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Stellingen Susan van ‘t Klooster 

 

1. Het startpunt van veel etnografisch onderzoek (inclusief dat van mij) 

is oprechte bewondering voor en nieuwsgierigheid naar de 

betreffende (werk)praktijken.  

2. De praktijk van toekomstverkenning is gebaat bij een sterkere 

methodologische basis: met alleen inhoudelijke expertise zijn 

toekomstverkenners onvoldoende uitgerust om uitdagingen die 

gepaard gaan met verkennen in onzekerheid en complexiteit te 

herkennen, laat staan te adresseren.  

3. Als grensoverschrijdende objecten niet op waarde worden geschat, is 

samenwerking tussen verschillende culturen van 

toekomstverkenning gedoemd te mislukken.  

4. Toekomstverkennen ‘nieuwe stijl’ betekent worstelen met het 

historisch-deterministische denken.  

5. Om je goed voor te bereiden op een onzekere toekomst, moet je het 

verleden gebruiken als springplank, niet als hangmat. 

6. De geboorte van mijn kind bewijst dat het mogelijk is om als 

promovendus iets te produceren dat meteen volmaakt is. 

7. Het schrijven van een proefschrift is als de vlinderslag. Deze 

schijnbaar natuurlijke activiteit is alleen mogelijk na intensieve 

training, met doorzettingsvermogen en door veel inspanning. En 

zonder regelmatig diep ademhalen verzuip je.  

8. Als vele spinnenwebben samenwerken, kunnen ze een leeuw vangen 

(Afrikaans gezegde).  

9. Door regelmatig te reizen vanuit de Randstad naar Maastricht wordt 

duidelijk hoe veranderlijk onze fysieke leefomgeving is en hoe 

belangrijk het is dat met (visionair) beleid wordt omgegaan met onze 

open ruimte.  

10. Hoofddoekjes zijn ook onderdeel van míjn cultureel erfgoed. Mijn 

oer-Hollandse oma ging nooit zonder een hoofddoekje de deur uit.  
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