Roanne van Voorst is onderzoeker, schrijver, journalist, (Tedx)
spreker en universitair docent.
Haar boeken en artikelen zijn vertaald in verschillende talen en worden internationaal gepubliceerd.
Als ‘antropoloog van de toekomst’ richt haar onderzoek zich op wat een duurzame en wenselijke toekomst van onze
wereld zou kunnen zijn. Daarbij denkt ze vooral na over wat ze ‘duurzame menselijkheid’ noemt: hoe houden we hoop
in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door klimaatveranderingen en ‘fake news’? Wat houdt ons menselijk, in tijden
van robotisering? Zullen we straks verliefd worden op robots, dineren met avatars, en onze werktaken overlaten aan
algoritmes? Wat is daarvan het effect op onze samenleving, en op ons individueel geluk en welzijn? En welke
vaardigheden moeten we onszelf en onze aanleren, om ook in een hoogtechnologische toekomst menselijk en
professioneel succesvol te blijven?
Onderzoek
Roanne heeft onderzoek gedaan over de hele wereld, van Inuit-dorpen in Groenland tot de sloppenwijken van Jakarta,
van vluchtelingenkampen in Griekenland tot privéclubs in Oostenrijk; onder conflict-actoren in Myanmar en onder
sexwerkers in Nederland.
In 2014 promoveerde ze (cum laude) aan het Amsterdam Institute of Social Science Research (AISSR, Universiteit van
Amsterdam). Ze heeft sindsdien onder andere gewerkt als consultant voor het Deense Instituut voor Internationale
Studies (DIIS) binnen een onderzoeksproject naar de toekomst van steden en was daarna verbonden aan het
Internationaal Instituut voor Sociale Studies. Roanne is daarnaast lid van de Dutch Future Society, een organisatie
voor professionele futuristen en trendwatchers.

Boeken en artikelen
Roanne schreef verschillende boeken en artikelen die (ook) in het Nederlands verkrijgbaar zijn. Hieronder een
selectie:
Visueel vreemdgaan: de invloed van technologie op de liefde. Hoofdstuk in boek Intieme Revoluties. Praktijken van
verzet in seks, liefde en zorg, Katrien de Graeve en Rahil Roodsaz (publicatie: winter 2020).
Ooit Aten we Dieren – een nonfictie werk over de toekomst van ons voedsel (Podium, 2019).
Melk is goed voor elk. Een ei hoort erbij. We zijn opgegroeid in een tijd waarin het eten van dierlijke producten
volkomen geaccepteerd is. Wetenschappers voorspellen echter dat dit in de nabije toekomst taboe zal worden. Net
zoals ooit heksenverbranding, slavernij en homodiscriminatie ineens niet meer konden. Over een aantal decennia zal
veganistisch de norm zijn, en vragen onze kleinkinderen ons hoe we ooit dieren hebben kunnen eten. Met een
optimistische blik laat Roanne van Voorst zien hoe we ons op deze toekomst kunnen voorbereiden. Ze gaat in gesprek
met boeren, blikt terug op de tijd dat er giraffen werden gegeten en doet uit de doeken waar zelf tegenaan loopt als
beginnend veganist. Dit maakt Ooit aten we dieren tot een onmisbaar boek voor vegetariërs, flexitariërs én
overtuigde vleeseters.
“Dit boek kan je leven ingrijpend veranderen. Begin vandaag nog.” – Antoinette Hertsenberg.
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