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Wie ben je?
Ik ben Jesse Hoff man. Ik doe onderzoek 
naar de vraag hoe we als samenleving een 
toekomst zonder fossiele brandstoff en 
mogelijk kunnen maken. Ik doe dus 
eigenlijk onderzoek naar iets dat letterlijk 
niet bestaat: de toekomst. Ik kijk daarom 
naar de manier waarop we beelden van de 
toekomst maken, denk bijvoorbeeld aan 
Science Fiction-fi lms, tentoonstellingen 
en rekensommen over de toekomst. De 
gedachte hierbij is dat een meer duurzame 
en eerlijke toekomst alleen echt mogelijk 
wordt als we haar eerst voorstelbaar maken. 

Ik heb daarbij twee bijzondere interesses. 
De eerste is hoezeer olie, kolen en gas 
uitmaken van ons dagelijks leven, zonder 
dat we het altijd kunnen zien. De tweede 
is de vraag hoe nieuwe energievormen 
zoals zonne-energie en windenergie 
ook meer eerlijke verhoudingen tussen 
mensen kan creëren. Dat kan bijvoorbeeld 
doordat huizen worden geïsoleerd van 
de mensen die nu moeite hebben om de 
energierekening te betalen.  
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Wat doe je? 
In mijn onderzoek naar de toekomst kijk 
ik minder naar technische dingen en 
naar de ‘sociale’ kant. Dat wil zeggen: ik 
onderzoek hoe mensen samen praten 
over de toekomst en hoe beelden van de 
toekomst allerlei beslissingen beïnvloeden, 
zoals beslissingen over het gebruik van 
aardgas. Ik kijk daarbij naar verschillende 
dingen. Wat belangrijk voor mij is, is dat 
we naar manieren zoeken om het gesprek 
over ‘de toekomst’ voor veel meer mensen 
toegankelijk maken. Op dit moment is 
het nog vaak vooral een onderwerp voor 
experts. Om die reden doe ik onderzoek 
bijvoorbeeld hoe het kan dat sommige 
mensen niet mogen meepraten in het 
gesprek over de toekomst, of waarom hun 
belangen niet goed worden meegewogen. 

Hoe ziet de stad van de 
toekomst eruit?

Ik doe onderzoek met interviews, ik lees 
veel documenten, ik luister en kijk mee 
met gesprekken (bijvoorbeeld bij de aanleg 
van een windmolenpark), en ik bekijk hoe 
beelden van de toekomst (zoals Science 
Fiction-videos) er precies uitzien en wat 
daarin opvalt. Daarbij experimenteer ik 
ook vaak. Dan laat ik bijvoorbeeld mensen 
in een aparte opstelling over de toekomst 
praten, bijvoorbeeld met blinddoeken 
om, om te kijken of ze daarmee een beter 
gesprek over de toekomst kunnen voeren. 

Vraag van vandaag:

Ik laat mensen nadenken en praten over de toekomst
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