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S A M E N L E V I N G

Deze toekomst is weg, op
naar de volgende

Advertentie

De coronacrisis heeft niet alleen ons heden veranderd,
maar ook onze toekomst. Hoe kunnen futurologen ons
helpen door alle onzekerheden en ruis heen te kijken?

F
Ieder tijdperk heeft mensen die zich een beter beeld kunnen vormen van hoe de toekomst eruit zal zien, of
pretenderen dat te kunnen. Futurologen, heten die. Illustratie: Istock/FD Studio

utures, zo heet de zaterdagbijlage van het FD. Een contradictio in

terminis, want er is maar één toekomst, alleen openbaart die zich

maar dag per dag aan ons. We zijn uiteindelijk allemaal tijdreizigers,

al gaat dat maar in één richting. Daarbij denken we voortdurend na over wat

ons straks wacht, en denken we bewust of onbewust in scenario's, ook al zal

geen daarvan precies zo uitkomen. Toch gebruiken we die futures om onze

handelingen vandaag op af te stemmen. Wat we doen, beïnvloedt dus onze

toekomst, maar het omgekeerde is eveneens waar.

Vandaag aarzelen we meer dan gewoonlijk in die handelingen, en denken we

meer dan anders na over de toekomst. Burgers vragen zich af hoe diep de

crisis zal zijn, en zouden graag weten of ze binnen pakweg een jaar nog hun

baan hebben. Bedrijven proberen in te schatten wat de

anderhalvemetersamenleving voor hun verdienmodel betekent, en wat ze

moeten veranderen om daar later maximaal in te gedijen.

Nostradamus
We hebben allemaal een grote interesse in de toekomst, merkte Woody Allen

ooit op. ‘Het is immers daar dat we de rest van ons leven zullen doorbrengen.’

Nu is er altijd al een grote behoefte geweest aan zieners, zij die de toekomst

beter kunnen inschatten dan anderen. De Grieken hadden hun orakels, de

Romeinen deden beroep op een haruspex om de toekomst af te leiden uit de

ingewanden van offerdieren. Nostradamus had visioenen die helemaal

reikten tot het jaar 3797.

3797
De visioenen van Nostradamus reikten helemaal tot in het jaar 3797.

'Visioen' staat nooit bovenaan de soms gortdroge notities die dagelijks

binnenstromen op een zakenkrant, vaak van bankanalisten. Hier heten ze

'outlooks', zoals voorspellingen over de diepte van de recessie, de kracht van

het herstel en wat deze pandemie zal betekenen voor de globalisering. Met

percentages, veel percentages, want de toekomst laat zich bij deze zieners

modelleren in cijfers na de komma.

Futurologen
Dat om maar te zeggen dat ook dit tijdperk mensen heeft die zich een beter

beeld kunnen vormen van hoe de toekomst eruit zal zien, of pretenderen dat

te kunnen. Futurologen, heten die. Er zijn geen specifieke opleidingen voor,

geen examens, beroepsverenigingen of ethische codes. Iedereen kan dus

businesscards uitdelen met daarop ‘futurist’, 'futuroloog' of 'trendwatcher'

zonder op veel bezwaren te stuiten, zegt Tessa Cramer. 'Het zijn mensen die

zich bezighouden met het systematisch verkennen van mogelijke

toekomsten, met het oog op besluitvorming.’ In die zin kunnen zelfs

journalisten futurologen zijn. Het staat in elk geval niet op mijn kaartje.

Zelfs journalisten kunnen futuroloog zijn, het staat nog
niet op mijn kaartje

Cramer promoveerde vorige maand aan de Universiteit Maastricht op een

proefschrift over haar 'vakgenoten', de futurologen. Het probleem met het

verleden, is dat het zijn klauwen kan zetten in je denken, zegt ze. 'Daarom

zijn kinderen per definitie goede futuristen. Ze hebben veel

verbeeldingskracht, niet gehinderd door de gedachte dat een auto op de

grond moet rijden, die kan perfect vliegen. Het is een talent dat we

gemakkelijk verliezen als we ouder worden.'

Die gebaande paden laten zich misschien nog het best illustreren door wat de

legendarische autopionier Henry Ford ooit zei: 'Als ik aan mijn klanten had

gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze gezegd: een sneller paard.'

Een goede futuroloog moet niet alleen de zeitgeist goed aanvoelen, maar ook

op een systematische en rationele manier te werk gaan, zegt Cramer, die

moet lachen om mijn verwarring. De toekomst is toch geen Excelsheet?

'Natuurlijk niet! Het gaat niet om kijken ín de toekomst, maar náár de

toekomst.' Dat is een wereld van verschil, benadrukt ze. 'Er is niet één enkele,

voorspelbare toekomst die al vast ligt. Futurologen helpen anderen begrijpen

wat er onder bepaalde voorwaarden kan gebeuren, en hoe het anders kan

lopen als die voorwaarden veranderen.'

Wij zijn geen mystieke profeten, wil ze maar zeggen. Eerder paradijsvogels,

intuïtieve beestjes die niet saai en voorspelbaar in een rechte lijn van A naar

B vliegen, en zo de wereld op een andere manier beschouwen. Niet meteen

het beeld dat ik van bankanalisten heb, maar goed.

15-urige werkweek
De toekomst is big business omdat daar ook de consumenten van morgen

leven. Zo voorspelden Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee van de

Amerikaanse universiteit MIT in hun boek The Second Machine Age dat de

vrijetijdsbestedingen zullen toenemen, omdat menselijke arbeid wordt

overgenomen door machines en computers.

Het kan, en misschien zal het ook gebeuren. Maar misschien ook niet. Het is

al vaker geprofeteerd. De beroemde econoom John Maynard Keynes

voorspelde in 1930 dat de mens dankzij technologische ontwikkelingen

steeds minder zou moeten werken. Volgens zijn berekeningen zouden we nu

in de buurt van de 15-urige werkweek moeten zitten. Mensen zouden

tevreden zijn met wat ze hadden en zich toeleggen op gelukkig zijn. In

werkelijkheid is sinds het ogenblik dat Keynes in zijn glazen bol keek het

aantal gewerkte uren maar met een vijfde gedaald. Blijkt dat hij was vergeten

dat het kapitalisme onophoudelijk nieuwe behoeften en verlangens schept.

Voor historici is dat interessant om te bestuderen. Hun werk is in een

belangrijk opzicht gemakkelijker dan dat van futurologen. Het verleden ligt

vast, al zijn er altijd nieuwe en andere inzichten over te vergaren. Hoe kan je

in godsnaam het werk van futurologen naar waarde schatten? Inschattingen

over technologische ontwikkelingen in de komende vijf jaar zijn nog te

controleren, vijftig jaar is iets helemaal anders. Hoe verder de horizon, hoe

minder verantwoording de futurist moet afleggen. Zoals Nostradamus

ongetwijfeld wist.

‘Kinderen zijn per definitie goede futuristen. Ze hebben
veel verbeeldingskracht, een auto kan voor hen best
vliegen. Het is een talent dat we gemakkelijk verliezen
als we ouder worden’

Ongemak cultiveren
Het is paradoxaal genoeg net die onzekerheid die centraal staat in het werk

van futurologen, zegt Cramer. 'We zijn geneigd om over de toekomst na te

denken in zekerheden. Maar juist daar zitten de blinde vlekken. Het gevaar is

dat we onbewust gaan handelen op basis van het weinige dat we wel zeker

menen te weten. Waarom doen we dat? Onzekerheid maakt onzeker, en dat is

ongemakkelijk. Het is een van de taken van futuristen om dat ongemak juist

te cultiveren.'

Denk aan computers, of nucleaire energie. Die betekenden onmiskenbaar

vooruitgang en een hogere levensstandaard, maar tegelijkertijd kunnen het

ook verschrikkelijke, gevaarlijke krachten zijn. Het is aan futurologen om

beide in te vullen. Betekent dit dat ze in twee smaken komen: utopisten en

dystopisten? 'Dat zijn de extremen natuurlijk, en beide zitten in veilig gebied.

Een utopie komt immers nooit uit en een dystopie vermijden we met goed

gedrag uit de vrees dát we er anders belanden. Het interessante is het grijze

gebied daartussen, iets wat de Netflix-serie Black Mirror zo goed verkent.'

Tussen hoop en vrees, zit dus de realiteit, al duurt het altijd even voor die

aanslaat. Denk maar aan hoe elektriciteit bij zijn introductie insloeg als een

bliksem. Toen het stadje Wabash in Indiana in 1880 voor het eerst zijn

straatlichten aanzette, rapporteerden kranten dat mannen op hun knieën

vielen, 'er werd gekreund bij het zicht, en velen konden door hun

verbijstering geen woord uitbrengen'.

1943
In 1943 verklaarde IBM-baas Thomas Watson dat hij wereldwijd een markt zag voor

‘misschien vijf computers en 5000 kopieerapparaten’. Zijn uitspraak geldt nu als

een van de slechtste techvoorspellingen ooit.

Oude denkfouten
Stroom zou onze wereld veranderen, maar toch zou het nog decennia duren

voordat fabrieken er massaal gebruik van maakten, en veel mensen een

televisie of koelkast hadden. Maar ook in die nieuwe tijd bleven oude

denkfouten heersen. Zo is er het legendarische voorbeeld van de voorzitter

van IBM die in 1943 verklaarde dat er wereldwijd misschien maar een markt

was voor vijf computers. Thomas Watson zag niet hoe een machine die een

kelderverdieping vulde en bijna 30 ton woog enig praktisch nut kon hebben

voor de modale burger.

Op dat ogenblik klopte dat, 77 jaar later kunnen we de computer niet meer

wegdenken uit ons leven. Het doet denken aan de hype rond 3D-printing, die

enkele jaren geleden raasde en sindsdien flink is afgezwakt. De belofte dat we

thuis allerlei producten met de druk op de knop uit een printer konden laten

rollen, is niet waargemaakt. Tenminste, nog niet.

Het zou verkeerd zijn om enkel met een technologische of praktische bril

naar de toekomst te kijken, benadrukt Cramer. 'Technologie is heel vaak

pragmatisch. Wat gebruik je en wat doe je ermee? Maar als je over de

toekomst wil praten, dan gaat het over een veel grotere vraag: wat vind je

belangrijk, en wat wil je?'

Ze geeft het voorbeeld van de coronacrisis. 'We kunnen op korte termijn

proberen om de stad zo in te richten dat openbaar vervoer vanuit het

oogpunt van de volksgezondheid zo veilig mogelijk verloopt. Maar is die stad

ook ingericht op een ander leeftempo? Op de behoefte aan rust, en minder

toeristen bijvoorbeeld? De coronacrisis is een heftige gebeurtenis, die ook

vragen opwerpt over hoe we later samen willen leven.'

1880
Op 31 maart 1880 ontstak Wabash, in Indiana, als eerste stad elektrische

straatverlichting. Kranten schreven dat mannen op hun knieën vielen. ‘Er werd

gekreund, velen konden door hun verbijstering geen woord uitbrengen.’

Oog van de storm
Op korte termijn is de schreeuw om hulp alvast groot. De toekomst is niet

meer wat ze is geweest. Nederland moet plots wennen aan een

anderhalvemetersamenleving. Onze manier van leven, werken en reizen staat

ter discussie. Wie te laat doorheeft hoe straks de wind waait, zal zijn bedrijf

niet overeind kunnen houden.

Kunnen futurologen dan nu al door alle onzekerheden en ruis heen kijken,

zoals de Romeinse haruspices destijds beweerden de toekomst te kennen?

'Nee, dat niet. We zitten in het oog van de storm, en dat is heel

ongemakkelijk, maar we moeten die storm eerst over ons heen laten gaan.

Hoewel futurologen nu geen grote inhoudelijke uitspraken kunnen doen,

kunnen ze bedrijven toch helpen. Zo kunnen ze bestuurders helpen om op

een bredere manier na te denken, en op een andere manier leren kijken. Het

stellen van de juiste vragen is daarbij belangrijker dan het antwoord dat erop

komt.'

Verandering gaat, net zoals vooruitgang, meestal niet met zelfverzekerde

grote sprongen voorwaarts, maar met pragmatische en soms onhandige

stapjes. Tot nader order blijven we zitten met wat de 19de-eeuwse Engelse

schrijfster George Eliot omschreef als meliorism, vrij vertaald ‘verbeterisme’.

De utopie blijft dus buiten bereik, en misschien maar goed ook, want wie het

in de mond neemt, bedoelt het meestal als een verwijt, een spookbeeld om te

vermijden. Er is iets inherent onaantrekkelijk aan utopieën, zoals een

cartoon van Tom Toro mooi uitbeeldde. Daarin zitten Adam en Eva onder de

boom van de kennis van goed en kwaad. ‘Wat is er beter?’, vraagt Adam aan

Eva. ‘Om het verboden fruit te eten en uit het paradijs geflikkerd worden, of

om hier te blijven zitten met niets om over te praten?’

Meer vrije tijd (1)Meer vrije tijd (1)

De beroemde econoom John Maynard Keynes voorspelde in 1930 dat de mens dankzij
technologische ontwikkelingen steeds minder zou hoeven werken. Volgens zijn berekeningen
zouden we nu in de buurt van de 15-urige werkweek moeten zitten. In werkelijkheid is sinds het
ogenblik dat Keynes in zijn glazen bol keek het aantal gewerkte uren maar met een vijfde
gedaald.

Meer vrije tijd (2)Meer vrije tijd (2)

Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, van de Amerikaanse universiteit MIT, voorspelden in hun
boek The Second Machine Age (2014) eveneens dat de vrijetijdsbestedingen zullen toenemen.
Ook zij gaan ervan uit dat menselijke arbeid wordt overgenomen door machines en (in hun
geval) computers. Het kan, en misschien zal het ook gebeuren, maar misschien ook niet. Zie
Keynes.

3D-printen3D-printen

Een recente voorspelling van een heel andere orde is de hype rond het 3D-printen. Volgens de
voorstanders zou het niet lang duren voor we thuis allerlei fraaie producten uit de printer konden
laten rollen. Die belofte is nog niet waargemaakt. Marktplaats staat vol tweedehands 3D-printers.
In de Volkskrant werd het apparaat al de broodbakmachine van onze tijd genoemd.

Lees ook

Recensie | De VS wacht een roerig decennium

De opkomst van de middenklasse in groeilanden gaat het gezicht van vrijhandel

veranderen

Drie voorspellingen

� � � �

 Daan Ballegeer !

Op de beurzen heerst
optimisme over herstel van de
economie

Geen oplossing in zicht voor
gat in pensioen miljoen
werkenden

HAL stapt in bouwsector met
overname Van Wijnen

Meest gelezen

Advertentie

FD Redactie

Colofon

LinkedIn

Twitter

FD Producten

FD e-paper

FD Wijnen

FD Vacatures

Service & Contact

Abonneren

Bedrijfslicenties

Bezorgklachten

Hulp bij inloggen

FAQ

Instellingen (Mijn FD)

Voorwaarden

Adverteren

Copyright

Cookies

Privacy

Werken bij FD Mediagroep

Familieberichten

Responsible Disclosure

BNR Nieuwsradio

Company.info

Energeia

ESB

De Jurist

FD Mediagroep

Fondsnieuws

Pensioen Pro

Springest

" #

Mijn nieuws Laatste nieuws Krant $ %
7+7+

Beurs Service & Contact Meer &

https://fd.nl/tag/Samenleving
https://fd.nl/beurs/1346603/op-de-beurzen-heerst-optimisme-over-herstel-van-de-economie
https://fd.nl/economie-politiek/1346524/geen-oplossing-in-zicht-voor-gat-in-een-miljoen-pensioenen
https://fd.nl/ondernemen/1346718/hal-neemt-bouwer-van-wijnen-over
https://fd.nl/redactie
https://fd.nl/colofon
https://www.linkedin.com/company/het-financieele-dagblad
https://twitter.com/FD_Nieuws
https://fd.nl/producten
http://onelink.to/e-paper
https://www.fdwijnwinkel.nl/
http://vacatures.fd.nl/
https://fd.nl/service
https://fd.nl/abonnementen
https://zakelijk.fd.nl/licenties/?utm_source=fd.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=fd-zakelijk-intern&utm_term=footer
https://fd.nl/contact/bezorgklacht
https://fd.nl/service#mijn-abonnement
https://fd.nl/service
https://fd.nl/mijn-fd
https://fdmg.nl/wp-content/uploads/AV_Abonnementen.pdf
https://fd.nl/adverteren
https://fd.nl/copyright
https://fd.nl/cookiebeleid
https://fd.nl/privacy
https://www.werkenbijfdmediagroep.nl/
https://fdmg.nl/wp-content/uploads/2017/12/Aanleverspecificaties_print.pdf
https://fdmg.nl/wp-content/uploads/Responsible_Disclosure.pdf
http://www.bnr.nl/
http://www.companyinfo.nl/
http://energeia.nl/?utm_source=fd.nl&utm_medium=site-tekstlink-footer&utm_campaign=energienieuws
https://www.esb.nu/
https://dejurist.com/
http://www.fdmg.nl/
http://www.fondsnieuws.nl/
http://pensioenpro.nl/
https://www.springest.nl/
https://fd.nl/
https://fd.nl/mijn-nieuws
https://fd.nl/laatste-nieuws
https://fd.nl/krant
https://fd.nl/beurs
https://fd.nl/service

