
De toekomstkunde na Polak 

In 1985 overleed op 78-jarige leeftijd de Nederlandse 
futuroloog Fred. Polak. Polak was een begaafd en 
veelzijdig mens, hetgeen blijkt uit de vele functies, die 
hij bekleedde. Hij was onder meer hoogleraar sociolo
gie, senator, en vervulde diverse leidende functies in 
het bedrijfsleven. 
Het meest bekend is Polak ongetwijfeld geworden als 
de grondlegger van de 'futurologie'. In een zeer om
vangrijk oeuvre heeft Polak een poging gedaan deze 
futurologie te grondvesten en te karakteriseren. Daar
toe heeft hij negentien (!) boeken geschreven en een 
eindeloze stroom van artikelen, voordrachten en le
zingen geproduceerd. Eind 1985 verscheen posthuum 
Polaks laatste boek, getiteld Morgen is anders, op
nieuw een poging om de toekomst te doorgronden. 

Morgen is anders 
Polaks laatste boek is naar mijn mening niet zijn 
beste. Weliswaar etaleert de auteur pagina's lang zijn 
belezenheid en doet hij vele pogingen het grote aantal 
gesignaleerde trends in een integrerend perspectief te 
plaatsen, maar na lezing blijft de lezer toch enigszins 
beduusd en verward achter. Wat was nu precies de be
doeling van dit boek? Waarom is het geschreven? 
Mijn conclusie is dat Polak in dit boek de toekomst 
wilde voorspellen. Hij wilde een aantal 'ontwikke
lingstrends' aangeven, iets dat, naar zijn eigen zeggen, 
een belangrijk doel is van elke toekomst-verkenning. 
In Morgen is anders schetst Polak met enkele grove 
penseelstreken de menselijke historie, om vervolgens 
in het verlengde daarvan een blik te werpen in de toe
komst. Hij analyseert de recente industriële ontwikke
lingen en toont zijn belangstelling voor informatie
technologie, robotica en de 'communicatie-technolo
gie' , waarbij hij ons er en passant aan herinnert de op
komst van de chip reeds lang geleden voorspeld te heb
ben. 
Vervolgens schetst hij de zijns inziens belangrijkste 
technologische ontwikkelingen, die hij typeert als 'het 
uitdijend heelal van de high tech'. Hij constateert dat 
'alles industrie wordt' (en spreekt van de 'agro
industrie', de 'diensten-industrie' en de 'overheidsin
dustrie'). Hij wijst op het niet te onderschatten gevaar 
van de 'technologische werkloosheid', dat tot conflic
ten zou kunnen leiden tussen werkenden en niet
werkenden. En tenslotte schetst hij het perspectief van 
een ' arbeidsarme samenleving' waarin een geringe ar
beidsinspanning samengaat met een hoge produktivi
teit. 
Het geheel wordt door Polak gelardeerd met vele 
anecdotes, wetenswaardigheden en 'weetjes' . Zo lezen 
we in Morgen is anders over de wijze waarop in Japan 
het kanon is geïntroduceerd, over de Engelse vossen-

jacht, over het grote aantal abortussen in China, over 
het zwart-geld circuit in Italië, over het aantal bis
schoppen in Brazilië en over het enorme vermogen van 
president Mobutu van Zaïre. Daarnaast geeft Polak 
onder meer een analyse van de populariteit van het 
werk van Agatha Christie en trekt hij een parallel tus
sen Churchill en Thatcher. Aldus ontstaat een beeld 
van een merkwaardige curiositeiten winkel, waarin de 
lezer steeds weer wordt verrast door weer een nieuw 
feitje maar waarin van enige samenhang nauwelijks 
sprake meer lijkt te zijn. 
Polak beschrijft en typeert, hij geeft persoonlijke op
vattingen en bekritiseert die van anderen, en dat alles 
om een beeld te geven van de toekomst. De auteur 
steekt zijn eigen voorspelkunst niet onder stoelen of 
banken en hij waagt zich ook nu weer aan veel voor
spellingen op allerlei terreinen. Hij laat ons weten wat 
we aan internationale politieke en economische ont
wikkelingen kunnen verwachten en welke technologi
sche innovaties voor de deur staan. Hij voorspelt ook 
veranderingen in het huishouden en in de positie van 
de vrouwen hij deinst er niet voor terug te voorspellen 
dat na 2050 de mens gemiddeld circa 125 jaar oud zal 
worden. 
Morgen is anders is een populair-wetenschappelijk 
boek, waarin de schrijver zijn pen de vrije loop heeft 
gelaten en zich opwerpt als profeet. Wat in het boek 
niet duidelijk wordt is hoe Polak aan zijn inzichten en 
voorspellingen komt. Kennelijk moeten we maar ver
trouwen op zijn gave als toekomstvorser (hoewel hij 
zelf aangeeft beslist geen paragnost te zijn) of op zijn 
ambachtelijkheid met betrekking tot de methoden en 
technieken van toekomstonderzoek. 

Toepassingsgericht toekomstonderzoek 
Polak is in de ontwikkeling van de toekomstkunde 
niet weg te denken. Zowel in Nederland ais internatio
naal hebben zijn vele publikaties over de toekomst en 
de toekomstkunde een grote invloed gehad. 
In zijn laatste boek stelt Polak dat naar zijn mening 
het doel van het toekomstonderzoek is om te trachten 
uitkomende voorspellingen te doen en, wanneer dat 
niet lukt, om in elk geval te leren van de 'missers' . Hij 
hecht aan het streven om de toekomst te voorspellen, 
hoewel hij zich realiseert dat de resultaten van onze 
pogingen om de toekomst te leren kennen vaak ont
moedigend zijn. Met deze stellingname geeft Polak 
aan dat hij een duidelijke representant is van de stro
ming in de ontwikkeling van de toekomstkunde 
waarin het toepassingsgerichte karakter voorop staat. 
In zijn vroegere werk heeft Polak vooral het belang 
van het ontwikkelen en reviseren van toekomstbeel
den benadrukt. In zijn imponerende De toekomst is 
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ver/eden tijd (in twee delen verschenen in 1955) maakt 
hij duidelijk dat de toekomst voor de mens een uitda
ging is, waarop hij moet antwoorden door het ontwik
kelen van een inspirerend toekomstbeeld . Polak in 
1955: 'De gestalte van de toekomst staat nog niet defi
nitiefvast, doch wordt voorgespiegeld of verbeeld, zo
als zij, naar een bepaalde tijdsstemming of levensbe
schouwing, zou kunnen of moeten zijn . .. Hoe moet 
op de uitdaging van de toekomst worden geantwoord? 
. . . Een passend en tijdig antwoord op de met het 
voortschrijden van de tijd ook voortdurend hernieuw
de uitdaging van de toekomst kan niet anders zijn dan 
een harmonisch omvattend en bezielend toekomst
beeld!' 
In de opvatting van Polak (1955) is de westerse cultuur 
in een gevaarlijke periode terecht gekomen en is het 
moment aangebroken om ons te realiseren dat 'het 
cultuur-verval nog slechts te stuiten zal zijn, indien wij 
zijn vóór-aankondiging begrijpen'. Die vóór-aankon
diging schuilt volgens Polak in het cynische en nega
tieve karakter van ·de bestaande toekomstbeelden. 
Slechts een stimulerend toekomstbeeld kan de 
westerse cultuur nog redden. 
In zijn bekende Prognostica (in twee delen verschenen 
in 1968) werkt hij zijn gedachten uit 1955 verder uit. 
Met name in het tweede deel stelt hij dat ook het schep
pen van toekomstbeelden een proces is dat om voort
durende vernieuwing vraagt. 'Noch de Republiek als 
ideaal-staat van Plato, noch het Utopia van Thomas 
Morus, noch het Nieuwe Atlantis van Bacon, noch de 
Zonnestaat van Campanella, en al evenmin de socia
listische heilstaat volgens Bellamy of een der gefanta
seerde maatschappij-beelden van Wells, zijn voor ons 
nog qua inhoud inspirerend of magnetiserend. Zij zijn 
- doch ook niet meer dan dat - belangrijke mijlpa
len van de geest op de weg naar maatschappelijke 
vooruitgang en verheffing . .. Juist deze toekomst
beelden leren ons, dat ook toekomstbeelden up to date 
moeten blijven. Ook zij worden door de acceleratie
processen der sociale dynamica gegrepen en, als door 
lachspiegels weerkaatst, tot grillige of zelfs nonsensi
cale beelden vervormd . . . De geschiedenis der klas
sieke toekomstbeelden vormt slechts een illustratie. 
Alle prognostiek, ja, deze bij uitstek, is onderhevig 
aan de tand des tijds . . . Wie de toekomst wil voorzeg- . 
gen, moet steeds bij de tijd blijven . .. De bouw van 
toekomst-kathedralen en luchtkastelen is principieel 
als een onvoltooide en onvoltooibare symfonie van 
een eeuwig veranderlijke toekomstmuziek'. Polak on
derstreept dat toekomstbeelden voortdurend opnieuw 
gemaakt moeten worden . In een door hem als 'futuro
creatieve planning' aangeduid proces van het schep
pen en herscheppen van inspirerende toekomstbeel
den, kunnen we, naar zijn mening, ons cultureel erf
goed bewaren en verder ontwikkelen. 
Met zijn opvattingen over het belang van inspirerende 
toekomstbeelden plaatst Polak zich in de, in Frankrijk 
gestarte, prospectieve stroming binnen de toekomst
kunde. In deze stroming, die in sterke mate is geïnspi
reerd door het existentialisme, worden de creatieve en 
normatieve aspecten van het toekomstonderzoek be
nadrukt. De toekomst kan voor een belangrijk ge-
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deelte door de mens worden gemaakt, zo luidt de ge
dachtengang. Het is de taak van toekomstkundigen 
om een stelsel van alternatieve toekomsten te ontwer
pen dat in de politieke arena kan worden gebruikt. 
De prospectieve opvatting van toekomstonderzoek is 
vanaf de jaren zestig in toenemende mate gerelateerd 
geraakt aan de traditie van de 'technological fore
casting '. Deze traditie die teruggaat tot de Tweede 
Wereldoorlog, heeft bij veel onderzoekers en beleids
voerders een grote populariteit verworven vanwege de 
praktische successen die werden geboekt bij het voor
spellen van technologische doorbraken . Het samen
gaan van de methoden en technieken van 'technologi
cal forecasting' en de prospectieve opvatting heeft ge
leid tot een benadering van toekomstonderzoek, 
waarin toekomstonderzoekers hun vakgebied zien als 
een vorm van toegepast onderzoek, die bruikbaar is 
voor de onderbouwing van beleidsbeslissingen (zowel 
bij de overheid als in het bedrijfsleven). Door het in
ventariseren van toekomstige ontwikkelingen en het 
schetsen van enkele alternatieve toekomstbeelden 
(scenario's) zouden de belangrijkste voor- en nadelen 
van de diverse beslissingsalternatieven in kaart kun
nen worden gebracht. 
Gezien de opvattingen die hij in zijn laatste boek over 
toekomstonderzoek ventileert, lijkt ook Polak een 
voorstander te zijn geworden van het toepassingsge
richt toekomstonderzoek. Hij realiseert zich echter 
wel dat toekomstonderzoekers de plank vaak fors 
misslaan en dat het leren van fouten gewenst is . 
Het is jammer dat Polak de recente herbezinning in de 
toekomstkunde niet kan meemaken. Het zou interes
sant zijn geweest om te zien hoe Polak op de huidige, 
vooral weten scha ps theoretisch geïnspireerde, analy
ses van de mogelij kheden van toekomstonderzoek zou 
hebben gereageerd. Wellicht dat hij zijn volgende 
boek dan wat bescheidener had geschreven of dat hij 
ons tenminste had laten weten hoe hij aan al zijn wijs
heden komt. 

Teleurstelling over het toepassingsgerichte toe
komstonderzoek 
De inzet van het toepassingsgerichte toekomstonder
zoek in de processen van beleidsontwikkeling blijkt 
minder succesvol dan veel toekomstonderzoekers wel 
hadden gehoopt. Na een eerste golf van enthousiasme 
in de jaren zeventig valt sinds het begin van de jaren 
tachtig enige scepsis omtrent het toekomstonderzoek 
waar te nemen. Voor die scepsis kunnen diverse ver
klaringen worden gegeven. Sommige wijzen erop dat 
organisaties kennelijk niet goed in staat zijn om toe
komststudies te verwerken. Anderen tekenen aan dat 
de toegenomen scepsis is terug te voeren op een te ge
ringe professionaliteit. De term toekomstonderzoek 
zou bij velen nog een beeld oproepen van orakels en 
glazen bollen. 
Een belangrijke verklaringsgrond lijkt mij te liggen in 
de teleurgestelde verwachtingen rond de resultaten 
van het toekomstonderzoek. Veel beleidsvoerders lij
ken de verwachting gekoesterd te hebben dat het toe
passingsgerichte toekomstonderzoek hun betrouw
bare voorspellingen zou verschaffen . Op basis daar-
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van zouden zij dan de beslissingen kunnen nemen die 
hen de beleidsprogramma's zouden opleveren met de 
grootste kansen op positieve resultaten. En, eerlijk ge
zegd, hebben sommige toekomstonderzoekers ook de 
indruk gewekt dat zij over het instrumentarium be
schikken (of spoedig zouden beschikken), waarmee 
aan deze verwachtingen tegemoet gekomen zou kun
nen worden. Wij herinneren ons bij voorbeeld For
resters slotopmerkingen in zijn boek World Dynamics 
(1971): 'Het is nu mogelijk om de hypotheses over de 
afzonderlijke delen van een sociaal systeem in een 
computermodel onder te brengen . .. Gegeven een ver
zameling assumpties, spoort de computer feilloos de 
toekomstige ontwikkelingen en consequenties op'. 
De resultaten van het toekomstonderzoek tot nu toe, 
met name van gedane voorspellingen, zijn echter te
leurstellend. De omvattende analyse van Ascher 
(1978) van een groot aantal voorspellingen op de ter
reinen van de economie, het bevolkingsonderzoek, de 
energie, de technologie en het transport in de periode 
van het einde van de vorige eeuw tot nu toe, laat zien 
dat het met de trefzekerheid van de voorspellingen niet 
best gesteld is. De voorspellingen van het bruto natio
naal produkt op zowel de korte als de lange termijn 
worden gekenmerkt door grote foutenmarges. De be
volkingsprognoses van de jaren twintig zijn meestal 
even (weinig) nauwkeurig als de voorspellingen met de 
moderne cohortanalyses. 
Bovendien kon Ascher op geen enkel terrein een dui
delijke vooruitgang in de mate van trefzekerheid van 
de voorspellingen constateren. Aschers conclusies 
worden door andere onderzoeken onderschreven. 
Wise (1976) concludeert op basis van een analyse van 
de trefzekerheid van een groot aantal voorspellingen 
op het gebied van de technologische innovaties, dat 
voorspellingen op een termijn van tien jaar en langer 
vaker fout dan goed zijn. Daarnaast blijken de voor
spellingen van de specialistische toekomstonderzoe
kers slechts weinig meer trefzeker dan de voorspellin
gen van niet-experts. In een studie van de Ameri
kaanse 'denktank' American Enterprise Institute 
(1980) wordt vastgesteld dat de voorspellingen die ge
daan worden met de vaak zeer elegante econometri
sche modellen op slechts zeer korte termijn enigszins 
trefzeker zijn. Uit een omvangrijke studie van Makri
dakis en anderen (1982) blijkt dat de toename van de 
complexiteit van de gehanteerde methoden van toe
komstonderzoek niet heeft geleid tot meer trefzekere 
voorspellingen. 
Er is sprake van een teleurstelling ten aanzien van de 
mogelijkheden van het onderzoeken van de toekomst. 
De vele fraaie methoden en technieken en de diverse 
geleerde bespiegelingen ten spijt, blijken de weten
schappelijk gefundeerde voorspelingen toch niet uit te 
komen. Is er misschien meer aan de hand met het ken
nen van de toekomst? 
In het onderstaande ga ik in op enkele wetenschaps
theoretische aspecten van toekomstonderzoek. Daar
bij volg ik voor een belangrijk gedeelte het betoog van 
mijn Leidse oratie, getiteld 'Beter dan Nostradamus 
en Campanella?' 

lnductivisme en falsificationisme 
Eén van de meest cruciale vraagstukken van het men
selijk bestaan is dat onze kennis en ervaring het verle
den betreffen, terwijl we onze beslissingen moeten ne
men voor de toekomst. Dit vraagstuk, dat door Pop
per is aangeduid als 'Hume's problem of tomorrow' is 
kortweg te typeren als: 'hoe kunnen wij weten dat de 
toekomst zal zijn zoals het verleden?' 
Een bekend antwoord op deze vraag is dat van het zo
genaamde inductivisme. De inductieve redenering 
luidt, dat het mogelijk is, om op grond van een waar
genomen regelmaat in een beperkt aantal gevallen, 
over te gaan tot een algemene uitspraak aangaande de 
regelmaat van alle soortgelijke gevallen. Op basis van 
een beperkt aantal waargenomen gevallen in het verle
den is het, volgens deze redenering, dus mogelijk een 
universele uitspraak te doen die ook in de toekomst zal 
gelden. Zo impliceert de inductieve redenering bij 
voorbeeld dat wanneer reeds een aantal malen is vast
gesteld dat de criminaliteit onder jongeren toeneemt 
ten tijde van een economische recessie, een algemene 
uitspraak mogelijk is die luidt dat 'altijd wanneer er 
sprake is van een economische recessie de criminaliteit 
onder jongeren zal toenemen'. 
Bijna 250 jaar geleden wist Hume al overtuigend aan 
te tonen dat er geen enkel logisch argument bestaat, 
waarop we de conclusie zouden kunnen baseren dat 
'de verschijnselen waarmee we nog geen ervaring heb
ben opgedaan, lijken op de verschijnselen waarmee we 
al wel ervaring hebben opgedaan '. Hume's stelling is 
dat een inductieve redenering niet te rechtvaardigen is. 
Ik zal deze stelling toelichten met een voorbeeld van 
RusselI, dat gaat over een inductivistische kalkoen. 
De eerste ochtend dat hij op de boerderij werd gevoe
derd stelde deze kalkoen vast, dat het 's ochtends ne
gen uur was. Als goede inductivist ging hij er vervol
gens toe over om onder een groot aantal verschillende 
omstandigheden waar te nemen hoe laat hij werd ge
voederd. Elke keer bleek dat 's ochtends om negen uur 
te zijn; op woensdag en donderdag, op warme en 
koude dagen, op regenachtige en droge dagen . Ten 
slotte was zijn inductivistische geweten tevreden ge
steld en trok hij de inductivistische conclusie: 'Ik zal 
altijd om negen uur 's ochtends gevoederd worden'. 
Helaas bleek deze conclusie op een wrede wijze on
waar te zijn. Op kerstavond werd hem de hals door
gesneden. Een inductieve gevolgtrekking uit ware pre
missen had de kalkoen tot een onware conclusie ge
bracht. 
Met Hume's stelling in de hand, kan de nekslag wor
den toegebracht aan het inductivisme. Hume's ana
lyse toont namelijk aan dat we op basis van onze waar
nemingen nooit de definitieve uitspraak kunnen doen 
dat een theorie voor altijd waar is. Het enige waartoe 
onze waarnemingen ons in staat stellen, is om te bepa
len of een theorie niet waar is. De waarneming 'dit is 
een zwarte zwaan' kan ons bijvoorbeeld in staat stel
len te bepalen dat de hypothese 'alle zwanen zijn wit' 
niet waar is. Voorspellingen die worden afgeleid uit 
theorieën zijn exact hierop gericht. Een voorspelling is 
in deze zin een langs logische weg uit een theorie afge
leide uitspraak over een nog niet geconstateerd ver-
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schijnsel. Door een confrontatie van een dergelijke 
voorspelling met de waarnemingen kan worden nage
gaan of de theorie wel of niet juist is. 
Dit is de basisstelling van een stroming in de weten
schapsfilosofie, die wordt aangeduid als het falsifica
tionisme. In het falsificationisme ligt de nadruk op een 
eliminatieprocedure, waarin wordt aangegeven wan
neer een theorie dient te worden verworpen. 

Kritiek op de wetenschappelijke toekomstkunde 
Wat betekent dit alles nu voor de studie van de toe
komst? Ik wil wijzen op drie zaken. In de eerst plaats 
moet worden geconstateerd dat, in tegenstelling tot 
wat veel moderne toekomstonderzoekers beweren, er 
geen verschil bestaat tussen het begrip voorspelling zo
als gebruikt bij het toetsen van theorieën en het begrip 
voorspelling in de toekomstkunde. 
Bij het toetsen van theorieën zijn voorspellingen de uit 
theorieën afgeleide uitspraken over de werkelijkheid, 
die met die werkelijkheid worden geconfronteerd . 
Voorspellingen zijn in deze de instrumenten met be
hup waarvan geprobeerd wordt de strikt universeel ge
formuleerde theorieën te falsificeren . 
Volgens veel moderne toekomstdeskundigen zijn de 
voorspellingen van de moderne toekomstkunde geheel 
iets anders. Het zouden uitspraken zijn over de toe
komst die gericht zijn op de ondersteuning van beslis
singen. Hun functie, zo luidt de redenering, is niet zo
zeer om een instrument te zijn bij het streven naar de 
falsificatie van een theorie, maar om beslissingen te 
onderbouwen met uitspraken over de toekomst waar
van verwacht mag worden dat ze zullen uitkomen. 
Het doen van uitspraken over de toekomst waarvan 
we mogen verwachten dat ze uitkomen is minder 
moeilijk dan dat op het eerste gezicht lijkt. We kunnen 
die uitspraken bij voorbeeld het karakter geven van 
tautologieën (zoals bij voorbeeld: morgen zal het wel 
of niet regenen) of ze zeer algemeen formuleren (zoals 
bijvoorbeeld: in 1986 zal het ergens in Nederland gaan 
regenen). Maar daarmee daalt de informatieve waarde 
van de uitspraken natuurlijk tot het nulpunt. De mo
derne toekomstonderzoekers realiseren zich dit pro
bleem. Ze zien het als hun taak om uitkomende voor
spellingen op te stellen, die tevens een grote informa
tieve waarde hebben. 
Nu zouden dergelijke voorspellingen gedaan kunnen 
worden op basis van een droom of vanuit een geheim
zinnige gave als helderziendheid. Dat is echter niet de 
werkwijze die de moderne voorspelkundigen voor 
ogen staat. De voorspelkundigen zoeken de rechtvaar
diging van hun voorspellingen in de wetenschappelijk
heid van hun kennis. Maar daarmee verdwijnt het ver
schil tussen de voorspellingen zoals gebruikt in de mo
derne voorspelkunde en voorspellingen zoals gebruikt 
bij het toetsen van theorieën. Een informatieve voor
spelling kan immers slechts wetenschappelijk gerecht
vaardigd worden door te wijzen op zijn afleiding uit 
een theorie. 

Hiermee zijn we bij een tweede punt aangekomen dat 
in d~e discussie van belang is. Wil een voorspelling 
een zekere informatieve waarde hebben, dan dient zij 
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gebaseerd te zijn op een theorie. Zoals het voorbeeld 
van de kalkoen ons laat zien, is de gedachte dat infor
matie kan worden geproduceerd door het systema
tisch verzamelen en vergelijken van data, onjuist. Uit
spraken verkrijgen pas informatieve waarde wanneer 
ze geplaatst worden in een bepaald kader; wanneer ze 
verbonden zijn met een bepaald gezichtspunt, waar
mee wordt vastgesteld welke verschijnselen wel en 
welke niet van belang worden geacht. 
Uitspraken ontlenen hun informatieve waarde met an
dere woorden aan theorieën, die door ons worden ge
hanteerd om de werkelijkheid te interpreteren. Weten
schap is een zaak van het bedenken van theorieën, en 
van het toetsen van die theorieën aan de waarneem
bare werkelijkheid, waarbij overigens geldt dat de 
waarnemingsuitspraken ook zelf weer een produkt 
zijn van (voorafgaande) theoretische activiteit. Het 
zijn deze door de wetenschap bedachte en getoetste 
theorieën die ons in staat stellen om aan te geven 
waarom we, uitgaande van een bepaalde verzameling 
van empirische verschijnselen, bepaalde voorspellin
gen durven te doen met betrekking tot de toekomst. 
De moderne voorspelkundigen zien zich wat dit be
treft echter geplaatst voor een speciaal probleem. Het 
merendeel van de voorspellingen die bruikbaar zou
den moeten zijn in praktische beslissingssituaties 
heeft, op z'n minst gedeeltelijk, betrekking op sociale 
verschijnselen. Met de wetenschappelijke theorievor
ming in de sociale wetenschappen is het echter niet zo 
best gesteld. Vergeleken met de natuurwetenschap
pen, staan de sociale wetenschappen nog in de kinder
schoenen . Een belangrijke reden hiervoor is gelegen in 
het feit dat we in de sociale wetenschappen te maken 
hebben met zeer complexe verschijnselen. Sociale 
systemen zijn weinig stabiel, gesloten en repeterend 
van karakter. Het voorspellen van een revolutie is ons 
daarom tot nu toe heel wat minder goed gelukt dan het 
voorspellen van zonsverduisteringen. 
In de sociale wetenschappen hebben we te maken met 
omvangrijke veelal onbeheersbare stelsels van zich dy
namisch, elkaar wederzijds beïnvloedende, in de tijd 
ontwikkelende verschijnselen. Een auteur als Hayek 
meent dat deze karakteristieken ertoe leiden dat 
sociaal-wetenschappelijke theorieën slechts principe
verklaringen kunnen bieden en dat de uit deze theo
rieën afgeleide voorspellingen slechts beperkt van ka
rakter kunnen zijn. In elk geval kan worden vast
gesteld dat het ons tot nu toe in de sociale wetenschap
pen niet of nauwelijks is gelukt om theorieën te ont
wikkelen waarmee zinvolle en trefzekere voorspellin
gen gedaan kunnen worden. 
In de moderne toekomstkunde is, voorzover ik kan 
nagaan, geen enkele poging ondernomen om dit 
vraagstuk zelfs maar aan de orde te stellen. De aan
dacht van de moderne voorspelkundigen is vooral ge
richt op de ontwikkeling van ingenieuze methoden en 
technieken en het schrijven van voorspellende 'best
sellers'. Theorievorming is een onderwerp waarvoor 
geen belangstelling bestaat. Maar het is juist het ge
brek aan theorieën dat er de voornaamste oorzaak van 
is dat het met onze voorspelcapaciteiten zo slecht is 
gesteld. Uit het eerder genoemde onderzoek van 
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Ascher naar de trefzekerheid van voorspellingen kan 
namelijk ook iets worden geconcludeerd omtrent de 
doorslaggevende factor met betrekking tot de te
leurstellende mate van trefzekerheid van gedane voor
spellingen. Die doorslaggevende factor is niet te vin
den in de eigenschappen van de gehanteerde voorspel
lingsmethoden, maar in de aard van de inhoudelijke 
assumpties die aan de voorspellingen ten grondslag 
liggen. Het moge duidelijk zijn dat bij een laag niveau 
van theorievorming die inhoudelijke assumpties veelal 
impliciet blijven en weinig worden doordacht. Dat 
veel van de gedane voorspellingen achteraf onjuist 
blijken te zijn, is dan begrijpelijk . 
De wetenschappelijke toekomstkunde past dus grote 
bescheidenheid. Het doen van informatieve uitko
mende voorspellingen is, bij het ontbreken van theo
rieën, wel een erg hoog gegrepen ideaal. Maar zelfs als 
er wel theorieën ter beschikking staan, is enige relati
vering op zijn plaats. 
Een theorie, en daarmee kom ik bij het derde punt, die 
al vaak getoetst is en nog steeds niet is verworpen, 
krijgt een soort rapport waarin wordt aangegeven in 
welke mate de theorie getoetst is en hoe streng die toet
sen waren. Dat rapport wordt aangeduid als de graad 
van corroboratie van de theorie. 
De vraag die vanuit het perspectief van 'Hume's pro
blem of tomorrow' vervolgens naar voren komt, is na
tuurlijk of de voorspellingen die uit theorieën worden 
afgeleid die vaak en streng zijn getoetst, betrouwbaar
der zijn dan de voorspellingen van minder vaak en 
streng getoetste theorieën. Het antwoord op deze 
vraag moet echter ontkennend zijn. Want op grond 
van de genoemde argumentatie van Hume moeten we 
concluderen dat er geen enkele reden is om te veron
derstellen dat het aannemelijk of waarschijnlijk is dat 
een theorie met een hoge corroboratie-graad toekom
stige toetsen beter zal weten te overleven dan een theo
rie met een lage corroboratie-graad. 
Maar, zo wordt vaak tegengeworpen, we mogen toch 
verwachten dat morgen de zon zal opgaan? En we mo
gen toch verwachten dat als we uit een raam op de eer
ste verdieping springen, we naar beneden vallen? Na
tuurlijk mogen we dat verwachten, want deze veron
derstellingen (of, zo u wilt, voorspellingen) zijn geba
seerd op de beste theorieën die we over deze verschijn
selen hebben. En het is verstandig om ons praktische 
beslissingen te baseren op dergelijke beargumenteer
bare standpunten. Maar bij praktische beslissingen 
gaat het om het toepassen van bestaande kennis en niet 
om te streven die kennis uit te breiden. Zelfs wanneer 
we een gezonde theoretische twijfel hebben ten aan
zien van de te gebruiken theorieën, hebben we bij het 
nemen van onze praktische beslissingen slechts de 
keuze om de beslissingen te baseren op meer 0 f minder 
goede theorieën. Het keuze-criterium daarbij is, zoals 
Pop per aangeeft, eenvoudig: voor het nemen van 
praktische beslissingen kiezen we die theorie die, in 
vergelijking met andere theorieën, tot nu toe het best 
de meest strenge toetsen heeft doorstaan . De voorspel
lingen die we uit die theorieën afleiden worden door de 
aard en de hoeveelheid van die toetsen echter niet be
trouwbaarder . 

- - - ~~~--~~~~~~~~-----~---- -

Conclusie 
Er bestaat een zekere teleurstelling ten aanzien van de 
toepassingsgerichte toekomstkunde. De vele gedane 
voorspellingen blijken vaak weinig trefzeker. Een her
bezinning ten aanzien van de grondslagen van het we
tenschappelijke toekomstonderzoek is op zijn plaats. 
De tijd van visionaire bespiegelingen over de toe
komst, zonder dat daarbij duidelijk is waarop die 
bespiegelingen zijn gebaseerd, lijkt voorbij te zijn . Po
laks laatste boek vormt in die zin misschien wel een af
sluiting van een bepaalde periode in de ontwikkeling 
van de toekomstkunde. 
De aangebroken periode van herbezinning biedt de 
mogelijkheid de fundamenten van de toekomstkunde 
kritisch te bezien. Naar mijn mening leidt een derge
lijke kritische bezinning tot de conclusie dat de toe
komstkunde behoefte heeft aan sociaal-wetenschap
pelijke theorieën. 
De uitkomst van de hiervoor gepresenteerde weten
schapstheoretische analyse is dat de toekomst slechts 
wetenschappelijk kan worden voorspeld, wanneer we, 
liefst streng getoetste en nog niet verworpen, theorieën 
tot onze beschikking hebben. Daarbij geldt dat die 
voorspellingen, omdat ze toepassingen zijn van be
staande kennis, slechts provisoir en tentatief kunnen 
zijn. Voortdurend bestaat immers de kans dat de be
treffende theorie alsnog blijkt te moeten worden ver
worpen. 
Tenslotte mag worden geconcludeerd dat wanneer 
theorieën afwezig zijn, zoals in de sociale wetenschap
pen maar al te vaak het geval is, voorspellen een wille
keurige bezigheid wordt en niet wetenschappelijk te 
rechtvaardigen is. Iemand die, zonder zich te kunnen 
baseren op een theorie, zich waagt aan het doen van 
voorspellingen plaatst zich in de groep van zieners, 
sterrenwichelaars en glazenbol-kijkers. 
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