succes met de thematiek van dit boek, en hoop dat mijn ecologische 
kinderen niet de enigen zijn van de jonge generatie… 

• Momenteel werk ik als programmamanager bij de Provincie Zuid-Holland in de 
duurzaamheidshoek gericht op de inzet van groene waterstof. In het programma waar ik 
voor werk is ook een project aangesloten op het programma aardgasvrije wijken. 
Misschien kunnen wij met ons programma nog iets betekenen voor de kennisgroep. 
Bijzonder dat jullie, net als ik, ook naar de duurzaamheidsagenda kijken vanuit de blik 
van de andragologie! 
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2. Integraliteit van de benadering 
 
Op stip 1 staan de mensen die wijzen op het interdisciplinaire en integrale karakter van de 
benadering die uit persbericht en boek spreekt. Ook het belang van een wetenschappelijke 
onderbouwing wordt daar soms bij genoemd. Reacties: 

• Ik zou graag je boek bestellen. Ik geef les aan de HAN bij opleiding IPO (Industrieel 
Product Ontwerpen) en geef daar al jaren les rondom thema Duurzaam Ontwerpen. Ook 
doen we sinds enige jaren allerlei interdisciplinaire projecten met studenten van 
verschillende opleidingen in combinatie met bedrijven. Dat doen we al vanaf het tweede 
studiejaar. 

• Dank voor de mooie uitgave ‘Naar een leefbare aarde’. Duurzaamheid wordt daarmee in 
een breder perspectief geplaatst dan duurzaamheid zoals het vaak smal en instrumenteel 
wordt ingevuld. Ik ga het met veel belangstelling lezen en delen met collega’s en 
studenten in de hogeschool. 

• Ik merk dat het belang van een transdisciplinaire, integrale aanpak steeds meer wordt 
gezien. Samen met een internationaal team van experts ben ik bezig om een holistische 
ESD (Educatie voor duurzame ontwikkeling) curriculum te ontwikkelen voor het 
voortgezet onderwijs binnen Europa. In ons gesprek met het docententeam van het 
Ecolyceum is benadrukt hoe belangrijk het is om wat we aan het ontwikkelen zijn te 
ondersteunen met wetenschappelijke bronnen. In het kader van duurzame ontwikkeling,  
gezien vanuit een holistische benadering, is er nog weinig wetenschappelijk materiaal 
beschikbaar. Wat ik zo heb kunnen zien aan de inhoudsopgave is het boek ‘Naar een 
leefbare aarde’ de holistische benadering waar wij zo naar op zoek zijn. Daarom zou ik 
graag een presentexemplaar voor ons stichting willen aanvragen. 

• Een interessant persbericht! Zeker omdat we op dit moment ons aan het beraden zijn 
over het integreren van systeemdenken en transitiedenken in Engineering-opleidingen. Ik 
zou dan ook graag een boek van u ontvangen. 
 

Maar aan die brede, integrale benadering is niet de behoefte van ieder. Twee reacties gaan 
in deze richting: 

• Zelf zit ik op de hogeschool bij de opleiding Land en Watermanagement, iets meer in de 
technische hoek, waardoor de toepassing van het boek in het onderwijs wellicht minder 
geschikt is, maar ik zou dat graag onderzoeken op basis van een presentexemplaar. 

• Dank voor jullie e-mail over het boek ‘Naar een leefbare aarde’. De eerlijkheid gebiedt mij 
te zeggen dat ik de kans zeer klein inschat dat Amnesty aandacht aan het boek zal 
besteden. Het onderwerp dat erin behandeld wordt is uiteraard belangrijk, maar het 
heeft weinig raakvlakken met het concrete werk dat Amnesty in deze huidige tijd 
uitvoert. Amnesty komt toch van oorsprong uit een heel andere hoek (die van de politieke 
en burgerlijke mensenrechten) en dat zie je nog steeds terug in ons werkterrein. Ja, er 
liggen zeker verbindingen tussen politieke en burgerlijke mensenrechten en de belangen 
van de aarde. Amnesty verdedigt bijvoorbeeld leden van inheemse volkeren en andere 
milieuactivisten die worden bedreigd, gevangengezet of vermoord. Maar het is niet aan 
Amnesty om een brede analyse te publiceren of zaken die we zelf niet hebben onderzocht. 
Dat is niet de manier waarop Amnesty werk. Veel succes met uw belangrijke boek.  
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3. Belang van de sociale dimensie bij verduurzaming 
 
Een ander belangrijk motief om het boek aan te schaffen ligt in de nadruk op sociale 
aspecten van verduurzaming waarin ook de (grenzen stellende) dialoog als grondvorm van 
verduurzamen wordt genoemd. Reacties zijn: 

• Ik merk dat het belang van een integrale aanpak steeds meer wordt gezien waarbij in een 
dialoog keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van afwentelingen die plaatsvinden. 
Ik ontvang dan ook graag een exemplaar van het boek. 

• Ik werk als associate lector aan de HAN op het gebied van het sociaal domein en ben 
betrokken bij het hogeschool-brede onderzoekzwaartepunt Sustainable Energy and 
Environment. Te midden van voornamelijk technische (of instrumenteel-technisch 
ingestoken) collega’s probeer ik daar enerzijds een case te maken voor meer sociale 
wetenschappen en filosofie in de energietransitie, wat steeds beter lukt, en anderzijds 
probeer ik binnen de sociale opleidingen meer aandacht en actie te genereren voor 
duurzaamheid als een belangrijke waarde naast de in het sociaal werk gebruikelijke 
waarden als rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De eerste tekenen van 
succes zijn dat deze aandacht  er op verschillende vlakken steeds meer komt en dat ik met 
een klein clubje sociale collega’s steeds meer gehoord wordt, ondanks dat structureel 
werken in het sociaal werk curriculum nog niet van de grond komt. Daarbij zijn we met 
name geïnspireerd door het werk van Latour, maar ook door de ontwikkeling rond post-
antropocentrisch sociaal werk en eco-sociaal werk. Met veel interesse las ik dan ook het 
persbericht en zou graag een boek ontvangen. 

• Ik heb het boek ‘Naar een leefbare aarde’ nu helemaal gelezen en vind het een waardevol 
kader voor veranderingswerk met betrekking tot duurzaamheidsprojecten. De verbreding 
naar het sociale domein spreekt mij aan, omdat mensen inderdaad niet in een autarkie 
leven, maar verbonden zijn met anderen en dat geldt ook voor psychiatrische patiënten 
waar ik ervaring mee heb. Ik  heb altijd nagestreefd dat zelfregie gezien moet worden als 
ingebed in de omgeving waarin iemand leeft, dus dat iemands reflectie op zijn keuzes en 
gedrag mede afhangt van de reacties van de omgeving. 

• In hoeverre een gestuurde dialoog in een duurzaamheidsproject, gezien de urgentie van 
het een en ander, moet werken met een kader die grenzen stelt aan de discussie, lijkt me 
lastig om te communiceren naar betrokken partijen. Zoals Donkers in het boek schrijft, 
kunnen we niet vervallen in bloedeloze compromissen, maar moet je ook ergens een 
streep trekken of een punt aan de horizon hebben. Ik maak dit zelf mee in een project 
waar ik bij betrokken ben: een buurtmoestuin. We willen een buurtmoestuin en 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners realiseren op een groot binnenterrein tussen 
straten, maar er zijn omwonenden die bezwaar maken tegen het vergroenen van (weinig 
gebruikte) parkeerplekken of bang zijn voor overlast. We hebben nu in ons plan het 
aantal te vergroenen parkeerplekken beperkt, maar daarmee onze ambitie om een 
grotere bijdrage aan duurzaamheid ook moeten bijstellen. Misschien kunnen we in een 
volgende fase, als omwonenden ervaren hebben dat het project toch leuk is en bijdraagt 
aan de leefbaarheid aan de buurt, alsnog meer parkeerplekken vergroenen. Dus rekening 
houden met de systemische context. Wij moeten als initiatief van buurtbewoners 
draagvlak creëren om ook de medewerking van de gemeente te krijgen. De gemeente 
Amstelveen juicht participatie toe, maar is ook huiverig om protesterende tegenstanders 
op haar dak te krijgen. Hier zou ze wellicht meer sturend kunnen optreden. 
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Afsluitend 
 
Dit waren alle reacties tot nu toe (20 juni 2021) op boek en persbericht van mensen die het 
boek hebben aangeschaft. Natuurlijk is dit nog maar het begin, maar dat begin is wel heel 
positief. Het is afwachten of en hoe het boek daadwerkelijk een rol van betekenis gaat 
spelen in dit belangrijk maar complex maatschappelijk vraagstuk. 
 
Bestuur van de Kring Andragologie van de UvA 
 


