Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij
Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een
bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever
worden gevraagd.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen
of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m
Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130
KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse
regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting
Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the
publisher.
info@boomamsterdam.nl
www.boomuitgeversamsterdam.nl

Boek & Cultuur

Gesignaleerd

Ulrich Beck
De metamorfose van de
wereld
Utrecht: Klement | 2018 |
280 pp. | ¤ 34,99

Pieter van Geel
Achteruit kijken,
vooruit leven
Helmond: Pieter van Geel
Consultancy | 2018 |
292 pp. | ¤ 23,45

124

CDV18_04_proef1.indb 124

De goede kanten van het slechte
‘Waar is klimaatverandering goed voor?’, zo vraagt de Duitse
socioloog Ulrich Beck zich af in het gelijknamige hoofdstuk uit
het postuum verschenen boek De metamorfose van de wereld.
Een metamorfose duidt op een toestand waarin zekerheden
vervliegen. Volgens hem kan klimaatverandering een bron
van hoop zijn, omdat de noodzaak om het neoliberalisme te
overwinnen hierdoor duidelijk wordt. Ook komen er nieuwe
vragen rond verantwoordelijkheidsverdeling op, waarbij degenen
die verantwoordelijkheid uit de weg gaan, de verliezers van morgen
zijn. Bovendien ontstaan er nieuwe vragen rond kosmopolitische
gerechtigheid en verdiepen kennis van en aandacht voor de natuur
zich. Op verschillende manieren kan schending van het ‘heilige’
antropologische schokken teweegbrengen die aanleiding geven
tot een sociale catharsis en tot het ontstaan van nieuwe sociale
praktijken.
Jongleren in het Haagse
Soepel leesbaar boek van binnenuit waarin Pieter van Geel
terugblikt op zijn tien jaren jongleren in het Haagse. Pieter van
Geel laat in dit boek zien dat politiek en besturen ook gewoon
ambachtelijk handwerk is. In drie kabinetten-Balkenende
(2002-2007) heeft hij, als staatssecretaris Milieu, het klimaat en
milieubeleid mede vormgegeven. Midden in de grootste financiële
en budgettaire crisis sinds zeventig jaar was hij tussen 2007 en
2010 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Nog steeds zijn zijn
toenmalige prioriteiten in het milieubeleid relevant, namelijk: het
milieubeleid uit de geitenwollensokkensfeer halen, door milieu
te combineren met innovatie, vernieuwing van de economie
en een simpeler sturing met gebruikmaking van economische
verdienmodellen; het klimaatbeleid centraler op de publieke agenda
krijgen; en het verbinden van het milieu met thema’s als energie
en gezondheid. ‘Een van de best bewaarde geheimen in Nederland
was dat milieubeleid voor het grootste gedeelte preventieve
gezondheidszorg is.’
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