
!!!! Tekst 1 Tamagotchi’s leven niet!

Onderstaande tekst is een bewerking van een artikel over mens en computer waarmee
Laurens Verhagen de eerste prijs won in een wedstrijd die werd uitgeschreven door
Intermediair en het Humanistisch Verbond. Verhagen studeerde filosofie aan de Universiteit
van Amsterdam en is werkzaam bij het Amsterdamse maandblad MUG.

De Amerikaanse schrijver Paul Auster beschrijft in zijn New York Trilogy het geval
van een poolreiziger die in een iglo zit, waarvan de wanden op hem afkomen. Niet in
figuurlijke zin, maar letterlijk: de adem van deze avonturier bevriest op de daardoor
almaar dikker wordende wanden. Langzaam maar zeker raakt hij ingeklemd tussen het ijs.
Natuurlijk zou hij gewoon naar buiten moeten kruipen. Maar in zijn onwetendheid doet
hij dat niet. Zouden we daarom de iglo als schuilplek moeten afraden? Nee, natuurlijk
niet! Hoogstens moeten we waarschuwen tegen een verkeerd gebruik van de iglo.

Een ander verhaal. Onlangs speelde ’s werelds beste schaker, Kasparov, tegen een
schaakcomputer waaraan IBM-technici en (middelmatige) schakers jarenlang eendrachtig
hadden gewerkt: Deep Blue. Terwijl een heel team van programmeurs Deep Blue ook
tijdens de wedstrijd van informatie voorzag, legde de wereldkampioen zich erop toe te
achterhalen hoe de machine ’dacht’. „Ik ben straks superieur over alle mensen, en de mens
is dat dan op zijn beurt over de gehele planeet”, moet Kasparov gedacht hebben. De
wedstrijd pakte echter anders uit: na een veelbelovend begin verloor hij de wedstrijd met
een vol punt. Kasparov, die steeds verkrampter ging spelen, legde uit dat hij het gevoel had
het menselijk ras te moeten verdedigen tegen een vreemd wezen. Met angst en beven
voorzag Kasparov een doemscenario waarin de mens op aarde geen hoofdrol meer speelt.

Angst voor de computer is overal, maar neemt de computer ons werkelijk in een
dodelijke omhelzing? Het verdedigen van de mensheid … tegen wat in vredesnaam?
Hoezo verdedigen? Kasparov, je zou beter moeten weten. Is een computer die bijna iedere
schaker met gemak verslaat, niet de ultieme uiting van het menselijk kunnen? Die
computer is immers door onszelf gemaakt en niet door een of andere buitenaardse
mogendheid. Rudy Kousbroek schreef al in zijn essaybundel Einsteins poppenhuis: „Er is
blijkbaar bijna niemand die in de eenvoudigste machine een triomf ziet van het verstand
over een oceaan van geploeter.” We mogen onszelf dus juist wel een schouderklopje geven.

Voor een spotprijsje communiceren met je oom in Afrika, een pizza bestellen in
Canada, de menukaart bestuderen van een Parijs’ restaurant, virtueel vrijen met een
geliefde, de bibliotheekcatalogus van de universiteit van Uppsala raadplegen … het kan
allemaal met de komst van de nieuwe informatietechnologie. Maar het hoeft niet. Kranten,
radio en tv – overdrijven is ook een kunst – bestoken de mensheid met ronkende verhalen
over de ongekende mogelijkheden van een nieuw medium als Internet. In hun rubrieken
geven ze ruim baan aan de media-profeten die mogen orakelen over de digitale heilstaat
die ons te wachten staat. De boodschap is dat wie niet meedoet met de immer
voortschrijdende elektronische vooruitgang, dat wie geen e-mail heeft of niets weet van
cyberspace, maatschappelijk niet meer meetelt. En hé, dat is toevallig, kranten en
omroepen zitten zelf ook al op Internet!

Het is niet de eerste keer dat hele volksstammen, opgejut door de media,
verschijnselen vertonen van een verslaving aan een nieuwe technische ontwikkeling.
Bijzonder in dit geval is dat er sprake is van een communicatiemiddel waarbij de eigen
persoonlijkheid van de verslaafde verborgen kan blijven. Men kan zich op Internet een
identiteit aanmeten die lijnrecht tegenover de ’normale’ identiteit staat. Een verlegen
puber kan zich op Internet voordoen als een zelfverzekerde volwassene. In dergelijke
gespleten gedragingen schuilt het gevaar: het ware leven wordt vervangen door virtueel
leven. De techniek wordt niet langer gebruikt om het leven te vergemakkelijken, maar
neemt er de plaats van in. De techniek helpt je niet alleen, je communiceert er zelfs mee
en in het uiterste geval doet de techniek zich voor als iets levends. Of liever: je gaat in de
techniek iets levends zien.

Een betrekkelijk onschuldige uiting (of uitwas) hiervan is de laatste Japanse rage: de
tamagotchi, het digitale kuikentje. Dit ’kuikentje’ lijkt net een echt kuikentje en werkt
ongeveer als een digitale wekker. Als het wekkertje piept, moet het apparaat, het
kuikentje, ’gevoerd’ worden, anders gaat het ’dood’. Zo raak je eraan gehecht. Een stap
verder en we projecteren steeds meer natuurlijke verlangens en misschien uiteindelijk ál
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onze emoties op de techniek. Het avontuur zit in een kastje, allemaal net echt, met steeds
betere animaties. Het apparaat levert een exacte kopie van datgene waar we altijd al de
beschikking over hadden: onze gedachten, dromen en nachtmerries.

Volgens sommige critici kent onze houding ten opzichte van de computer slechts
twee mogelijkheden. Ofwel we geven ons totaal aan de computer over, ofwel we zweren
hem volledig af en haten hem. Een tussenweg zou er niet zijn. Inderdaad kom je deze
uitersten vaak tegen. Beide houdingen zijn evenwel stompzinnig te noemen en komen
voort uit een fundamenteel gebrek aan inzicht in de techniek.

Kritiek op ’de’ techniek komt vaak van mensen die geen kaas hebben gegeten van
techniek. Je kunt de mogelijkheden van de nieuwe informatietechnologie negeren en je
door weer en wind naar de bibliotheek begeven om daar van alles op te zoeken. Waarna je
een vers velletje in de schrijfmachine draait. Maar dat is stom. Natuurlijk: doordat je met
behulp van een Internetaansluiting de hele wereld over kunt, bestaat de kans dat je in een
overstelpende hoeveelheid informatie verdrinkt. Om dat probleem te voorkomen, is het
zaak uit het aanbod een goede selectie te maken. Als dat je lukt, biedt Internet een schat
aan extra informatie. En nu allerlei kranten en tijdschriften op cd-rom staan, kan dat
degene die iets moet opzoeken, zeer veel tijd besparen.

Er zijn weer andere domoren, die – ook al hebben ze wel verstand van techniek –
weinig snappen van de verhouding tussen mens en techniek. Zij kijken naar een computer
en zeggen: „Hé, wat grappig, net een mens! Als we er maar genoeg geld tegenaan smijten,
is hij binnenkort helemaal niet meer van echt te onderscheiden en kunnen we hem
mensenrechten geven!” De oplossing voor elk probleem is voor hen verbijsterend simpel:
nog meer techniek! Het zijn mensen die alles verwachten van de techniek en die zich niet
realiseren dat de ontwikkeling ervan afhankelijk is van mensen. Wat een computer kan,
moet er eerst door een mens worden ingestopt. Techniek zal mensenwerk blijven. Angst
voor techniek komt voort uit onwetendheid. Maar ongenuanceerde en ongeremde
heilsboodschappen doen dat net zo goed.

Welke positie men ook kiest: de computer als ingang tot het paradijs, dan wel de
computer als bron van verderf, steeds zegt dat meer over de persoon dan over de
computer zelf. De computer is, zoals elke menselijke technische vinding, door de mens
ontwikkeld. Je kunt van alles op een apparaat projecteren: angst, verlangen of hoop. Doch
een gezonde scepsis lijkt op zijn plaats als tegenwicht tegen alle, vooral uit Amerika
afkomstige, lofzangen, die uit lijken te gaan van het armzalige motto: ik communiceer, dus
ik besta. Als er maar gecommuniceerd kan worden; hoe verder, hoe beter! Waarover en
met wie, virtueel of niet-virtueel, het maakt niet uit. Als het maar snel gaat.

Na het voorafgaande zal het niemand verbazen: ik neem een heel saaie
middenpositie in. Ik ken angst noch euforie en zie de computer weliswaar soms als ’triomf
van het verstand over een oceaan van geploeter’, maar meestal gewoon als een handig
hulpmiddel. Gewoon een volgende fase in de technologische ontwikkeling. Een
tamagotchi is een leuk speeltje; een afwasborstel, een koelkast en een computer zijn
handige dingen. Niet minder, maar zeker ook niet meer.

naar: Laurens Verhagen
uit: Intermediair, 3 juli 1997

!!!! Tekst 2 Tussen heer en hufter

Onderstaande tekst is een bewerking van een artikel van Gertjan van Schoonhoven dat
verscheen in het weekblad Elsevier, juni 1997.

Wie wil weten hoe gemêleerd onze samenleving is, moet maar eens in de trein gaan
zitten: oud en jong, keurig en minder keurig, rustig en druk, alles zit er door elkaar. Al
houdt de NS ons voor dat de sfeer in de coupé bijna idyllisch is en dat de reizigers elkaar
met respect bejegenen, de werkelijkheid is dikwijls anders. Een walkman waarvan de
volumeknop iets te hoog staat, verhindert andere reizigers ongestoord hun krantje te
lezen. Op de banken gestouwde tassen en koffers, die eigenlijk in de bagageruimte
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