
oor toeval werd ik er de afgelopen 

maanden bij herhaling op gewezen 

dat de enige vaste waarde in het leven 

is dat alles verandert. Ik leef meestal 

liever in de veilige voltooidheid van het 

verleden, romantiserend waarderend wat 

zich al bewezen heeft. Dat wat je terugkij-

kend kunt overzien. Dat wat geanalyseerd, 

geduid en verwerkt is. Veilig, want achter de 

rug. Esthetisch geëxposeerd in het museum van 

mijn geheugen. Hoewel politiek vaak progressief, ben ik in 

wezen oerconservatief. Mijn toekomstdroom zou bestaan uit 

een pick & mix van beproefde kwaliteiten en vormen uit de 

afgelopen decennia, nee millennia.

In mijn wijk de Achtse Barier verandert er niet veel. In de 

vijftien jaar dat ik er woon, verdween de verbindende buurt-

bibliotheek en moeten we het nu doen met acht verrijdbare 

rekjes boeken, die op dinsdag enkele uren in een multifunc-

tionele ruimte staan. Mijn verdriet daarover is onveranderlijk. 

Af en toe gaat er een fietsbrug in rook op en komt er een 

iets vandaalbestendigere voor terug. En de supermarkt op 

het Ardècheplein wisselt iedere vijf jaar van eigenaar of van 

inrichting, maar verder slaapt de tijd hier net als de bewo-

ners. Dat heeft iets geruststellends. Tot ik op een inspiratie-

dag een keynote volgde van filosoof en trendwatcher Ruud 

Veltenaar, die me wakker schudde met de vraag of ik wel 

klaar ben voor de zich aandienende toekomst. Om me daar-

na nog een glas water in het gezicht te gooien met de tekst: 

„We bevinden ons niet in een tijdperk van verandering, maar 

in een verandering van tijdperk. We leven in een sociaaleco-

nomische, ecologische en spirituele crisis, met een exponen-

tieel toenemende technologie. 

ZOU DIT VERKLAREN WAAROM BIJVOORBEELD DE AL 

JAREN BEPLEITTE VERANDERING VAN ZWARTE PIET NAAR 

EEN FIGUUR ZONDER RACIALE STEREOTYPERING ZO’N 

WEERSTAND OPROEPT? Terwijl het in feite gaat om het 

aanpassen van een laagje schmink en een pruik, roept het 

debat ongekende emoties op en zijn tegenstanders van ver-

andering zelfs bereid geweld te gebruiken. Een politiemacht 

is nodig om vreedzame demonstranten te beschermen. 

Verklaart dit waarom klimaatverandering ontkend wordt en 

velen liever geloven in fake news en complottheorieën dan 

in serieuze journalistiek en harde wetenschap? 

 

Volgens Zen-geïnspireerd schrijver Leo Babauta is ons groot-

ste probleem dat we ons blijven vastklampen aan de illusie 

van vastigheid: „Het betekent dat we allemaal verlangen 

naar een vorm van stabiliteit in ons leven. We willen een vast 

inkomen en werkroutine. We willen zelf stevig in het leven 

staan, en niet meewaaien met elke vlaag van tegenslag. We 

willen ook dat iedereen om ons heen niet verandert, zodat 

we op ze kunnen blijven rekenen. We willen dat onze liefdes-

relaties betrouwbaar en stabiel blijven. Uiteraard weten we 

diep van binnen dat de kans bestaat dat iets verandert, maar 

daar denken we liever niet aan. Het is alsof we vastigheid 

proberen te vinden in een rivier. Maar er is geen vastigheid 

in het leven, alleen maar vloeibaarheid.” Tantratrainer Carla 

Verberk zegt: „Vanuit een bepaald perspectief kun je zeggen 

dat het leven één groot sterven is: je krijgt een kind en na 

een jaar al is de baby ‘gestorven’ en veranderd in een peu-

ter. Ook die sterft, ineens is er een puber, die óók weer sterft. 

Iedere keer sterft een oude vorm en verschijnt iets nieuws 

en zijn er nieuwe mogelijkheden en nieuwe ontdekkingen. 

We gaan door heel veel veranderingen en verlies heen in 

ons leven, er is een hele hoop dat we los moeten laten. Als 

je hechtingen loslaten, voelt het eerst vaak alsof je alles zult 

verliezen, alles waar je van houdt en wat kostbaar voor je 

is. Dat kan intens verdrietig en ook angstig zijn. Om volledig 

te leven, moeten we kunnen toelaten dat alles steeds weer 

van vorm zal veranderen of op zal houden te bestaan. Onze 

gedachten, gevoelens en kwaliteiten en ook alle vormen om 

ons heen zijn dan niet meer iets wat je kunt bezitten, maar 

het worden kostbare geschenken, extra kostbaar juist omdat 

ze tijdelijk zijn.”

De vraag is niet óf we willen veranderen, maar hóe we dat 

doen: reactief, als slachtoffer, of proactief, als creator?” 

Veltenaar schetste hoe onze focus verschuift van welvaart 

naar welzijn (de middenklasse gaat er binnen twintig jaar 25 

procent op achteruit), van marktdenken in targets en winst 

naar een leven lang leren. Van ego naar eco en van een 

meritocratie, waarbij afkomst en IQ bepalend zijn, naar een 

samenleving waarin het werk gedaan wordt door robots, 

vrije tijd onze dagen vult, ieder zijn of haar IQ verhoogt met 

een ‘derde cortex’; een chip in de nek, die aangesloten op 

ons brein onze denkkracht met minimaal honderd IQ punten 

verhoogt. Succes wordt vervangen door de waarde die je 

hebt voor de samenleving. Toen de vuilnismannen staakten 

in New York was snel duidelijk wat hun waarde was. Het 

basisloon wordt onvermijdelijk. Het onderwijs zal volledig 

veranderen en gaan draaien om het volgen van je hart, 

creativiteit en samenwerking. Veltenaar liet een foto zien van 

het economie-examen van de toekomst waarbij leerlingen op 

hun telefoons opzoekend samenwerkten, want ‘waarom zou 

je een leerling in het moeilijkste moment alleen laten werken, 

als de hele samenleving draait om samenwerken en kunnen 

opzoeken?’ Thuis aan tafel vertelde ik mijn kinderen enthou-

siast over dit nieuwe onderwijs, ze zouden jubelend op-

springen, dacht ik. Niets was minder waar. Ze bleken net zo 

conservatief als hun moeder en hielden een warm pleidooi 

voor met noeste arbeid verkregen kennis in eigen brein. Van 

vliegende auto’s en seks met robots wilden ze niets weten. 

Ze wilden emigreren naar de wildernis en zich daar leren 

redden in een ecologisch tiny house en à la ‘Captain Fan-

tastic’ hun kinderen zelf lesgeven. Laura Ingalls’ Kleine huis 

in het bos. Zelf jagen, bouwen, verbouwen, koken, kunnen, 

maken, doen, ervaren en voelen. ’s Avonds muziek maken bij 

een vuur.

VERANDERING ROEPT ANGST OP ZEGT VELTENAAR, FEAR: 

FUCK EVERYTHING AND RUN. Of False Evidence Appea-

ring Real. Waarom? Professor Bailey die het onderzocht aan 

de Universiteit van Washington stelt dat verandering, ook 

positieve, door onze hersenen primair wordt beschouwd als 

verlies: „Dat triggert onbewust gedachten aan sterfelijkheid 

en dan treedt een hele serie afweermechanismen in werking 

om onze identiteit, routines en competenties te bescher-

men.” Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsycho-

logie aan de Tilburgse Universiteit zegt: ”Onze hersenen 

gebruiken zeker 20 procent van al onze energie en werken 

daarom heel efficiënt. Veranderingen kosten extra energie 

en kunnen daarom veel weerstand oproepen.” 

TEKST ANNEMOON LANGEHOFF  

PANTA
RHEI
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Ik zwijmel weg bij een filmpje over het Evoluon uit 1966 

waarin in zwart-wit Tommie en Annika-achtige kinderen zich 

vergapen aan technische wonderen, gevoice-overd door 

een Polygoonjournaalachtige stem afgewisseld met hipwrin-

gende jazzvocals. Tijdens de dialoog met de stad klinken 

verschillende geluiden: van mensen die het Evoluon willen 

houden zoals het was, Back to the former future, en van 

mensen die Further to the next future willen. Wilde ideeën 

worden gespuid: een testhyperloop van het Evoluon naar 

Strijp-S en daarna een echte naar Londen en Frankfurt en 

een hotel met augmented reality kamers. Ben je klaar voor 

de toekomst?

 

Was mijn zoon in 1999 nog de 199.999e inwoner van Eindho-

ven en liep hij daardoor bij aangifte van zijn geboorte levens-

lange abonnementen op de Tongelreep en de IJsbaan mis 

(waarvan het maar de vraag is of die zijn leven lang zullen 

blijven bestaan), het CBS voorspelt dat de bevolkingsgroei 

de komende jaren vooral in de grote steden zal plaatsvinden: 

265.000 Eindhovenaren in 2030. De stad heeft snel zo’n 

4.500 sociale woningbouwwoningen nodig, waar er maar 

1.650 gepland staan. Daarnaast wordt de stad in sneltrein-

vaart internationaler, van 8% in 2009 naar 13% nu, zo’n 6.000 

internationals per jaar, de meesten uit China en India. De 

voertaal op de snel groeiende TU/e zal vanaf 2020 Engels 

zijn. Volgens burgemeester Jorritsma moet er iets gebeuren 

om de omgeving leefbaar en aantrekkelijk te houden, zonder 

verkeersinfarcten, krapte op 

de woningmarkt en slechte 

luchtkwaliteit. Bedrijven en 

gezinnen moeten gehuisvest 

en gefaciliteerd worden: 

voorzieningen voor sport, 

cultuur, talentontwikkeling en 

huisvesting moeten snel op 

peil komen om het benodigde 

technische personeel hier-

heen te halen en hier te houden. Jorritsma wenste in 2017 

herindeling van Zuidoost-Brabant van 21 naar 3 gemeenten 

om bestuurlijke slagkracht te behouden. Fusie met Eindho-

ven is onlangs door 78% van de Nuenense kiezers verwor-

pen, omdat die wordt gezien als een ongewenste verande-

ring die zal knagen aan de autonomie en identiteit. FEAR 

voor verandering?

PANTA RHEI. OOK IN EINDHOVEN. Terwijl in mijn tuin de 

lentebodes uit de grond komen, verrijzen in Eindhoven de 

torens van de toekomst. In een ijskoude, gestripte V&D, waar 

ik vroeger graag kwam om er panty’s in alle kleuren te kopen 

en dat nu als ‘Warehouse of Innovation’ een podium biedt 

voor innovatie, presenteert District E zich voor de tweede 

keer aan de bevolking. Het stadsgesprek is een mooie, 

hedendaagse manier om wensen, ideeën en bezwaren van 

stakeholders mee te nemen in de ontwikkeling van plannen 

en zo tot gedragen besluitvorming te komen. Voor het pas 

gerenoveerde station zullen binnen drie jaar drie reusachti-

ge torens verschijnen met hoogten van 76, 109 en zelfs 170 

meter. Torens die in de brede plint iedereen verwelkomen 

met horeca, winkels, debat- en ontmoetingsplekken en in 

de slanke toppen plek bieden aan koop- en huurwoningen, 

ateliers en startups. Het Techniek Design Kennis-DNA van 

de stad zal terugkomen in innovatieve energievoorzieningen 

en het ‘living lab’; het stationsplein waar mensenmassa’s 

met sensoren worden gemeten en door een ‘pleinjockey’ via 

gestuurde ledverlichting in de juiste stemming gebracht. Ben 

je klaar voor de toekomst? 

 

De noordkant van het station zal in zo’n twintig jaar heront-

wikkeld worden tot Internationale Knoop XL: een hittestress- 

en overstromingsbestendig park tussen het Philips Stadion 

en de TU/e  met daarin een knooppunt aan (internationale) 

verbindingen en een autoluwe stadsboulevard die plaats 

biedt aan 15.000 bewoners. Er verrijzen de komende jaren 

nog veel meer woon-werktorens met spannende namen als 

‘Onyx’, ‘Haasje Over’ en ‘Toren (N)ico’. Er is herontwikkeling 

van het TD-gebouw, het VDMA-terrein, de Campinafabriek, 

de Kanaaldijk en het Havenhoofd. Mariënhage opent onder 

de vlag van de Dela ceremonieruimtes en het Evoluon zal 

vanaf 2021 gerenoveerd worden door de nieuwe eigenaar 

Reijs en Foolen en Hurks. Zij willen de vliegende schotel 

ontwikkelen tot ‘een centrum voor techniek, innovatie, de-

sign, educatie en cultuur en het een verbindende rol geven, 

als vaste en oorspronkelijke waarde in het succesvolle en 

steeds veranderende Eindhoven.’ 

OOK DE BIBLIOTHEEK EINDHOVEN PRESENTEERDE HAAR 

TOEKOMSTVISIE IN EEN STADSDIALOOG. De wonden van 

de megabezuinigingen, de sluiting van alle wijkfilialen en 

de halvering van de hoofdvestiging aan de Emmasingel nog 

maar amper te boven, als bibliotheek van de vijfde stad van 

het land qua subsidie op een onbegrijpelijke 189e plaats, 

formuleert zij haar missie: ‘In het hart van de stad tot je kern 

komen.’ De bibliotheek transformeert van ‘gebouwd voor 

boeken’ naar ‘gebouwd voor mensen’. Mijn conservatieve 

ziel wenst bibliotheken op loopafstand, met boekenkasten 

tot aan het plafond en koffie  voor tien cent. Een plek om te 

lezen, lenen en ontmoeten. Maar de bibliotheek bracht na 

intensief onderzoek in samenwerking met EDHV (Architects 

of Identity) de tijdsgeest terug tot ‘een informatieappocalyps 

met hyperreflexiviteit, deflatie van kennis en waarheid en 

een explosie van communicatietechnologie’. Dat zou leiden 

tot kennis zonder wijsheid, terwijl zelfredzaamheid essentieel 

is in de geïndividualiseerde samenleving. De bibliotheek wil 

een voorhoederol claimen en er zijn om te inspireren, verdie-

pen, delen en laten ervaren. 

En dat als kloppend hart in een verzamelgebouw van publie-

ke diensten, waarbij de iconische plek van het VDMA-ge-

bouw een genoemde mogelijkheid is. Een plek voor studie 

en (net)werk, co-creatie, lab, podium, melting pot en ja, toch 

ook voor boeken als ‘warenhuis voor informatie’. Wat ontzet-

tend jammer dat de regio-enveloppe, de Brainportgelden uit 

Den Haag, niet besteed mogen worden aan gemeentelijke 

instellingen. Dan waren het Muziekgebouw en de bibliotheek 

uit de problemen en hadden we ouderwetse boeken op 

loopafstand én hippe nieuwe functies.

BEN IK KLAAR VOOR DE TOEKOMST? In het hernieuwde sta-

tion hangt in geel neon de tekst van Mondriaan: ‘Conventie, 

een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genie-

ten van leven en kunst.’ Ik contempleer de dood, loslaten en 

verandering. Het stromen van alles. En FEAR verandert zoals 

Ruud Veltenaar het in zijn keynote noemde in ‘Feeling Exited 

And Ready’.

EEN ARTIST IMPRESSION VAN DISTRICT E 

IN EINDHOVEN, FOTO AMVEST 

Er is geen vastigheid
in het leven, alleen 

maar vloeibaarheid
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