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OVER%MIJN%LIKE%

%%
Bloggen%in%twee%werelden%

Foto:%Marcel%van%Oosten

Sigrid%Burg%
Hieronder( heb( ik( een( aantal( fragmenten( van(
dagboekno33es( opgesomd( uit( het( afgelopen( jaar,(
waarin( ik( mij( heen( en( weer( beweeg( tussen( twee(
werelden.( Thuis,( waar( digitalisering( onvermijdelijk(
lijkt,( versus( mijn( leven( op( zee,( waar( ik( ben(
teruggeworpen( op( een( analoge( wereld.( Langzaam(
is(mijn(digitale(blog(een(s3l(pleidooi(geworden(voor(
het( analoge( bestaan.( En( dat( gegeven( is( een(
paradox( in( zichzelf.( Mijn( schrikbeeld( is( dat( onze(
toekoms3ge( genera3es( de( analoge( wereld( alleen(
nog((her)kennen(via(een(digitale(blik(en(waarderen(
via( een( like,( en( dit( ook( als( vanzelfsprekend( zullen(
ervaren.(Over(mijn(lijk(like.((

4%september%2014.%Vanuatu%
Sinds% een% paar% weken% vaar% ik% tussen% de%
koraalriﬀen% van% Vanuatu,% een% eilandengroep% in%
de%Zuid%Paciﬁc;%een%plek%die%verschillende%keren%
is%uitgeroepen%tot%“happiest%place%on%earth”.%Ik%
ben% hier% als% schipper% en% ﬁlmmaker% om% samen%
met% onder% andere% marine% biologen% de% lokale%
bevolking% te% helpen% met% het% opzeHen% van%
programma’s% ten% behoeve% van% ecologische% en%
economische%ontwikkeling.%Mijn%besluit%om%wat%
langer% aan% wal% te% blijven% om% de% natuur% en% de%
eilandbewoners%beter%te%leren%kennen%betekent%
al%snel%dat%ik%in%alle%faceHen%van%het%dagelijkse%
leven% wordt% meegenomen.% Garnalen% vangen,%
wassen,%koken,%een%douche%nemen%in%de%rivier.%
En%vandaag%word%ik%zomaar%ineens%ceremonieel%
geadopteerd% door% de% familie% met% wie% ik% hier%
rond%een%kampvuur%zit.%‘Alles%wat%van%ons%is,%is%
nu% ook% van% jou’,% zegt% mijn% kersverse% vader%
plechPg.%Ik%kijk%wat%ongemakkelijk%om%me%heen,%
maar% iedereen% lacht% met% die% mooie% VanuatuQ
aanse%lach%en%raakt%me%lieRozend%aan.%Er%wordt%
gezongen%en%gedanst.%%
Deze% mensen% hebben% niets,% maar% wel% elkaar.%
Alleen% twee% pubermeiden% zonderen% zich% af% In%
de%duisternis%van%de%vallende%avond%lichten%hun%
gezichten% op.% Niet% door% het% kampvuur,% maar%
door%hun%telefoon.%%
Reizend% over% de% wereld% verwonder% ik% mij%
telkens% over% de% alomtegenwoordigheid% van%
digitale% communicaPe.% In% de% afgelopen% jaren%

hebben% social% media% zoveel% terrein% gewonnen%
dat%de%huidige%opgroeiende%generaPe%niet%beter%
weet%dan%dat%het%er%alPjd%was.%Ook%op%Vanuatu%
waar% de% meeste% bewoners% mij% op% het% hart%
drukken% niets% anders% nodig% te% hebben% dan%
water% en% kokosnoten% is% er% “plots”% die% smartQ
phone.%Hier%op%een%eiland%waar%alPjd%het%water%
de% grens% aangaf% lijkt% ineens% alles% mogelijk.%
Telefoon% en% internet% vormen% een% digitale% zee%
van% mogelijkheden% die% het% verlangen% naar%
onbegrensdheid%prikkelen.%Dit%is%een%universeel%
verlangen.%%
Op% de% meeste% plekken% ter% wereld% kunnen% we%
amper% een% leven% zonder% internet% voorstellen.%
Het%is%een%mondiale%ontmoePngsplek%voor%jong%
en% oud,% waar% niet% alleen% alles% ogenschijnlijk%
sneller%gaat%maar%ook%makkelijker,%beter%en%nog%
mooier.%%
Ook%ik%zit%morgen%weer%tussen%Australiërs%in%het%
enige% quasi% Europese% koﬃetentje% in% de% wijde%
omtrek,% gerund% door% Japanners% een% CocaQCola%
te%drinken%terwijl%ik%via%WiQFi%een%gesprek%voer%
met% behulp% van% mijn% IQPhone.% En% ik% besef% heel%
goed% dat% dit% precies% is% wat% menig% Vanuatuaan%
ook%wil.%En%daar%wordt%goed%op%ingespeeld%door%
Chinese% winkeleigenaars% op% Vanuatu.% Overal%
vind% je% kleine% winkels% met% de% grootste% onzin%
gemaakt% van% plasPc% en% daartussen% liggen% de%
telefoons%en%laders.%%
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Terwijl% ik% deze% beelden% in% mij% opneem,% denk% ik%
aan% Nederland% en% de% wijze% waarop% we% niet%
zelden%vastgekleefd%ziHen%aan%onze%telefoon.%Is%
het% terecht% dat% ik% mij% zorgen% maak% over% een%
invasie% van% black& mirrors& op% dit% eiland?% 1%
Waarom%zou%ik%mijn%nieuwe%zusjes%hun%dromen%
niet% gunnen% in% een% wereld% waar% technologie%
onomkeerbaar%is?%%
Er%is%op%Vanuatu%op%dit%moment%nog%nauwelijks%
internet% aanwezig,% maar% de% telefoon% is% alvast%
wel% binnen% handbereik.% Als% een% wapen% in% een%
imaginaire% vrijheidsstrijd% die% losbreekt% zodra%
het%internet%er%wel%als%vanzelfsprekend%is.%%
10%oktober%2014.%Amsterdam%

Arend%Van%Dam%Q%poliPcalcartoons.com%%

Ik% keer% terug% naar% huis% na% een% bewogen% Pjd% in%
de%Zuid%Paciﬁc.%In%de%trein%vanaf%Schiphol%tref%ik%

het% beeld% aan% van% mensen% die% gekluisterd% aan%
hun%telefoonscherm%de%wereld%aan%zich%voorbij%
laten% gaan.% Ik% kijk% naar% buiten% en% zie% een%
veranderend%landschap.%Gebouwen%schieten%als%
paddenstoelen% de% lucht% in% en% grijze% wegen%
verenigen% zich% aan% de% horizon% waar% talloze%
auto’s%zich%als%mieren%opeen%hopen.%De%wereld%
verandert% conPnu% en% met% een% snelheid% die%
nauwelijks% bij% te% houden% is.% Ook% dat% is%
onontkoombaar.% Dan% worden% mijn% gedachten%
onderbroken% door% een% reeks% noPﬁcaPes% op%
mijn%telefoon.%%
Met%mijn%werkende%4g%weer%binnen%handbereik%
laten%Facebook,%TwiHer,%Instagram,%You%Tube%en%
LinkedIn% weer% weten% dat% ik% besta.% Nieuwe%
vrienden% kondigen% zich% aan% en% de% kat% van% een%
voor% mij% onbekende% Inge% uit% Breda% is% weer%
terecht.% Ik% staar% naar% mijn% telefoon% en% ik% voel%
weer% dezelfde% onrust% als% op% Vanuatu.% Gaat% het%
niet% te% snel?% Kunnen% we% het% wel% bijhouden?%
Ben% ik% dan% zo’n% moraalridder% die% het% allemaal%
anders%doet?%Nee.%%
Wel% geloof% ik% in% een% bewuste% manier% van% het%
gebruik% van% technologie;% het% kunnen% sPlstaan%
bij% de% eﬀecten% van% de% technologie% op% onze%
wereld.% Wat% doet% de% vanzelfsprekendheid% van%
de%digitale%alomtegenwoordigheid%met%ons?%2%
Ik% onderdruk% een% plotselinge% behoeee% iets% te%
willen% posten.% Ga% nooit% harder% dan% je%
beschermengel%vliegen%kan,%is%een%zin%die%door%

mijn%hoofd%vliegt.%Ik%las%hem%ooit%achterop%een%
kentekenplaat% en% hij% lijkt% me% ineens% heel%
toepasselijk.% Wat% nu% als% de% trein% ineens%
sPlstond?%Ik%stel%me%voor%dat%mensen%verrast%of%
geïrriteerd% zouden% % opkijken% van% hun% telefoon%
en% misschien% wel% met% elkaar% gaan% praten% en%
verliefd%worden%net%als%in%de%ﬁlm%Wally,%waarbij%
door%een%botsing%ineens%een%heel%systeem%in%de%
war% wordt% geschopt% en% mensen% in% gesprek%
raken,% doordat% ze% zich% plotseling% bewust%
worden%van%elkaar.%Paradoxaler%kan%bijna%niet,%ik%
verwijs% nu% naar% een% animaPeﬁlm% om% de%
werkelijkheid%kracht%bij%te%zeHen.%%
12%november%2014.%AtlanEsche%Oceaan%
Ik% ben% weer% onderweg.% Dit% keer% als% stuurman%
aan% boord% van% een% klassieke% 3Qmaster% met% 37%
pubers% die% een% half% jaar% van% hun% schoolPjd%
zullen% doorbrengen% op% zee.% Het% iniPaPef% heet%
School% at% Sea% en% bestaat% nu% een% paar% jaar.% De%
kinderen,% in% de% leeeijd% van% 14% tot% 18% jaar,%
moeten%het,%verstoken%van%telefoon%en%internet,%
maandenlang%met%elkaar%uithouden.%Niet%alleen%
hebben%ze%te%maken%met%veel%zeeziekte,%weinig%
douche% momenten% en% erg% veel% storm,% ook% de%
nodige%hormonen%vliegen%het%dek%over.%Het%valt%
de% meesten% in% eerste% instanPe% zwaar% in% een%
kleine%ruimte%te%moeten%leven,%op%een%gedeelde%
slaap%en%badkamer%en%zonder%een%mogelijkheid%
van%boord%te%kunnen%gaan%zolang%we%op%zee%zijn.%
Dan% is% een% oversteek% van% 3% weken% erg% lang.% Er%
kan% bovendien% niet% met% de% ouders% gebeld%
worden%of%met%de%beste%vriend(in)%geQwhatsappt%
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om%te%vertellen%hoe%verliefd,%boos,%verdriePg%of%
verveeld% je% bent.% Natuurlijk% zijn% er% een% aantal%
contactmomenten%met%het%thuisfront%ingepland%
wanneer% we% bij% een% haven% aankomen.% Op% die%
dagen%verdwijnen%de%kinderen%met%hun%telefoon%
de% wal% op% en% komen% later% met% rode% ogen% en%
koontjes%terug.%%
De%kou,%de%honger,%zeeziekte,%storm,%het%gevaar.%
Dit%is%allemaal%heel%echt.%Dit%is%geen%spel.%Dit%is%
de% analoge% wereld% zonder% opsmuk% en% je% moet%
het%ermee%doen%of%je%het%nou%leuk%vindt%of%niet.%

Het% is% mooi% om% te% zien% hoe% deze% kinderen% in%
relaPef%korte%Pjd%zo’n%hechte%groep%worden.%Ze%
leven%in%dezelfde%structuur%en%moeten%alles%met%
elkaar%delen.%Bovendien%wordt%van%ze%verwacht%
en% geëist% dat% ze% alles% zelf% doen:% koken,%
schoonmaken% en% varen;% ook% gedurende% de%
nacht.%De%sterke%mate%van%verantwoordelijkheid%
die% dit% met% zich% meebrengt% is% veel% gevraagd,%

maar% ook% precies% wat% deze% pubers% lijken% te%
willen.% Ze% willen% serieus% genomen% worden% en%
laten%zien%dat%ze%het%zelf%kunnen.%En%ze%leren%al%
heel% snel% dat% iedereen% erbij% gebaat% is% dat% alles%
goed% verloopt.% En% wat% blijkt?% Dat% lukt% alleen%
wanneer%je%samenwerkt.%%
Denkend% aan% mijn% neene% van% 13% die% als% enig%
kind%op%het%plaHeland%woont%bedenk%ik%me%hoe%
geweldig%dit%voor%hem%zou%zijn.%Hij%vindt%weinig%
aansluiPng%bij%leeeijdgenoten%en%trekt%zich%vaak%
terug% achter% zijn% computer.% Toch% vindt% hij% juist%
zijn%sociale%leven%achter%de%computer,%via%social%
media.% De% technologie% heee% het% hem% mogelijk%
gemaakt%een%netwerk%om%zich%heen%te%bouwen%
van% kinderen% die% elkaar% helpen% met% school,%
advies% geven% bij% het% uitvogelen% van% een%
computerspel% en% het% leren% van% allerlei%
toepassingen% die% heel% handig% zijn% in% deze%
technologische% wereld.% Ik% hoor% hem% lachen% en%
serieuze%gesprekken%voeren%via%FacePme.%Feit%is%
wel%dat%hij%met%tegenzin%naar%school%gaat%en%het%
liefste%achter%zijn%computer%zit.%Ik%zie%zijn%ouders%
hiermee%worstelen.%%
Wil% je% een% kind% iets% verbieden% waar% hij% zoveel%
voldoening% uit% haalt,% lol% aan% beleee% en%
bevesPging% uit% krijgt?% Het% is% vechten% voor% een%
balans%tussen%die%analoge%en%digitale%wereld.%En%
dat% is% moeilijk% voor% ouders% wiens% referenPeQ
kader%voor%een%groot%deel%in%een%analoge%wereld%
ligt.%%

25%februari%2015.%AntarcEca%
Een% half% jaar% na% mijn% verblijf% op% het% tropische%
Vanuatu% zeil% ik% tussen% de% ijsschotsen% van%
AntarcPca.%Hier%heee%alleen%de%cameraknop%op%
mijn% telefoon% een% funcPe.% Er% is% geen% andere%
communicaPe% mogelijk% dan% via% radiogolf% of%
satelliet.% En% uiteraard% met% elkaar.% Ik% kan% deze%
gedachte%niet%onderdrukken:%
“Zonder(social(media(kunnen(we(weer(even(
echt(sociaal(zijn(“(
Aan%boord,%zeker%Pjdens%expediPes,%heerst%een%
staat% van% overleven;% je% eet,% slaapt,% draait% je%
wachten,% kleed% je% nauwelijks% om% en% vormt% je%
naar%de%grillen%van%de%natuur.%Op%zee%leef%je%van%
uur%tot%uur,%van%dag%tot%dag.%Op%zee%weet%ik%niet%
dat%ik%inmiddels%weer%tante%geworden%ben.%
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Ook%ben%ik%mij%niet%bewust%van%rampen%die%zich%
voltrekken%in%de%wereld.%Bovendien%heb%ik%geen%
idee% of% mijn% huis% er% nog% staat.% Het% heee% geen%
enkele%zin%om%mij%daarover%druk%te%maken.%Het%
leven%gaat%gewoon%door,%terwijl%het%schip%op%de%
eindeloze%golven%stampt.%%

7%mei%2015.%Amsterdam%
Terug% in% de% energie% van% een% maatschappij% die%
me% verleidt% om% op% al% haar% gemakken% mee% te%
deinen% pak% ik% de% telefoon% om% een% afspraak% te%
maken% met% een% goede% vriendin.% Over% 3% weken%
heee%ze%Pjd.%Dan%pas?%Ja,%ik%was%ook%4%maanden%
weg.%%

Op% het% ritme% van% die% golven% zijn% het% maar% een%
aantal% prikkels% die% van% invloed% zijn% op% mijn%
gemoedstoestand;% ik% voel% vermoeidheid,%
verveling,% heb% honger,% dorst.% Wat% een% contrast%
met% mijn% leven% thuis,% waar% ik% niet% met% golven%
maar%met%informaPe%overspoeld%wordt.%%

Ik% ga% de% stad% in,% naar% het% Haarlemmerplein.%
Daar%raak%ik%in%gesprek%met%een%bejaarde%man.%
We%ziHen%op%een%bankje%in%de%zon.%De%man,%Jan,%
is%in%een%tehuis%beland%omdat%zijn%vrouw%ernsPg%
ziek% was% en% hij% zelf% niet% in% staat% was% conPnu%
alleen%voor%haar%te%zorgen.%Twee%maanden%later%
is% ze% overleden% en% nu% zit% hij% in% dat% tehuis,% met%
zieke% mensen,% terwijl% hijzelf% relaPef% gezond% is.%
Het%huis%waar%hij%60%jaar%in%woonde%is%verkocht%
aan% een% jong% rijk% stel% en% pp% een% ander% huis%
hoee%hij%niet%meer%te%rekenen.%%

Die% veelal% ongevraagde% informaPe% noem% ik%
standaard:% de% ruis.% Het% is% er,% maar% het% kan% er%
net% zo% goed% niet% zijn.% Het% heee% geen%
toegevoegde% waarde.% Alleen% maar% in% de% sPlte,%
in%de%leegte%vult%deze%ruis%de%leemte%op.%Op%zee%
is% er% geen% ruis.% Daar% is% het% leeg% en% sPl.% Op% zee%
ben%ik%de%enige%regisseur%van%mijn%eigen%leven.%
En% de% beperkte% hoeveelheid% prikkels% in%
tegenstelling% tot% de% ontelbare% sPmuli% thuis%
maken% iets% bij% mij% los.% Ze% leiden% ertoe% dat% ik%
meer%in%contact%sta%met%mijzelf,%met%het%hier%en%
nu% en% de% wereld% om% mij% heen;% op% mijzelf% ben%
teruggeworpen% en% niet% geleefd% door% oneindige%
prikkels%waarop%ik%kan%of%moet%reageren%en%die%
wel% degelijk% van% grotere% invloed% op% mijn% leven%
aan%wal%zijn%dan%ik%zou%willen.%

‘Weet%je,%ik%heb%al%zo%lang%geen%gesprek%gevoerd%
zoals%nu%met%jou.%Ik%vind%het%ﬁjn%dat%je%met%me%
praat.% Vroeger% was% je% nooit% alleen.% Het% leven%
speelde%zich%op%straat%af.%Iedereen%kende%elkaar.%
Nu%kijkt%iedereen%naar%zijn%telefoon’.%%
We%kijken%zwijgend%naar%een%moeder%die%vlakbij%
ons%op%een%bankje%in%de%zon%zit.%Ze%is%drieig%aan%
het%typen%op%haar%Iphone.%Haar%dochtertje%rent%
tussen% de% fonteinen% door% en% stopt% bij% ons%
bankje.%Ze%kijkt%ons%brutaal%aan.%%
Goedzo,%denk%ik.%%

Bron:%facebook,%originele%bron%moeilijk%te%traceren.%Een%
ander%probleem%van%de%digitaliseQring….%

Alleen% zijn% op% zee% is% anders.% Daar% is% het% een%
keuze,% een% bewuste% afzondering,% een% accepQ
taPe% van% de% leegte% Q% zonder% ruis.% Het% is% een%
alleen% zijn% met% jezelf% die% soms% wel% tergend% is,%
maar%nooit%versPkkend.%Maar%het%gekke%is%dat%ik%
mij%vaak%meer%alleen%voel%wanneer%ik%thuis%ben,%
tussen% de% mensen.% Net% als% de% oude% man% naast%
me%op%dit%bankje.%%
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3%november%2015.%Amsterdam%
Ik% krijg% een% link% doorgestuurd% naar% Essena%
O’Neill,% die% haar% bekendheid% ontleent% aan%
Instagram.% Op% 18% jarige% leeeijd% heee% ze%
honderdduizenden% volgers,% en% reist% als% model,%
dankzij%haar%mooie%selﬁes,%de%wereld%rond.%Haar%
angst% om% als% kind% ongezien% te% blijven,% zoals% ze%
zelf%zegt%in%een%persoonlijke%video,%was%daarmee%
voorgoed% verdwenen.% Maar% haar% comfortabele%
leven% dat% gevolgd% wordt% door% duizenden%
mensen%blijkt%niet%zo%mooi%als%gehoopt.%%

%

“Like,(friends,(followers,(tweets(are(
the(social(currency(of(this(
genera3on”( 4(

I%DON’T%DO%REAL%LIFE%WELL%AT%ALL.%I%
SUCCEEDED%AT%ONLINE%LIFE%ONLY.%TURNS%OUT%
THEY%ARE%NOT%THE%SAME%
Essena%O’Neill%3%

Er%circuleren%duizenden%reacPes%op%de%keuze%van%
Essena.% Vele% van% haar% volgers% claimen% nu% nog%
meer% van% haar% te% houden,% terwijl% anderen% niet%
alleen% haar% keuze,% maar% ook% Essena% als% mens%
aReuren.%%

Essena% is% het% zat% haar% geluk% te% zoeken% in% een%
sociale% bevesPging% en% wil% haar% idenPteit% niet%
ontlenen%aan%de%hoeveelheid%likes%die%ze%krijgt.%%
‘Ik% werd% geleefd% door% bekende% merken,% die% mij%
in% ruil% voor% het% tonen% voor% hun% product,% een%
sterrenstatus% gaven% wil% vanaf% nu% echt% aanwezig%
zijn% in% de% werkelijke% wereld’,% aldus% O’Neill.% Hoe%
die%echte%wereld%eruit%ziet%is%kennelijk%alles%wat%
zich% buiten% het% zicht% van% haar% digitale% volgers%
afspeelt.% Een% wereld% die% niet% % ingekaderd% is% in%
een% telefoonscherm,% niet% geënsceneerd;% een%
wereld% zonder% make% up,% de% natuur% in,% samen%
met%vrienden%en%familie.%%"

Met% je% selﬁe% heb% je% ogenschijnlijk% de% regie% in%
eigen% handen,% want% jij% bepaalt% wat% de% ander%
ziet.%TegelijkerPjd%wordt%duidelijk%dat%jouw%selﬁe%
onderdeel% is% geworden% van% data% markePng% en%
zijn% je% likes% geld% waard.% Of% zoals% auteur,%
mediawetenschapper% en% ﬁlmmaker% Douglas%
Rushkoﬀ%in%zijn%ﬁlm%Genera6on&Like&het&zo%mooi%
formuleert:%%

Screenshot%van%Instagram%account%Essena%O’Neill%%
5%november%2015%

Essena% O’Neill% is% niet% uniek,% maar% simpelweg% a&
unique& selling& point.% In% de% analoge% wereld% was%
ze% eenzaam,% maar% in% de% digitale% wereld%
evengoed.% Ook% al% lijkt% dat% niet% zo.% Nu% maakt% ze%
in% die% analoge% wereld% zelsewust% gebruik% van%
digitale%media%en%wil%al%haar%volgers%overtuigen%
hoe% belangrijk% het% is% de% regisseur% van% je% eigen%
leven%te%blijven%met%haar%eigen%website:%%
www.letsbegamechangers.com,%%

Nu% is% dit% proces% van% in% en% uitsluiPng% allemaal%
niet% nieuw.% En% of% Essena% nu% de% regie% over% haar%
leven%(terug)heee%blije%nog%even%in%het%midden.%
Maar% het% feit% dat% ze% acPef% uit% de% wereld% stapt%
waar%ze%op%afgeee%duidt%in%mij%ogen%wel%op%een%
sterke%vorm%van%zelsewustzijn.%En%dat%geldt%niet%
alleen% voor% haar,% maar% ook% voor% haar% (ont)Q
volgers% en% de% daaraan% gelieerde% discussie% over%
wat%allemaal%wel%en%niet%waar%en%echt%is.%Dit%is%
het%stukje%sPlstaan%dat%we%nodig%hebben%waar%ik%
een%jaar%geleden%over%mijmerde%in%de%trein.%%
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Het%hier%en%nu.%Op%een%zee%van%mogelijkheden%
In%de%zee%van%social%media%gebruikers%blijf%ik%me%
1% ding% afvragen.% Sociale% media% vormen% anno%
2015% in% mijn% ogen% vooral% een% welkom%
gereedschap% in% de% behoeee% iemand% te% zijn% en%
niet% te% verdrinken% in% die% eindeloze% zee% vol%
‘anderen’.% Nu% kunnen% we% ons% op% alle% mogelijke%
manieren% vereeuwigen.% Met% je% mooiste% selﬁe%
kun% je% de% beste% gemedieerde% versie% van% jezelf%
tonen% aan% de% rest% van% de% wereld.% We% zijn%
allemaal%met%elkaar%verbonden%door%het%web.%

hHp://www.kantoorkaravaan.nl%

Nooit% % meer%alleen,%nooit%meer%ongezien,%nooit%
meer%eenzaam.%Echter,%hoe%harder%we%proberen%
van%de%eenzaamheid%weg%te%rennen,%hoe%dichter%
we% erbij% komen.% Immers,% in% de% ontkenning% ligt%
de% bevesPging.% Is% het% niet% veel% interessanter% te%
weten% wat% het% is% om% eenzaam% te% zijn?% Dat% te%
omarmen% en% het% aanvaarden.% Datzelfde% geldt%
voor% de% analoge% wereld% waarin% we% leven.%
Kunnen% we% nog% in% die% wereld% zijn% zonder% het%
scherm?%We%roepen%het%liefst%in%koor%van%wel.%%

Zo% kun% je% je% nostalgische% verheerlijking% van% het%
analoge% losgooien% op% een% cursus% waarbij% je%%
samen% in% kleine% groepen% of% juist% alleen% leert%
aangewezen%te%zijn%op%jezelf,%back%to%basic%living,%
de%natuur%in,%weg%van%de%gehaaste%samenleving,%
op%reis,%een%retraite%in%een%klooster%of%juist%met%
duizenden% tegelijk% dansen% in% een% woesPjn% bij%
een%metershoog%vuur%om%een%gevoel%van%liefde%
en%verbondenheid%uitbundig%te%vieren.%%
We% roepen% wederom% in% koor% dat% we% dit% vaker%
moeten% doen,% om% na% het% weekend% gewoon%
weer% achter% een% computerscherm% te% belanden,%
klikkend%op%de%duimpjes%bij%de%talloze%foto’s%van%
gelukzalige%momenten%waar%wij%bij%waren%en%zij%
niet. 5%Want%niet%iedereen%heee%de%mogelijkheid%
om% fesPvals% te% bezoeken,% de% wereldzeeën% te%
bezeilen% dan% wel% tussen% de% lokale% bevolking% te%
verblijven%op%exoPsche%eilanden.%%
Maar% wat% nu% als% we% allemaal% met% elkaar%
verbonden%raken%in%onze%eenzaamheid?%En%wat%
nu% als% de% analoge% wereld% straks% alleen% nog% een%
decor% is% voor% ons% eigenbelang?% Wat% nu% als% we%
straks% onze% hele% wereld% kunnen% vormgeven% via%
een% googlebril.% Dan% tover% je% zo% een% bos%
tevoorschijn% terwijl% je% door% de% stad% loopt.% Een%
wereld%die%je%zo%mooi%kunt%maken%als%je%wilt.%Het%
ulPeme%decor%van%jouw%selﬁe.%%
Dat%is%mijn%schrikbeeld.%"
I%don’t%like.%
Alle(foto’s(van(Sigrid(Burg(tenzij(anders(vermeld(

Voor%verder%onderzoek%check%bijvoorbeeld:%
hHp://www.mediawijzer.net/leukgenoegQjeQ
bentQmeerQdanQdeQberichtenQdieQjeQpost/%
hHp://www.socialbesitas.nl%
h H p : / / w w w. n p o . n l / 3 d o c Q s h i n e w e r e l d /
25Q06Q2015/BNN_101374560
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"Naar%de%gelijknamige%tvQserie%van%Charlie%Brooker%die%zich%dit%afvroeg,%als%technologie%drugs%is%–%en%zo%voelt%het%voor%velen%–%wat%zijn%dan%de%bijwerkingen?%Het%gaat%volgens%
hem%in%zijn%serie%om%de%hiermee%gepaard%gaande%spanning%tussen%genot%en%ongemak%%–%between%delight%and%discomfort.%De%zwarte%Spiegel,%'black%mirror',%vind%je%overal,%aan%de%
muur,%op%je%bureau,%in%je%handpalm:%het%koude,%glanzende%%scherm%van%een%tv,%monitor%of%smartphone,%Aldus%Brooker.%
1

"Studies%naar%gebruik%van%die%(sociale)%media%volgen%elkaar%op%en%er%wordt%niet%zelden%gesproken%over%het%gevaar%ervan.%Het%zichzelf%tot%idealisPsch%insPtuut%gedoopte%
‘NaPonale%Academie%van%Media%en%Maatschappij’%deed%in%2012%een%onderzoek%naar&jongeren%in%de%leeeijdscategorie%van%13%tot%en%met%18%jaar%die%last%zouden%hebben%van%
social%media%stress%(SMS).%Ze%zijn%niet%meer%in%staat%om%zonder%sociale%media%zelfstandig%te%funcPoneren,%omdat%ze%bang%zijn%dat%ze%buitengesloten%raken.%%
2

"I%was%an%expert%at%screen%addicPon%and%creaPng%what%seemed%an%unbreakable%social%media%obsession.%They%are%my%leading%qualiﬁcaPons.%So%I%guess%I%can%relate%to%the%other%
millions%of%people%spending%hours%and%hours%each%day%looking%at%ﬂashing%lights%and%pictures,%and%not%the%real%world.%Phone%addicPons,%social%media%addicPons,%comparing,%
complaining%and%feeling%sorry%for%ourselves%overall%addicPons%–%this%is%for%us.%GO%US!%We%can%do%this!%Dit%is%de%persoonlijke%disclaimer%van%Essena%O’Neill%bij%haar%verklaring.
3

4"In%Genera6on&Like,%onderzoekt%Douglas%Rushkoﬀ%(The&Merchants&of&Cool,%The&Persuaders)%hoe%de%zoektocht%naar%idenPteit%en%verbinding%van%jongeren%is%verplaatst%naar%social%

media%en%laat%het%kat%en%muis%spel%zien%dat%bedrijven%spelen%met%jonge%consumenten.%Rushkoﬀ%vraagt%zichzelf%af%of%kinderen%weten%dat%ze%gebruikt%worden%voor%markePngsQ
doeleinden.%En%zo%ja,%vinden%ze%dat%dan%erg?%%

"Dit%verdwijnen%achter%een%computerscherm%kan%tegenwoordig%ook%in%een%speciaal%daarvoor%ingericht%kantoor%in%de%natuur,%zoals%de%kantoorkaravaan.%Zo%vinden%we%een%

5

manier%om%zowel%eﬃciënt%te%blijven%werken%als%van%de%natuur%te%genieten%en%houden%we%de%economie%draaiende,%terwijl%we%investeren%in%ons%eigen%geluk.%Een%hele%mooie%
oplossing%van%de%zogeheten%sociale%en%ecoQentrepreneurs.%

