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Onze vorige trend-
verwachting van
2019 kreeg de titel
‘Jaar van het Digi-
tale Doolhof’ mee,

duidend op de problemen
die met name bij (oudere)
consumenten en burgers
ontstaan bij het gebruik van
digitale diensten omdat
steeds meer papieren alter-
natieven wegvallen en de di-
gitale handelingen com-
plexer lijken te worden.
Mensen lijken hierdoor bui-
ten de samenleving te wor-
den geplaatst. Digitalisering
is voor zo'n 2,5 miljoen Ne-
derlanders een door het ka-
binet erkend probleem.

Hoewel we in een opvol-
gend jaar altijd pogen juist
de nadruk qua trends weer
op een ander gebied te leg-
gen, hebben we dit jaar be-
wust gekozen voor het door-
trekken van de ingezette
lijn. Feitelijk omdat de pran-
gende realiteit ons geen an-
dere keus laat. De impact
van dit digitale doolhof
wordt zwaar onderschat en
rammelt zowel technisch
als ethisch aan alle kanten.
In ruil voor gebruiksgemak
geven mensen hun data en
privacy weg. Intussen dreigt
bij zowel (semi)overheden
als het bedrijfsleven een in-
eenstorting van ict-syste-
men die te lang houtje-
touwtje aan elkaar ge-
knoopt zijn; die door ach-
terstallig onderhoud gevoe-
lig zijn voor cyberdreiging

en waar ook de software-
aanbieders zelf veelal geen
wijs meer uit worden. Ko-
mende jaren zullen we re-
gelmatig digital destruction
meemaken: de verstoring
van het maatschappelijk
verkeer door te grote afhan-
kelijkheid van ict-systemen.

Wij hadden in 2006 de
twijfelachtige eer om de fi-
nanciële catastrofe van
2008 en het daaropvolgende
jarenlange economische
zaagtandherstel tot 2020 à
2022 helaas juist te mogen
voorspellen. Laten we deze
kennis gebruiken om een vi-
sionaire blik op de komende
tien jaar te richten. Hoe
staan we ervoor in 2030?
Wij doopten het komende
decennium: ’de herintrede
van de roaring twenties’. En
niet voor niets. Er staan ons
ingrijpende veranderingen
te wachten: de gevolgen van
de Brexit zullen voelbaar
worden in Nederland; de
Europese Unie trekt steeds
meer macht naar zich toe en

het behalen van de klimaat-
doelstellingen, inclusief een
complete energietransitie,
zullen een zware wissel
trekken op ons dagelijks le-
ven.

Wat het kabinet intussen
over hoofd lijkt te zien is dat
het streven naar een ‘groei-
economie’ niet meer past in

het huidige tijdsgewricht.
Kunstmatige intelligentie
en klimaatuitdagingen vra-
gen om een ‘balansecono-
mie’ die de financiële kant
van onze nieuwe economie
in balans zal brengen met
welzijn, duurzaamheid en
de menselijke maat. De fo-
cus op financiële economi-
sche groei staat daar haaks
op. Er zullen dus in hoog
tempo modellen ontwikkeld
moeten worden om bij een
jaarlijkse ‘groei’ tussen -1 en
+1% toch een welvarend
land te kunnen garanderen.
Koning Willem-Alexander
nam in zijn kersttoespraak
hier alvast een voorschot op
met de woorden: ,,In de
jacht naar geluk en succes
kunnen we onszelf soms
voorbijlopen.”

Wij hopen dat het aange-
kondigde groeidebat, in het
voorjaar van 2020, zal wor-
den omgebogen naar een
balansdebat. Dan kunnen
de verwachte roerige jaren
twintig van deze eeuw iets
rustiger verlopen dan waar
het nu naar uit ziet en kun-
nen we met recht blijven
spreken van ’een waanzin-
nig gaaf land’, zoals premier
Rutte pleegt te zeggen.

De beste wensen voor het
nieuwe decennium!

Lieke en Richard Lamb zijn
beiden futuroloog en auteurs
van de jaarlijkse trendsver-
wachting op 
trendwatcher.com

’Digitale ontwrichting is
de grootste bedreiging’

OPINIE Lieke en Richard Lamb, trendwatchers

Hoe gaat het nieuwe jaar er voor Neder-
land uitzien? Trendwatchers Lieke en Ri-
chard Lamb kijken terug op ontwikkelin-
gen in het afgelopen decennium en blik-

ken vooruit naar het komende. ,,We zullen
rekening moeten houden met een moder-

ne versie van de ’roerige jaren twintig’.

Lieke en
Richard Lamb 
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Hoe kom je toch aan je onderwer-
pen, vragen lezers vaak. Daar is
geen eenduidig antwoord op. Ge-

woon, tweede natuur en soms wordt
het op een presenteerblaadje voorge-
schoteld. Neem nou die ingezonden
brief van Hummie van der Tonnekreek
op de Wat U Zegt-pagina.

De 74-jarige tv-maakster ageerde op
geestige wijze tegen framing van oude-
ren als zorgverslindende potverteer-
ders. Ze riep op tot een - hooggehakte -
protestmars. En dat weken voordat het
woord van het jaar, Boomer, voor het
eerst gevallen was!

Daar moesten we meer van weten!
Afspraak op een oktobermiddag, be-
paald geen straf met deze ironische en
geestige spraakwaterval. De zaterdagre-
portage typte zich helemaal vanzelf.

Op maandag en dinsdag kreeg Hum-
mie een stortvloed van bijval, ook in de
lezersrubriek waar het begonnen was.
Op mijn bureau belandden brieven van
boze boomers die met haar van
Brienenoordbrug naar Binnenhof gaan
marcheren. 

In een interview met Maarten ’t Hart
ging het over ouderdom en zodoende
kwam Hummie ter sprake. De schrijver,
die een roerig verleden als travestiet
heeft, vroeg belangstellend of zij nog
steeds van die ongelooflijk lange rode
nagels had en of die écht echt waren. 

Toen Hummie dat hoorde, vroeg ze
meteen zijn mailadres. ,,Want ik kan
wel wat hulp gebruiken in de organisa-
tie van mijn protestmars. Die komt er,
in het voorjaar!” Om haar overredings-

kracht kan niemand heen. Kort en goed:
’t Hart gaat met haar de kar trekken, al
doet hij dat niet op hakken.

De reportage met Hummie belooft
een mooi vervolg te krijgen. Ik zie het
wel voor me, die stoet boze boomers.
Een kwestie van achterovergeleund de
lente afwachten. 

Dacht ik. Want de reportage kreeg
nog een staartje. Collega Coosje Hiske-
muller appt dat haar buurman, Kor
Boven, het adres van Hummie wil. Ja,
alles in het betamelijke, hoor, Kor is
geen creep. ,,Hij wil haar haar boek
laten signeren, hij spaart handtekenin-
gen van schrijvers.” 

Nou stuit een krantenmens wel vaker
op kleurige paradijsvogels, maar een
man die de wereld afreist om krabbels
van auteurs te verzamelen… Die kun-
nen we natuurlijk niet laten lopen. In
ruil voor contact met Hummie is Kor
Boven best bereid tot een interview. 

Kor is een meesterlijk verteller, maar
tijdens zijn relaas doet hij herhaaldelijk
zijn beklag. Want hij heeft Evert Sante-
goeds, die wel tien boeken op zijn naam
heeft, heel vaak benaderd maar die
geeft geen sjoege. Wel Gorbatsjov, wel
Cruijff, wel Simon Wiesenthal, maar
geen Santegoeds. Het werd de rode
draad van het stukje.

Vorige week was Kor op de redactie,
Evert signeerde zijn boeken. Kor blij.
Maar toch ontbrak er nog iets aan zijn
geluk. ,,Mijn afspraak met Hummie
loopt steeds mis. En nou hoor ik niks
meer van haar…” Evert greep meteen de
telefoon. U gaat hier vast meer van
lezen.

Staartje

Van Hummie naar
Maarten naar Evert...

,,Vergaande automatise-
ring en autonomisering
kan tot heel verkeerde
kettingreacties leiden. Sta
je ten onrechte in een
systeem als fraudeur, dan
kom je daar niet snel van
af”, stellen Lieke en Ri-
chard LAmb. FOTO ANP
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