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Woord vooraf
Alles verandert – ook de toekomst. De oorzaak moet voornamelijk wor-

den toegeschreven aan de snelle opmars van de technologie. Informatietechnologie, genetica en zontechnologie blijken de motoren te zijn van

de groei van de materiële welvaart die de wereld ten deel is gevallen. De
prestaties van de informatietechnologie verdubbelen elke twee jaar en
dat al vijftig jaar lang. Dat merken we aan onze mobiele telefoon, die
inmiddels een ongekende rekenkracht heeft en steeds meer functies

kan uitvoeren. Prestaties van genetica verdubbelen ieder jaar, sedert het
moment waarop het eerste menselijk genoom in kaart werd gebracht;

dat was in 2003. Zontechnologie maakt het mogelijk dat zonne-energie
elke vier jaar 50 procent goedkoper wordt. Dat proces is veertig jaar

geleden begonnen. Er zijn geen aanwijzingen dat in deze trendmatige
ontwikkelingen verandering komt.

Deze accelererende groei heeft zich in de wereld niet eerder voorgedaan.
Een populaire uitspraak in dit verband is: we schaken nu op de tweede
helft van het schaakbord. Deze uitspraak is gebaseerd op de fabel die

vertelt dat de uitvinder van het schaakbord vijftienhonderd jaar geleden
om zijn uitvinding door een Indische koning werd geëerd. Hij mocht

een wens doen en vroeg om een cadeau in de vorm van rijst waarbij door
het schaakbord de hoeveelheid zou worden bepaald. De uitvinder vroeg

één korrel voor het eerste veld, twee korrels voor het tweede, vier korrels
voor het derde, acht korrels voor het vierde veld, enzovoort. Kortom, hij
vroeg om rijstkorrels in een exponentiële reeks. Toen de koning zich

realiseerde dat de reeks opliep tot 9 triljoen rijstkorrels voor het laatste
veld, zag hij de onmogelijkheid van dit verzoek.

Vergelijkbaar bevindt de informatietechnologie zich, vijftig jaar na de
introductie van de eerste computerchip, dus na 25 verdubbelingen van
de prestaties op het 25e veld van het schaakbord. Deze ontwikkeling

gaat onverdroten verder. De producten die hierdoor op afzienbare ter-

mijn beschikbaar komen, kennen we nu alleen uit sciencefictionfilms.
Dit is de paradox van de toekomst: met een grote mate van zekerheid

kan worden voorspeld dat deze technologische ontwikkelingen zich nog
enkele decennia zullen voortzetten, maar we hebben nog geen idee van
de gevolgen ervan voor het leven op aarde. De ondertitel van dit boek
luidt dan ook: wat we al weten, is niet te geloven.
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Maar er is meer: we stellen in dit boek ook vast dat het vooral de stra-

tegische keuzen van bedrijven en overheden zijn geweest die de laatste
jaren de ene crisis na de andere hebben veroorzaakt. Te lang is niet op-

gemerkt dat technologie de wereld in ongekend tempo heeft veranderd.
Te lang is vastgehouden aan oude politieke mantra’s en verdienmodel-

len die vroeger succesvol waren. In de huidige tijd kunnen steeds meer

mensen —daartoe al dan niet door de omstandigheden gedwongen— de
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun omgeving nemen; een

taak die de overheid nog steeds zichzelf toebedeelt, maar die zij allang
niet meer kan waarmaken. De tijdgeest verandert in een richting die
voorspelbaar is.

Voor ieder van ons geldt dat we in een wereld leven waarin we onze idealen mogen kiezen, al weten we vaak niet hoe we onze doelen kunnen

bereiken. We ontdekken ook dat er veel meer mensen zijn met dezelfde
aspiraties die met ons willen optrekken, voor eigen rekening en risico.

Zo delen we op een nieuwe manier de problemen die op ons pad komen.
Wat zich voor onze ogen voltrekt, is een wereld in verandering die ons

inspireert en teleurstelt. Laten we aan de ontdekkingsreis naar de toekomst beginnen.

Bij de voorbereiding van dit boek heb ik van velen informatie, adviezen
en inspiratie ontvangen. Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd

aan Adjiedj Bakas, Adri Albert de la Bruhèze, Jan Lindeboom, Martien
Penning, Susanne Piët en John Rijsman. Mijn (schoon)kinderen

Willem-Peter, Monique, Marleen en Dimitri deelden hun professionele

kennis en mijn echtgenote Ria beoordeelde de tekst op zeggingskracht.

Ook de (zeer) velen die in het afgelopen jaar deelnamen aan strategische
bijeenkomsten, masterclasses, colleges en workshops, speelden met

hun commentaren en discussies een belangrijke rol in de totstandkoming van dit boek; veel dank daarvoor.
wim de ridder

Oegstgeest, 2014
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De ontdekking van de toekomst begint met de ontdekking van het

verleden. Terugkijkend zien we de geschiedenis waarin verschillende
mensen, volkeren en rassen hun stempel op de samenleving hebben
gedrukt. Maar in de (zeer) langetermijntrends die de voortdurende

vooruitgang in kaart brengen, komen we die geschiedenis niet tegen.
Vooruitgang blijkt het gevolg te zijn van technologische ontwik-

kelingen. De mens speelt hierin wel een opmerkelijke rol: de wijze

waarop technologie in de samenleving tot wasdom komt, blijkt veel

gelijkenis te vertonen met de ontwikkeling van de mens van baby tot
volwassene. Meer menselijkheid hebben wij niet kunnen ontdekken.

14

‘

Ik denk over de toekomst, dus
ik ben en ik kan mens zijn.

’

Fred Polak

1

Omgaan
met de

vooruitgang
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1 Omg a a n me t de vo oruitg a ng

1.1	
Vooruitgang

blokkeren

Er zijn vele momenten in de geschiedenis waarop mensen zand in de

motor van de vooruitgang hebben gestrooid. Een voorbeeld in dit ver-

band is de ontdekking van Amerika. In 1492 vertrok Christoffel Columbus met drie schepen naar Azië, maar ontdekte Amerika - al heeft hij

zelf altijd gedacht dat het Azië was. Historici noemen zijn ontdekking
een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Europa zette voet aan wal in

zowel Noord- als Zuid-Amerika. Zeventig jaar eerder, in 1421, vertrok

kapitein Zheng He met een indrukwekkende vloot, met schepen die vijfmaal langer en tienmaal breder waren dan die van Columbus. Er was

zelfs een groentetuin aan boord, om de bemanning van verse vitaminen
te voorzien en zo ziekten als scheurbuik te ontlopen. Het was de meest
geavanceerde en machtigste vloot van die tijd.1 In tegenstelling tot

Columbus stond Zheng He zijn bemanning niet toe om te plunderen. Hij
ruilde zijde, paraplu’s en boeken voor paarden, goud, edelstenen, giraf-

fen, neushoorns en leeuwen.

Kapitein Zheng He beschikte over een vloot van achthonderd schepen en een meer
dan dertigduizendkoppige bemanning.

In 1424 was het ineens afgelopen met de reizen van Zheng He. De keizer
was gestorven en zijn opvolger verbood de bouw van nieuwe schepen.

De vloot werd in grote loodsen opgeslagen, waar ze langzaam wegrot-
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ten. Uiteindelijk verbood de keizer alle schepen die meer dan twee

masten hadden. Zelfs de verslagen van Zheng He’s reizen werden ver-

nietigd. De Chinese Muur werd herbouwd en handel met buitenlanders

verboden. Rond 1500 mocht geen Chinees het land meer uit. De Chinese
machthebbers konden zich geen voorstelling maken van de gevolgen

van deze ontdekkingsreizen. De Chinezen vergaten veel van hun uitvindingen en raakten snel achterop bij Europa.2

1.2	
Vooruitgang

versnellen

Ook het omgekeerde doet zich voor. Ondernemende mensen gaan te

rade bij sciencefictionmakers, om een beeld te krijgen van de wereld

die zij zouden kunnen creëren. Zo iemand is de Russische ondernemer
Dmitry Itskov die in februari 2011 het Strategic Social Initiative 2045

lanceerde. Hij beoogde hiermee een strategie te ontwikkelen en uit te
voeren die is gericht op de digitale onsterfelijkheid van de mensheid.

Hij verwacht op deze manier de spirituele verlichting van de mensheid

te bevorderen en daarmee condities te creëren om beter in te spelen op de uitdagingen van de wereldwijde beschaving. Hij

zoekt naar de realisering van een nieuwe

futuristische werkelijkheid die gebaseerd
is op vijf principes: ‘high spirituality’,

‘high culture’, ‘high ethics’, ‘high science’
2045: platform voor onderzoek naar
digitale onsterfelijkheid.

en ‘high technologies’. Inmiddels is het
initiatief uitgegroeid tot een interna-

tionaal platform onder de naam Global
Future 2045.

Itskov wil technologie ontwikkelen die het mogelijk maakt om de men-

selijke persoonlijkheid over te brengen op een robot, om vervolgens op

zoek te gaan naar technologie die bijdraagt aan de communicatie tussen
de gedachten en het bewustzijn van mensen. De belangrijkste mijlpaal
moet worden bereikt in 2045, wanneer volgens hem de digitale onsterfelijkheid van mensen mogelijk is. Onderkend wordt dat deze ontwikkeling niet kan worden gerealiseerd zonder intensieve dialoog tussen

de belangrijkste spirituele tradities in de wereld, de wetenschap en de

maatschappij. Aan het eind van het congres ‘Global future 2045’ dat in

18
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juni 2013 in New York werd gehouden, riepen 23 wetenschappers in een

open brief secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties op

om dit initiatief te steunen. Zij verzochten Ban Ki-moon om in de algemene vergadering van de VN staatshoofden en leiders van nationale en
transnationale organisaties op te roepen de transformatie naar (wat ze
noemen) het neohumane tijdperk politiek en bestuurlijk voor te bereiden.

Dmitry Itskov is een van de velen die in de loop van de geschiedenis

een poging deden om de vooruitgang in eigen hand te nemen. Ook veel
oorlogen zijn begonnen om een verheven doel te realiseren. Dagelijks

vallen er slachtoffers in de zoektocht naar hogere idealen. Vaak zijn het
politieke ideologieën die uitgaan van de premisse dat men, door over-

heidsingrijpen, van de samenleving een ideale wereld kan maken. Niet
alleen het nationaalsocialisme, het communisme en fascisme geloven
in de maakbaarheid van de samenleving, ook veel leidinggevenden bij

overheid en bedrijfsleven vertrouwen op de rationaliteit van zelfontworpen systemen en het collectief menselijk handelen. In het populisme is

het niet anders: ‘Het populisme wil verlossing en verwacht dat deze po-

litiek te verwezenlijken is als de waarheid van het volk wordt gevolgd en
in de bureaucratische uitvoering gestalte krijgt’, schrijft Paul Frissen in

zijn boek De fatale staat.3 Een voor de hand liggende constatering is dat de

politiek met de belofte van de vooruitgang haar hand in de geschiedenis
veelvuldig heeft overspeeld. Tegelijkertijd zien we dat er, in de verwar-

ring over de ontwikkelingen in de wereld om ons heen, voor populisti-

sche en radicale stromingen die de vooruitgang ‘in hun zak hebben’ een
goede voedingsbodem bestaat.

1.3	
Socrates
Inmiddels wordt de ontdekkingsreis naar de toekomst er niet gemak-

kelijker op. Justin Rattner, ‘chief technology officer’ van chipfabrikant
Intel, zei in 2010: ‘Science and technology have progressed to the point
where what we build is constraint by the limits of our own imagina-

tions.’ Moeten we belang hechten aan sciencefictionauteurs en film-

makers die een karikatuur maken van de toekomst, om achteraf vast
te stellen dat zij de werkelijkheid soms verrassend goed hebben zien

aankomen? Als het over de toekomst gaat, kunnen we beter bij Socrates

19
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te rade gaan. Deze filosoof (die rond 400 v.Chr. leefde) benadrukte dat

hij de toekomst niet kende. Hij voegde eraan toe dat dit ook gold voor de
Atheense elite. Hij daagde de machthebbers van zijn tijd uit om antwoord te geven op belangrijke vragen, om te weten te komen wat we
goed doen en wat niet.

Dit boek beschrijft niet de werelden van 2025 en 2050. Het onderzoekt

en beschrijft de unieke dynamiek van de vooruitgang; de zekerheden
van de toekomst en daarmee de ‘eigen agenda’ van het pad naar de

toekomst dat zelfs Chinese keizers uiteindelijk niet konden blokkeren.

Crises, oorlogen en tijden van welvaartgroei blijken vaak geen toevallige
gebeurtenissen te zijn. Wie in zijn omgeving deze agenda van de voor-

uitgang ontdekt, kan strategisch met de toekomst omgaan. Hij kan op
tijd afscheid nemen van activiteiten die geen toekomst hebben en een
‘vroege bus’ nemen om in te spelen op de kansen die zich voordoen.
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2 Vo oruitg a ng in beeld

2.1	
Levensverwachting

neemt toe

Ondanks de vaststelling dat onze geschiedenis met bloed kan worden
geschreven, vanwege de vele conflicten die door de eeuwen heen zijn

uitgevochten, is er wereldwijd sprake van een gestaag toenemende vooruitgang. Een bewijs hiervan is de toenemende levensverwachting. Veel
mensen willen zo lang mogelijk blijven leven en dat lukt steeds beter.

Zolang eeuwig leven onmogelijk is, zoeken mensen naar een bepaalde

vorm van nalatenschap aan de wereld. Het streven naar behoud van de

schepping, het doorgeven van een betere kwaliteit van het milieu aan de
volgende generatie, is hiervan een voorbeeld. De filosoof Stephen Cave

noemt het streven naar onsterfelijkheid de drijvende kracht achter onze
beschaving.4 Futuroloog Fred Polak bracht met de uitspraak aan het

begin van dit deel een overeenkomstige visie naar voren: ik denk over de
toekomst, dus ik ben en ik kan mens zijn.

Een verrassende constatering in dit verband is de constante toename
90
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van de levensverwachting in de tijd. De
levensverwachting kent namelijk een

vrouwen

stabiele trendlijn. De figuur laat zien dat
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Stijgende levensverwachting in de periode
1870-2010.

Een kind dat 32 jaar later is geboren dan

zijn ouders heeft een strategische levensverwachting die 32 × 3 maanden = 8 jaar
langer is.

2.2	
Informatietechnologie

van de vooruitgang

als katalysator

De voortdurende voortgang in de beschikbare technologie is een belang-

rijk onderdeel van de zoektocht naar de toekomst. De langetermijntrend
met betrekking tot de kracht van computers is al jarenlang een motor

van het proces van de vooruitgang. Gordon Moore, een van de oprichters
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van chipfabrikant Intel, voorspelde in 1965 dat de prestaties van compu-

terchips iedere twee jaar zouden verdubbelen tegen gelijkblijvende prijs.
Hij heeft gelijk gekregen. Op zijn beurt heeft futuroloog Ray Kurzweil
aangetoond dat sedert 1900 de rekenkracht van allerhande apparaten

iedere twee jaar verdubbelt, waardoor de Wet van Moore deel uitmaakt
van de Kurzweil-curve. Dat een dergelijke trend al meer dan 110 jaar
voortduurt, is een opmerkelijk en belangrijk gegeven.

Kurzweil beschrijft de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie als een fenomeen dat gehoorzaamt aan de ‘law of accellera-

ting returns’ (LOAR). Hij heeft berekend dat deze hoofdwet van de ICT in
1890 begonnen is, toen de Amerikaanse belastingdienst voor de eerste

maal een rekenapparaat kocht om daarmee cijfers bij elkaar op te tellen.
Sinds dat moment —tot op de dag van vandaag— is de rekenkracht van
dit apparaat en de opvolgers ervan iedere twee jaar verdubbeld.

THE KURZWEIL CURVE

10 40

Moor’s Law is just the beginning: The power of technology will keep growing
exponentially, says Kurzwel. By 2050, you’ll be able to buy a device with the
computational capacity of all mankind for the price of a nice refigerator today.

Computer performance
Plotted by number of calculations per second per $1,000
Years by which, according to
Kurzweil, $1,000 of computation
will equal (or has already equaled)
the intelligence of …

10 30

… all human brains

10 20

… one human brain

… one insect brain

Kurzweil’s
projected
trend line

10 10

– COMPUTER TYPE
Apple Mac II
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Hollerith Tabulator
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Kurzweil-curve: exponentiële groei in rekenkracht.
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Ook ons vermogen om met elkaar te communiceren en grote bestan-

den over te brengen, neemt exponentieel toe. De Wet van Cooper stelt

bijvoorbeeld dat de capaciteit van draadloze communicatie, gemeten in
het aantal bits, iedere dertig maanden verdubbelt. Dit betekent dat de
draadloze communicatie die Guglielmo Marconi in 1897 gebruikte om

morsetelegrammen door te geven en de uitrol van 4G-communicatienetwerken zich op dezelfde exponentiële curve bevinden. Deze wetmatig-

heid strekt zich dan ook uit over een periode van meer dan honderd jaar.
Het aantal bits dat over het internet wordt overgebracht, verdubbelt
iedere vijf kwartalen.

De vraag rijst of deze zeer lange trendlijnen in de tijd mogen worden

doorgetrokken. Wat mij betreft is dat verantwoord. Immers, wie pro-

beert na te gaan welke inspanningen op zeer veel plaatsen in de wereld
worden verricht om verdere groei mogelijk te maken, kan in alle ge-

noemde gevallen concluderen dat hier sprake is van ‘zekerheden van de
toekomst’.

Deze visie sluit aan bij Ray Kurzweil die in zijn boek The age of spiritual

machines (1989) gedetailleerde voorspellingen gaf voor het jaar 2009. In
2010 publiceerde hij een zelfanalyse van de betrouwbaarheid van deze

voorspellingen en komt daarin tot de conclusie dat eind 2009 115 van de
147 voorspellingen geheel correct waren; twaalf voorspellingen waren
‘essentially correct’, zeventien voorspellingen ‘partial correct’ en drie

voorspellingen ‘wrong’.5 Kurzweil is van mening dat ontwikkelingen op

het gebied van DNA-sequenties en fotovoltaïsche technologie aan eenzelfde autonome motoriek onderhevig zijn en dat ook de voorspelbaarheid van deze belangrijke technologieën groot is.

Ondanks het grote vertrouwen van Ray Kurzweil in de voortzetting van
ICT-trends, is er door de jaren heen veel scepsis over de duurzaamheid

van de Wet van Moore. Veel factoren die roet in het eten zullen gooien,
passeerden de revue. Zo zou de wereldmarkt niet groot genoeg zijn om

de almaar toenemende productie van chips te kunnen absorberen. Vol-

gens Kevin Kelly voorspelden wetenschappers van IBM in 1978 dat de Wet

van Moore niet langer dan tien jaar geldig zou zijn. Ook in 1988 gaven zij
aan dat de Wet van Moore tien jaar later niet meer zou bestaan. Moore

zelf verwachtte dat zijn wet zou eindigen als de chips op het niveau van

250 nanometer (nm) zouden worden gefabriceerd, een niveau dat in 1997

werd bereikt. In 2006 gaf Gordon Moore wederom een spraakmakend interview waarin hij aangaf dat de naar hem genoemde wet niet voor eeu-
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wig geldigheid heeft. Hij zag dat er grenzen worden bereikt, die volgens

hem niet kunnen worden overschreden. Hij gaf zijn wet nog tien jaar en
zag geen alternatieven.6 In 2009 stelde Intel-CEO Craig dat de Wet van

Moore nog wel tien tot vijftien jaar zal voortduren. Kurzweil wijst erop

dat op dit terrein sprake is van een omvangrijk dynamisch systeem, van

met elkaar concurrerende projecten die een duidelijke prijs-prestatieverhouding laten zien. Hij doelt hier op de International Technology Roadmap for Semiconductors die onder andere aangeeft dat over tien jaar op
de schaal van 7 nanometer (nm) producten worden gemaakt.7

Kurzweil beschrijft hoe hij ontdekte dat in geval van informatietechnologie de basisgegevens prijs/prestatie en prijs/hoeveelheid (per eenheid

van tijd of kosten) een verrassend exponentieel traject volgen.8 Hij voegt
eraan toe dat de onderliggende paradigma’s van informatietechnologie

niet eeuwigdurend zijn. Er zullen fysieke en economische grenzen wor-

den bereikt. In een dergelijk geval wordt gezocht naar mogelijkheden
om een nieuw paradigma te vinden, waarmee een nieuwe curve kan

beginnen. Op deze wijze wordt het exponentiële verloop van de prijs/

prestatie- en prijs/hoeveelheid-cijfers voortgezet. Als voorbeeld noemt
Kurzweil de vacuümbuizen die in de jaren vijftig van de vorige eeuw

het hart vormden van de automatisering. In de jaren zestig kwamen de
transistors op, daarna de chips. De Wet van Moore mag dan volgens
Kurzweil in 2020 aflopen, maar de wet van de toenemende meerop-

brengst gaat door, omdat onder meer de 3D-chips inmiddels beschik-

baar zijn. In de laboratoria van Intel wordt er al mee gewerkt.9 Kurzweil
ziet grenzen aan de groei van de informatietechnologie, maar niet

voordat moleculair computing vruchten heeft afgeworpen. Deze situatie
zal zich pas aan het eind van deze eeuw voordoen.

Meningen verschillen. McKinsey ziet het einde van de Wet van Moore

reeds op korte termijn. Volgens deze consultant stijgen de kosten van de
voortgaande miniaturisering disproportioneel als de grens van 28 nm

wordt gepasseerd. Een voorbehoud wordt gemaakt voor de ontwikkeling
van de toepassing van EUV-lithografie en de 450 mm-wafer. Zijn deze

door onder meer de Europese Unie gesteunde ontwikkeling en door de
Nederlandse ASML uitgevoerde projecten succesvol, dan voorziet

McKinsey dat het tijdpad van de Wet van Moore wordt gecontinueerd.10
Kevin Kelly, voormalig hoofdredacteur van het blad Wired, voegt eraan

toe dat de Wet van Moore een cultureel fenomeen is: er is sprake van een
exponentiële ontwikkeling die gelijktijdig onze visie op technologische
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ontwikkelingen heeft veranderd. Als een dergelijke situatie zich aan-

dient, is er voor technologische ontwikkeling alle ruimte. Carver Mead,
een elektrotechnisch ingenieur die in 1967 met Moore samenwerkte,

sluit hierbij aan: ‘Moore’s law is really about people’s belief system. It’s
not a law of physics, it’s about human belief. And when people believe

in something, they’ll put energy behind it to make it come to pass.’ Deze
visie laat zien dat technologie door het menselijk gedrag wordt beïnvloed.

2.3	
Economische

groei

Als de technologische ontwikkeling leidt tot materiële welvaart, dan

kan hierin de verklaring worden gevonden van de langjarige economische groei die sinds 1880 uit de statistieken blijkt.
US dollar (prijspeil 1990)
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Verenigde Staten
Nederland
Verenigd Koninkrijk
West-Europa
(België, Denemarken,
Duitsland, Finland,
Frankrijk, Italië, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk,
Groot-Brittannië,
Zweden en Zwitserland)
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Ontwikkeling van het inkomen per hoofd van de bevolking in 1820-2006.

De lijnen in de figuur laten zien dat er sprake is van een trendmatige

groei van het bnp per hoofd van de bevolking in een periode van bijna

tweehonderd jaar (de groeivoet bedraagt 1,9 procent). We zien in de gra-

fiek ook dat de grote depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw en
met name de Tweede Wereldoorlog invloed hebben gehad. Desondanks
keerde de economie steeds terug naar het standaardgroeipad. Deze

ontwikkeling geldt voor Nederland, Groot-Brittannië, West-Europa en
de Verenigde Staten.
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2.4	
State

Of the Future Index

Ook als naar andere kwaliteitsindicaties van het leven op aarde wordt
gekeken, blijkt vooruitgang een langetermijntrend te zijn. Dat blijkt

onder meer uit de State Of the Future Index, die gebaseerd is op empirisch
onderzoek dat al twintig jaar wordt uitgevoerd. In 49 researchclusters,

verspreid over de wereld, worden data verzameld, weegfactoren opgesteld
en inschattingen gemaakt over de ontwikkelingen in de komende jaren.
Een reeks positieve en negatieve mondiale ontwikkelingen (zoals de omvang van kindersterfte, honger, inkomen, werkloosheid en terrorisme)
passeert de revue. Deze factoren treffen we aan op de World Score Card.
Positieve ontwikkelingen

2012

2050

Beschikbaarheid van water

+

+

Kunnen lezen en schrijven

+

+

Levensverwachting bij geboorte

+

+

Armoede 1,25 dollar per dag

+

+

Kindersterfte

+

+

Oorlogen

+

+

Hiv-besmetting

+

+

Internetgebruik

+

+

Bnp per hoofd bevolking

+

+

Aantal vrouwen in parlementen

+

+

Middelbare-schoolleerlingen

+

+

Energie-efficiency

+

+

Bevolkingsgroei

+

+

Aantal mensen ondervoed

+

+

Verspreiding kernwapens

+

+

Totale schuld

-

?

Werkloosheid

-

-

Inkomensongelijkheid

-

+

Ecologische voetafdruk

-

+

Negatieve ontwikkelingen
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Negatieve ontwikkelingen (vervolg)

2012

2050

Schadelijke emissies

-

+

Terroristische aanvallen

-

-

Deelname aan verkiezingen

-

+

Corruptie

?

-

Burgerrechten

?

+

Duurzame elektriciteit

?

+

Bebossing

?

?

Uitgaven voor R&D

?

?

Artsen per hoofd bevolking

?

+

Duidelijke trend ontbreekt

+ = situatie verbeterd ; - = situatie verslechterd; ? = situatieverandering niet duidelijk.

World Score Card van SOFI 2012, aangevuld met de persoonlijke indicatie van SOFI
2050 van de auteur.

Als de positieve en de negatieve ontwikkelingen in een reeks van jaren

worden gekwantificeerd, gewogen en gesaldeerd, ontstaat een trendlijn
ofwel de State of the Future Index.

De State of the Future Index geeft een

1,2
1,1
1,0

1.185%

0.279%

indicatie van de veranderingen in de
kwaliteit van het leven op aarde. De

historische lijn van de World Score Card

0,9

laat een duidelijk, positief beeld zien. Dit

0,8
0,7
0,6
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

State of the Future Index voor 1985-2012 en
de verwachting tot 2022.

rechtvaardigt de conclusie dat het leven

op aarde de laatste twintig jaar aangena-

mer is geworden. De velen die deelnemen
aan de panels met het doel de toekomst

in beeld te brengen, trekken de lijn niet

in dezelfde mate door naar de toekomst.

Met hun visie veroorzaken zij een ‘knik’ in de curve. Een dergelijke knik
wordt nogal eens aangetroffen; deze verraadt dat het menselijk gedrag

zich vaak maar moeilijk conformeert aan trends die op een paradigma-

verandering in de nabije toekomst wijzen. Laten we hopen dat deze visie
van zoveel experts door de praktijk in gunstige zin wordt bijgebogen.
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Op basis van de onderzoeken die in dit boek zijn opgenomen, kunnen

we een voorspelling voor 2050 doen. Voor het jaar 2050 gaan we ervan uit

dat de gezondheidszorg sterk is verbeterd, ook voor de allerarmsten in de
wereld. De situatie met betrekking tot levensverwachting bij geboorte,
kindersterfte, hivbesmetting en het aantal artsen per hoofd van de

bevolking zal dan ook veel gunstiger zijn dan in 2012. Ook de economi-

sche groei zal niet teleurstellen. En dus zijn we positief met betrekking

tot de bestrijding van de armoede, het gebruik van internet, ontwikkeling van het bnp per hoofd van de bevolking en de vermindering van de
bevolkingsgroei en van het aantal mensen dat ondervoed is.

Onduidelijk is of burgers, bedrijven en overheden zich in de toekomst in
de schulden zullen steken en of de uitgaven voor research en ontwikkeling zullen veranderen. Evenmin is er zicht op de ontwikkeling van de

werkloosheid en de inkomensongelijkheid. Deze variabelen zijn afhankelijk van de risicopreferentie die in 2050 de tijdgeest zal bepalen.

Het milieu is niet langer het kind van de rekening. De beschikbaarheid
van water zal toenemen, evenals de milieu-efficiency en de ecologische

voetafdruk. Ook mogen we ervan uitgaan dat de hoeveelheid schadelij-

ke emissies zal afnemen en dat de omvang van duurzame elektriciteitsopwekking groot zal zijn. Of men bereid is de bebossing te beschermen
en het areaal uit te breiden, is vooralsnog onduidelijk.

Op het gebied van het bestuur mag worden verwacht dat er veel zal

worden geïnvesteerd in het kunnen lezen en schrijven van de bevolking,
alsmede van het stichten van middelbare scholen. Ook het aantal oorlogen tussen natiestaten zal verder afnemen, evenals de verspreiding van

kernwapens. Een toename van het aantal vrouwen dat zitting neemt in

een parlement ligt in de lijn van de verwachting. Ook zullen meer mensen deelnemen aan verkiezingen en komen er meer burgerrechten. Er

staat tegenover dat er grote maatschappelijke spanningen zullen zijn.
Terroristische aanvallen en corruptie zullen toenemen. De indicatie

voor de SOFI 2050 kan geen andere zijn dan dat in de komende decennia
aan de voortdurende vooruitgang geen einde zal komen.
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Over de auteur
Wim de Ridder (1945) kwam in 1967 in contact met de futurologie via

Fred Polak, die met zijn driedelige boek Prognostica de grondlegger van de
futurologie in Nederland mag worden genoemd. Sindsdien is toekomst-

onderzoek zijn passie.

Dat kwam aan het begin van jaren tachtig van de vorige eeuw goed van

pas, toen hij hoofd van de afdeling Economisch Bureau en Planning van
de toenmalige Nederlandsche Middenstandsbank was. De Nederlandse

economie maakte in die tijd een diepe recessie door en vormde het decor

voor de langetermijnverkenningen van de Nederlandse economie die hij
toen opstelde. In die tijd maakte de Amerikaanse futuroloog

Alvin Toffler furore met zijn boeken Future shock en The third wave; ook het
paradigma van de langetermijngolven van Kondratieff vormden zijn
inspiratiebron.

Van 1983 tot 2007 heeft hij als directeur van de Stichting Maatschappij

en Onderneming, kenniscentrum van het bedrijfsleven, veel onderzoek
geleid naar de langetermijnontwikkeling van de toen opkomende digitale samenleving.

In 2002 volgde zijn benoeming tot deel-

tijdhoogleraar toekomstonderzoek aan de
Universiteit Twente. De leerstoel —inge-

steld door de Stichting Toekomstbeeld der
Techniek— is voortgekomen uit de nala-

tenschap van Fred Polak die op deze wijze
het wetenschappelijk onderzoek naar de
toekomst wilde bevorderen.
Wim de Ridder (Fotostudio Gerry
Hurkmans, Amsterdam).

In 2007 werd hij directeur van FSM

Consultancy bv, een onderneming die

zich richt op langetermijnverkenning en
strategische advisering.

De Ridder heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. In 2010
verscheen De wereld breekt open. Strategisch inspelen op de nieuwe tijd. In 2012
publiceerde hij De strategische revolutie. Nieuwe leiders nemen het stuur over.
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E-mail
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De ontdekking van de toekomst
Dit boek verkent de technologische ontwikkelingen die de
wereld de komende decennia zullen veranderen. Op basis hier
van zijn voor onder meer de gezondheidszorg, de industrie, de
financiële sector en de overheid toekomstbeelden voor 2025
opgesteld die onze fantasie te boven gaan. Kodak wist al in
1975 dat de digitale camera de markt zou veroveren en maakte
het eerste prototype. Maar Kodak kon zich geen beeld vormen
van een toekomst zonder de filmrolletjes die het bedrijf zoveel
voorspoed had gebracht. Kodak ging in 2012 failliet.
De ontdekking van de toekomst beschrijft dat in de loop van
de geschiedenis veel leiders zich geen voorstelling wilden of
konden maken van de veranderende tijdgeest, met veel ellende,
conflicten en oorlogen tot gevolg.
Tegelijkertijd is wereldwijd sprake van een fascinerend proces
van vooruitgang waaraan steeds meer mensen deelnemen.
Dit boek is de gids voor uw persoonlijke ontdekkingstocht.
De auteur, prof. dr. Wim de Ridder, is
futuroloog en hoogleraar toekomst
onderzoek aan de Universiteit Twente.
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