
c or  va n  h a l e n  e n  j ac ob  va n  kok s w i j k

De wannabe/wannado-generatie. Jongeren in 
het digitale tijdperk

Het is 26 april 2005, rond half twaalf in de ochtend. De
transen van de Notre Dame in Parijs staan vol toeristen die
van het uitzicht over de stad genieten. Geen van hen ont-
komt daarbij aan de gedragsreflex waaraan elke rechtge-
aarde toerist lijdt. Na wat rond te hebben getuurd en elkaar
interessante details te hebben aangewezen, wordt naar de
camera’s gegrepen om dit bijzondere moment op deze bij-
zondere plaats voor de eeuwigheid vast te leggen. Zo blijft
er tenminste een tastbare herinnering over die je achteraf
met anderen kunt delen. De rust van schuifelende bezoe-
kers en klikkende camera’s wordt echter ruw verstoord
dooreenschoolklasvandrukkwetterendeSpaansepubers.
Ook zij hebben hun fototoestelletjes paraat, maar ze ver-
tonen een afwijkend gedragspatroon. Na het luidruchtige
gegein en gegiebel dat pubers eigen is, trekken ze allemaal
hun mobieltje om het feit dat ze op de Notre Dame staan –
op het moment suprème – te delen met het thuisfront. Net
als de fotocamera wordt het mobieltje door hen gebruikt
om hun impressies aan de vergankelijkheid te ontrukken.
Maar waar de oudere toeristen zich tevreden stellen met
het tijdelijk opslaan van datgene wat ze zien, dragen de
jongeren op zakformaat een sociale omgeving bij zich die
op afroep te activeren is. Als zodanig illustreert dit kleine
voorval hoe technologische ontwikkelingen een nieuw
soort sociaal gedrag oproepen en dat de jongste generatie
hierbij zoals zo vaak de rol van early adopters vervult.
Sinds de ontwikkeling van de computerchip bevinden

we ons midden in een digitale revolutie waarvan de gevol-
gen nog maar amper te overzien zijn. Net als tijdens de
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industriële revolutie in de 18de en 19de eeuw vindt er op dit
moment een even ingrijpende als alomvattende verande-
ring van onze leefwereld plaats. Alleen gaat het nu niet
zozeer om de invoering van nieuwe productieprocessen
en economische verhoudingen, maar om een kwantum-
sprong in de wijze waarop informatie wordt geregistreerd,
bewerkt en gedistribueerd.1 We zijn met andere woorden
het informatietijdperk binnengetreden. De digitale revo-
lutie heeft directe gevolgen voor de wijze waarop wij com-
municeren en ons al communicerend tot de wereld om ons
heen verhouden. Mobiele telefonie, Internet, communica-
tiefaciliteiten als s m s (short message service) en m s n
(Microsoft Network) en de voortschrijdende integratie van
dergelijke ic t -diensten met de meer klassieke media als
tijdschriften en televisie vormen het voorlopige sluitstuk
in een eeuwenlang proces van elkaar steeds sneller opvol-
gende technologische innovaties. Al sinds het schrift heb-
ben mensen technieken ontwikkeld om de fysieke beper-
kingen van face-to-face communicatie te overstijgen. Zo
maakte het geschreven woord het ooit mogelijk om de
boodschap te ontkoppelen van de onmiddellijke aanwezig-
heid van de boodschapper en heeft de introductie van elek-
tronische media als telegrafie, telefonie, radio en televisie
de factor afstand tot een volstrekt redundant gegeven in de
communicatie gemaakt.

De sociale verzadiging van het gemedieerde bestaan

De sociaal-psycholoog Kenneth Gergen stelt in zijn boek
The Saturated Self (1991) dat de verbreding van onze bele-
vingshorizon een totaal nieuwe mentale constitutie met
zich mee heeft gebracht.2 Tot ver in de jaren ’50 en ’60 van
de vorige eeuw viel de dagelijkse leefwereld van de meeste
mensen immers nog samen met de lokale gemeenschap
waar ze deel van uitmaakten, of dat nu een dorp, stadswijk,
geloofsgroep, sociale klasse of de uitgebreide familie was.
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Men kende elkaar bij naam en toenaam en de onderlinge
omgangsvormen waren hecht verankerd in lokale tradities
en verhoudingen. De fysieke actieradius beperkte zich
grotendeels tot een omgeving die op loopafstand te berei-
ken was. Hetzelfde gold voor de sociale contacten.
Met de komst van de nieuwe transportmiddelen als

trein, auto en vliegtuig werd de beslotenheid van het klein-
schalige gemeenschapsleven echter definitief opengebro-
ken. De introductie van elektronische communicatiemid-
delen en massamedia maakte het bovendien mogelijk om
relaties te onderhouden zonder elkaars aanwezigheid te
delen of elkaar zelfs maar ontmoet te hebben. Eén van de
merkwaardige neveneffecten hiervan is de neiging van
mensen om publieke figuren en fictieve personages uit de
televisiewereld voortaan als intimi te beschouwen. Omge-
keerd dringt via de media een oneindige stroom informa-
tie de huiskamer binnen. Gebeurtenissen elders op de
wereld zijn een even integraal onderdeel van de persoonlij-
ke leefwereld geworden als de voorvallen die in de directe
omgeving plaatsvinden. De technologische ontwikkelin-
gen hebben overigens niet alleen de persoonlijke leef -
wereld opengebroken, ze hebben ook de voorwaarden
geschapen voor een verdere rationalisering van allerlei
maatschappelijke structuren, of het nu gaat om de markt-
economie, overheid, arbeid of scholing. Het leidmotief van
de voortdurende optimalisatie is zo dominant geworden
dat het ook de persoonlijke leefwereld van de moderne
wereldburger doordrenkt. We hebben een onverzadigbare
hang naar nieuwe ervaringen en indrukken ontwikkeld.
Het gevolg van deze culturele omslag, door Gergen be -

titeld als sociale verzadiging, is dat mensen hun leven zijn
gaan zien in termen van mogelijkheden: je kunt ervoor kie-
zen om een bepaalde kant met je leven uit te gaan, maar
even goed een andere richting; je kunt ervoor kiezen om
bestaande relaties te continueren of af te breken en nieuwe
relaties aan te gaan; je kunt ervoor kiezen om te investeren
in de toekomst of alles zoveel mogelijk bij het oude te laten.
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Maar hoe het ook zij, je wordt door deze complexe, veran-
derlijke en voorwaardelijke aaneenschakeling van beslis-
singsmomenten voortdurend gedwongen om je eigen
positie te bepalen, aldus Gergen. Bestaande verhoudingen
zijn niet langer vanzelfsprekend.
Inmiddels zijn we na de publicatie van The Saturated Self

alweer 15 jaar verder en behoren Internet en mobiele tele -
fonie tot de standaarduitrusting van vrijwel elk huishou-
den. Juist omdat we zelf onderdeel uitmaken van de digita-
le revolutie, hetzij als lijdend voorwerp, hetzij als fanatieke
consument, ontbreekt vaak de distantie om de sociale en
psychologische implicaties ervan te doorgronden. Dat
geldt des te meer omdat de ontwikkelingen nog in volle
gang zijn, met een tempo die de gewenningstijd van de
gemiddelde consument verre overschrijdt. Dit maakt de
digitale wereld van cyberspace tot een vruchtbare voe-
dingsbodem voor allerlei utopistische en dystopische toe-
komstvisioenen. Enerzijds ziet men in de digitale revolutie
de definitieve inlossing van een eeuwenoude wens om
overal en altijd bereikbaar voor elkaar te zijn en een ongeli-
miteerde toegang tot alle denkbare werkelijkheden te heb-
ben.3 Anderzijds wordt gevreesd voor een doemscenario
waarin technologie niet langer de vervulling van al onze
wensen en behoeften betekent, maar het individu geleide-
lijk wordt gereduceerd tot een anoniem verlengstuk van de
technologie en de menselijke maat verloren gaat.4 Vaak
wordt echter vergeten dat de digitale wereld allang een
bestaande realiteit is, met name voor de jongeren. Voor
hen is het leven ondenkbaar zonder Internet en mobieltje.
Ze vormen een generatie die als geen ander bedreven is in
het spel van ‘wannabe’ en ‘wannado’.5 De mogelijkheid
om, ongehinderd door tijd en afstand, te communiceren
met anderen, bekend of onbekend, schept een sociale
omgeving waarin spelenderwijs identiteiten kunnen wor-
den aangenomen en weer worden afgeworpen.
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The medium is the message

Als we het over de invloed van een medium op menselijk
gedrag hebben, is het verleidelijk om de aandacht louter te
richten op datgene wat in het oog loopt, namelijk de infor-
matie die door het medium wordt aangeboden. Kritische
volgers van de nieuwe media wijzen bijvoorbeeld op het
in formatiemonopolie van de nieuwe mediaconglomera-
ten, schrijven gewelddadige incidenten onder jongeren toe
aan de voorbeelden die hun vanuit de media worden aan-
gereikt of wijten de maatschappelijke verruwing aan de
toenemende vervlakking van het media-aanbod. De wer-
kelijke impact van de media is echter veel onzichtbaarder.
Marshall McLuhan bereikte in de jaren ’60 en ’70 van de

vorige eeuw een heuse cultstatus als mediaprofeet met zijn
aforisme: ‘the medium is the message’.6 In deze ogen-
schijnlijk paradoxale uitspraak plaatst McLuhan twee
basiselementen van communicatie tegenover elkaar, de
informatie (de boodschap) en de informatiedrager (het
medium). Om de invloed van nieuwe mediatechnologie op
het sociaal gedrag van individuen en de samenleving als
ge heel te bestuderen, dient men zich volgens hem niet zo -
zeer te richten op de inhoud van het gebodene, maar op de
wijze waarop een medium die informatie aanbiedt. Om
zich de door een medium geboden informatie eigen te
maken, moeten consumenten hun gedrag immers op dat
medium zien af te stemmen. De technische en sensorische
eigenschappen van het medium fungeren daarbij als een
faciliterende èn een disciplinerende factor. Zo maakt
mobiele telefonie continue bereikbaarheid mogelijk, maar
wordt tevens van de bezitters verwacht dat ze zich voort-
durend beschikbaar houden op straffe van een repriman-
de: ‘Je had de hele tijd je mobieltje uit staan!’.
Volgens McLuhan zijn media het best te omschrijven als

een extensie van ons lichaam, een communicatieve pro -
these om de beperkingen van tijd en afstand te overbrug-
gen. Zoals de spade een artificieel verlengstuk is van onze
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armen en handen, zijn media uitbreidingen van onze zin-
tuigen. Ze vormen het zenuwstelsel van de moderne maat-
schappij en zijn als zodanig bepalend voor de informatie-
uitwisseling. In zijn boek The Gutenberg galaxy: The
making of typographic man (1962) beschrijft McLuhan bij-
voorbeeld de ontwikkeling van het schrift en de uitvinding
van de boekdrukkunst als een externalisatie van het den-
ken, waarbij het woord wordt ontkoppeld van de spreker.7

Met deze verzelfstandiging van de informatieoverdracht is
kennis niet langer het privilege van ingewijden, zoals in
orale tradities vaak het geval is. Dat geldt met name nadat
de drukpers de massareproductie en –distributie van het
geschreven woord mogelijk heeft gemaakt.
McLuhans reputatie is echter vooral verbonden met het

televisietijdperk. De grote aantrekkingskracht van televi-
sie is, dat hetgeen we op het beeldscherm waarnemen
direct appelleert aan onze auditieve en visuele ervarings-
wereld. De kijker wordt meegezogen in een wereld die zo
levensecht overkomt dat de scheiding tussen de tastbare
werkelijkheid en schijnwerkelijkheid, tussen feit en fictie,
soms moeilijk te leggen is. Dat de verbeelding desondanks
niet volledig met de kijkers op de loop gaat, komt waar-
schijnlijk omdat dit elektronisch medium nog beant-
woordt aan de klassieke rolverdeling tussen zender en ont-
vanger. De zendgemachtigden bepalen wat op televisie te
zien is, terwijl de televisieconsument tot een passieve rol is
veroordeeld. Hem rest weinig anders dan de geboden
informatie te absorberen en eventueel met behulp van de
keuzetoets op een andere zender over te schakelen.

Internet en de nieuwe mens

Als McLuhan niet in 1980 was gestorven, zou hij ongetwij-
feld de nieuwe ic t -technologieën en met name Internet
als pièce de resistance van zijn stelling hebben aange-
voerd.8Hier wordt de klassieke rolverdeling tussen zender
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en ontvanger compleet overhoop gehaald. Internet is het
best te omschrijven als een communicatieplatform waarin
men voortdurend wisselt tussen de rol van informatiever -
strekker en -consument. Passieve consumenten zijn actie-
ve participanten geworden. Met deze handelingsgericht-
heid vervalt overigens wel een belangrijke conditie om nog
langer een strikt onderscheid te maken tussen de fysieke
werkelijkheid waarin de bezoekers van Internet zich feite-
lijk bevinden en de virtuele werkelijkheid waarin ze zich
mentaal bewegen. De moderne teleconsument leeft in toe-
nemende mate in een ‘interrealiteit’9 waarin de dagelijkse
leefwereld en de ‘extended world’ van het medium via het
gebruik van allerlei interfaces naadloos in elkaar overgaan
en het moeiteloos heen en weer schakelen tussen beide
werelden voor de doorgewinterde gebruiker een tweede
natuur is geworden.
Hoe revolutionair een nieuw medium in potentie ook 

is, McLuhan constateerde tegelijkertijd dat mensen er in
eerste instantie vrij conservatief mee omgaan.10 De eerste
middeleeuwse romans vertonen bijvoorbeeld nog de
struc tuur van een mondelinge overlevering en toen Philips
in de jaren ’50 met de eerste televisie-uitzendingen expe -
rimenteerde, werden voordrachtskunstenaars en andere
pratende hoofden voor het oog van de camera gepresen-
teerd alsof het een radioprogramma betrof. Iets soortge-
lijks tekent zich ook af in het gebruik van een multimediale
faciliteit als Internet. Uit een recente studie van het Sociaal
Cultureel Planbureau blijkt bijvoorbeeld dat ouderen, als
ze al online zijn, het Internet vooral als een elektronisch
naslagwerk beschouwen.11 Voor het benutten van de meer
vernieuwende kwaliteiten van Internet moeten we bij de
jongeren zijn. Volgens Jongeren 2005, een brede panelstu-
die onder jongeren door het marktonderzoeksbureau
Qrius, is het Internet niet alleen druk bezig om alle andere
media van de markt te verdringen, maar blijken jongeren
in vergelijking met de oudere generaties het Internet nog
het meest als een multimediaal communicatiemiddel te ge -
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bruiken.12 Al surfend en m s n -end onderhouden ze een
intensief online-verkeer waarin informatie-uitwisseling
en het onderhouden van sociale contacten naadloos met
elkaar verweven zijn.
Alhoewel McLuhan dit generationele naijleffect nooit

heeft uitgelegd vanuit perspectief van de consument, lijkt
het gerechtvaardigd om te veronderstellen dat mensen in
het gebruik van nieuwe media terugvallen op de vertrouw-
de handelingen en routines die ze hebben opgedaan in de
omgang met eerder bestaande informatietechnologieën.
Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin boeken nog
een gezaghebbende status als informatiebron hadden en
waar het adagium ‘wie schrijft, die blijft’ nog opgang deed.
Jongeren leven daarentegen in een wereld waarin het
geschreven woord moet concurreren met veel dynami-
schere informatiebronnen.
Dergelijke generatieverschillen duiden erop dat er ook

qua mediagebruik sprake is van ‘formative years’. Uit de
psychologie is bekend dat er in de menselijke levensloop
een aantal kritische perioden is aan te wijzen waarin
bepaalde vaardigheden moeten worden geleerd die in die
ontwikkelingsfase cruciaal zijn. Met name in de adoles-
centie, de fase van de identiteitsvorming, wordt de actieve
verhouding tot de sociale omgeving een belangrijke ont-
wikkelingstaak.13 In deze fase leren jongeren voor het eerst
een eigen identiteit te construeren en een sociaal netwerk
op te bouwen waarin ze zich thuis voelen. Internet is in dat
opzicht de perfecte McLuhaniaanse extensie, aangezien
het de gebruikers de mogelijkheid biedt om een bepaalde
identiteit aan te nemen en in nauwe interactie met anderen
uit te proberen voor een publiek dat grotendeels in dezelf-
de fase verkeert.
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Een andere werkelijkheid vergt een andere identiteit

Identiteit valt nog het best te omschrijven als een (goedaar-
dig) syndroom dat we gedurende ons leven ontwikkelen
als een adaptatie aan de sociale omgeving. De grondleg-
gers van de moderne identiteitspsychologie, William
James en Erik Erikson wezen al op het feit dat de menselij-
ke identiteit op twee pijlers is gebaseerd, namelijk het
gevoel van persoonlijke eenheid en continuïteit en de
sociale erkenning hiervan door anderen.14 Identiteit heeft
met andere woorden betrekking op de wetenschap onder
alle omstandigheden en ondanks alle veranderingen één
en dezelfde persoon te zijn en de overtuiging dat dit ook
door de sociale omgeving wordt onderkend. In beide pij-
lers zijn de psychologische basismotieven van individuali-
teit en verbondenheid te herkennen.15 Dit maakt de men-
selijke identiteit per definitie tot een relationeel verschijn-
sel. Centraal in de identiteitshuishouding staat het ver -
mogen om persoonlijke behoeften en overtuigingen af te
stemmen op de sociale context waarin de eigen identiteit
haar beslag moet krijgen. Deze kern van de identiteitshuis-
houding is van alle tijden en zien we in alle culturen terug.
Maar juist omdat identiteit kan worden gekarakteriseerd
als een afstemming op de sociale omgeving, ligt het tevens
voor de hand dat sociohistorische ontwikkelingen als de
opkomst van nieuwe media van invloed zijn op de wijze
waarop de motieven van individualiteit en verbondenheid
gestalte krijgen.
Figuur 1, ontleend aan het zogenaamde culture-identity

framework van de Canadese socioloog James Côté, toont
een schematisch overzicht van de belangrijkste sociohisto-
rische verschuivingen in de westerse identiteitsconstruc-
tie.16 Als veel van zijn collega’s maakt Côté een historisch
onderscheid tussen de premoderne, de vroegmoderne en
de laatmoderne identiteitsvorming.17 De overgang van de
premoderne naar de vroegmoderne periode situeert Côté
ten tijde van de industrialisatie en urbanisatie in de 18de en
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19de eeuw, wanneer het traditionele gemeenschapsleven –
gekenmerkt door feodale verhoudingen, religieuze tradi-
ties en een rudimentaire economische infrastructuur –
plaatst maakt voor een grootschalige productie-economie.
Een tweede cultuurhistorische cesuur legt hij bij de naoor-
logse overgang van de industriële productie-economie
naar de hedendaagse, laatkapitalistische consumptiemaat-
schappij. Daarnaast maakt Côté onder andere een onder-
scheid tussen de persoonlijke en sociale identiteit. De per-
soonlijke identiteit betreft de subjectieve, reflexieve aspec-
ten van identiteit, oftewel hoe men zijn of haar individuali-
teit ervaart en definieert. De sociale identiteit heeft betrek-
king op de wijze waarop een herkenbare sociale positie
wordt ingenomen.

Figuur 1: Historische veranderingen in de identiteitsvorming

Premoderne Vroegmoderne Laatmoderne
samenleving samenleving samenleving
(tot 19de eeuw) (19de -20ste eeuw) (vanaf woii)

Sociale Identiteit Opgelegd Verworven Managed
Persoonlijke Ontleend aan Geïndividuali- Imago-
identiteit sociale positie seerd georiënteerd

Identiteitscriteria Loyaal aan Persoonlijke Expressiviteit 
tradities eenheid en flexibiliteit 

(naar Côté, 1996)

In de premoderne samenleving lag het antwoord op de
vraag wie of wat je was voor de meeste mensen bij voor-
baat vast. Binnen de besloten gemeenschappen van vroe-
ger waren komaf en vaststaande maatschappelijke ver -
houdingen immers bepalend voor de sociale positie die
iemand kon innemen. De eigen identiteit was nog onlos-
makelijk verbonden met de sociale groep waarvan men
deel uitmaakte en het gedrag dat men vertoonde werd
vooral beoordeeld op de mate waarin men loyaal was aan
de bestaande sociale orde.
Het idee van zelfbepaling kreeg pas vaste voet aan de
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grond toen het vooruitgangsgeloof dat de 18de en 19de
eeuw kenmerkte ook op de eigen individualiteit werd
betrokken. De persoonlijke identiteit werd niet langer als
het verlengstuk van een onveranderlijke sociale identiteit
beschouwd, maar kwam in het teken van zelfontplooiing
te staan. De eigen identiteit wordt sinds de moderne tijd
gezien als een persoonlijk project waarin je jezelf doelen
stelt en je systematisch toelegt op de verwezenlijking
ervan. Zelfkennis, een goed besef van de eigen uniciteit en
innerlijke consistentie, kortom de notie van persoonlijke
eenheid, wordt daarbij bepalend geacht voor een gezonde
biografische ontwikkeling.
Met de naoorlogse deïndustrialisatie en de opkomst van

de consumptie-economie lijkt het vooruitgangsgeloof ech-
ter plaats te maken voor een marktdenken waarin alles
draait om beleving en lifestyle. Net als Gergen constateert
Côté dat de laatmoderne wereldburger zich spiegelt aan de
maakbare identiteit zoals we die uit de hedendaagse media
kennen en zich daarbij laat leiden door het besef dat er een
veelvoud aan sociale netwerken bestaat waaraan men tij-
delijk zou kunnen participeren, elk met haar eigen regels
en verwachtingen. In deze fluctuerende, veranderingsgeo-
riënteerde leefwereld is de identiteitshuishouding steeds
meer een kwestie van strategisch impression management
geworden, een spel van wisselende imago’s. Of zoals Turk-
le het formuleert: ‘We are moving from modernist calcu -
lation to postmodernist simulation, where the self is a mul-
tiple, distributed system.’18 Om soepel in te kunnen spelen
op de diversiteit aan sociale settings dient men te beschik-
ken over een gevarieerde portfolio van psychosociale vaar-
digheden. Zelfs in het bedrijfsleven wordt een manager
tegenwoordig geacht een ondersteunende rol te kunnen
spelen in informele contacten met het overige personeel,
om vervolgens snel te kunnen switchen naar slagkracht als
zakelijke belangen op het spel staan. Het logisch gevolg
van dergelijke tegenstrijdige eisen is wel dat klassieke iden-
titeitscriteria als continuïteit en voorspelbaarheid steeds
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meer plaats maken voor meer efemere criteria als flexibili-
teit en expressiviteit. Een blik op de hedendaagse publieke
cultuur doet inderdaad vermoeden dat mensen tegen-
woordig vooral worden gewaardeerd op hun sociale
behendigheid en traditionele deugden als waarachtigheid
of voorspelbaarheid in diskrediet zijn geraakt.

Het identiteitsspel in cyberspace

Het Internet wordt door auteurs als Rheingold, Stone en
Turkle als emblematisch gezien voor de laatmoderne iden-
titeitsconstructie.19 Met name de Multi User Domains
(m u ds) spraken ten tijde van de opkomst van Internet tot
de verbeelding. m u ds fungeren als de virtuele ontmoe-
tingsplaatsen op het Internet. Figuur 2 toont een voorbeeld
hiervan in de vorm van een virtueel café waar bezoekers
zich vanachter het toetsenbord kunnen laten vertegen-
woordigen door een avatar (een visuele weergave van de
eigen persoon op het scherm), met behulp van de muis
zich in deze fictieve ruimte kunnen voortbewegen om ver-
volgens via toetsenbord en beeldscherm contact te leggen
met andere impersonaties. m u ds bieden een omgeving
waarin de bezoekers in nauwe interactie met elkaar een
bepaalde identiteit kunnen aannemen en uitproberen zon-
der hun reputatie in het ‘echte’ leven meteen op het spel te
zetten. De reacties van de andere bezoekers geven op hun
beurt directe terugkoppeling over de geloofwaardigheid
van het vertoonde rolgedrag. Op deze wijze ontstaat een
doorlopend proces van identiteitsconstructie en -recon-
structie waarin ‘wannabe’ en ‘wannado’ elkaar voortdu-
rend afwisselen.

Het Internet beschikt als communicatieve extensie van ons
lichaam over enkele procedurele eigenschappen die het bij
uitstek geschikt maken om als een leerschool te fungeren
voor het spelen met identiteiten.20
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Anders dan televisie is Internet geen apparaat, maar een
gedecentraliseerd en wereldomvattend netwerk van com-
puterverbindingen, het World Wide Web, waarin de trans-
missie van informatie nauwelijks aan de beperkingen van
tijd en ruimte is gebonden. Je kunt een bericht achterlaten
waar onmiddellijk, maar ook maanden later op wordt
gereageerd door iemand die je overbuurman kan blijken te
zijn, maar evengoed een Australische backpacker in één
van de talloze Thaise internetcafeetjes. Naast een gemeen-
schappelijke voertaal is de enige voorwaarde dat de inter-
actanten tijdelijk een gemeenschappelijk belang delen. Op
deze wijze kunnen op Internet gemakkelijk virtuele
gemeenschappen ontstaan die zich concentreren rond een
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specifiek thema waarvoor in de naaste omgeving nauwe-
lijks gehoor is, of het nu gaat om iets relatief onschuldigs
als het opknappen van Ford Mustangs of het in praktijk
brengen van heimelijke seksuele aberraties.21 Dergelijke
groepen bieden de bezoekers een sociale context waarin
ze een specifiek deelaspect van hun identiteit kunnen uit-
vergroten met mensen die diezelfde interesse delen.
Bovendien is er geen enkele noodzaak om dergelijke deel-
identiteiten te integreren in de overige aspecten van je
identiteit. Voor elke gewenste identiteit voorziet Internet
wel in een bijpassende omgeving. Als de behoefte bevre-
digd is of de reacties te negatief zijn, kun je gewoon uitlog-
gen of een andere gedaante aannemen. Een goed identi-
teitsbeheer wordt op deze manier een kwestie van het stra-
tegisch aan- en uitschakelen van wisselende identiteiten.
Een ander aspect van Internet is dat het eigen lichaam

en daarmee het fysieke vóórkomen geen doorslaggevende
rol in de communicatie speelt. Men kan zich gemakkelijk
verschuilen achter allerlei pseudo-identiteiten, aliassen of
avatars, zich uitrusten met enkele goedgekozen attributen
of een andere leeftijd, sexe of uiterlijk fingeren zonder de
angst direct te worden ontmaskerd.22 De relatieve anoni-
miteit in de sociale uitwisseling heeft echter één cruciale
restrictie: welke fictieve gedaante men ook aanneemt, in de
presentatie ervan zal men wel geloofwaardig moeten over-
komen bij de overige bezoekers, anders volgt alsnog uit-
sluiting. Dat laatste overkwam bijvoorbeeld één van ons,
toen hij voor zijn onderzoek actief was op een chatsite
voor tieners, maar onmiddellijk door de mand viel omdat
hij het taalgebruik van jongeren onvoldoende bleek te be -
heersen.23

Samenvattend maakt het gedecentraliseerde karakter
van de informatie-uitwisseling en de relatieve anonimiteit
Internet tot een natuurlijk sociaal laboratorium voor de
identiteitsvorming, of zoals Wynn en Katz het formule-
ren: ‘… Internet technology liberates the individual from
the body, and allows the separate existence of multiple
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aspects of self which otherwise would not be expressed
and which can remain discrete rather than having to be
resolved and integrated as in ordinary social participa-
tion…’.24 Maar hoe gaat zoiets nou in de praktijk in zijn
werk en hoe ongelimiteerd is dit identiteitsspel?

TheBoombaptm: Individualiteit en verbondenheid in
een virtuele gemeenschap

Het scriptieonderzoek door Sven Willemsen,25 een stu-
dent van de afdeling Cultuur- en Persoonlijkheidspsycho-
logie van de Radboud Universiteit Nijmegen, geeft een
aardig inzicht in het reilen en zeilen van een virtuele
gemeenschap op Internet. Het gaat hier om theBoombap,
een populaire Nederlandse hiphopsite (http://www.the-
boombap.nl/).
Zoals veel andere websites wordt theBoombap om

diverse redenen bezocht. Het fungeert in de eerste plaats
als een nieuwsgroep waar bezoekers alle noodzakelijke
informatie kunnen vinden over de hiphopscène, variërend
van het laatste nieuws, de concertagenda, muziekrecensies
tot kritische beschouwingen over de laatste ontwikkelin-
gen binnen het hiphopwereldje. Maar de site biedt ook
onderdak aan enkele message boards waar bezoekers zelf
actief aan kunnen participeren. Hier kunnen de bezoekers
online op elkaar reageren en hun verbale vaardigheden, de
raison d’être van elke zichzelf respecterende hiphopper,
verbeteren. Daarbij gaat het erom de medeconcurrenten
verbaal af te troeven, het zogenaamde ‘braggin and boas-
tin’, en zo de goedkeuring van de Boombap-gemeenschap
te winnen. Het juiste taalgebruik, de juiste houding en de
juiste smaak vormen het toegangsbewijs tot de inner circle
van de hiphopgemeenschap. Een belangrijk deel van de
boards is gereserveerd voor theChittyChatChat, de chat-
box van theBoombap-site.
Willemsen heeft twee weken lang de uitwisseling van
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boodschappen op de theChittyChatChat gevolgd om een
indruk te krijgen van de issues die binnen deze virtuele
gemeenschap leven. Hij heeft ook 20 actieve leden van de
Boombap-gemeenschap geïnterviewd over hun motieven
om actief aanwezig te zijn op de boards, over hun ervarin-
gen, en over het belang dat ze aan theBoombap hechten.
De geïnterviewde jongeren noemden verschillende

redenen om op frequente basis theBoombap te bezoeken
en met anderen te chatten. Natuurlijk wil men op de hoog-
te blijven van de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse
hiphopscène, een behoefte die blijkt te groeien naarmate
men zich meer bij het gebeuren betrokken gaat voelen. Of
zoals Herman het zegt:

‘Ik wil continue op de hoogte blijven. Ik wil weten wat er
gaande is. Omdat ik er ook al zo lang zit ,weet ik wat er
heeft gespeeld…. Ik moet het gewoon zien. Het is dus een
ingebakken gewoonte.’ (Herman)

Voor Herman en de anderen is de ChittyChatChat ook een
plek om je te ontspannen en om te gaan met mensen die je
interesses en leefstijl delen:

‘Het haalt me gewoon uit stress wel, denk ik.... Sommigen
kijken tv. Ik zit te chatten on The Boards of gewoon te
 checken. Op het werk moet ik echt serieus zijn en met
 mensen werken die veel ouder zijn dan ik... Die kunnen 
niet meer ouwehoeren... En dan zoek ik die mensen ook op
daar met wie ik goed kan hangen, weet je.’ (Thomas)

Essentieel daarbij is de zekerheid dat je elkaars uitgangs-
punten en kijk op de wereld deelt, zonder die voortdurend
ter discussie te hoeven stellen:

‘Je weet van elkaar dat het wel goed zit met de “roots”. 
Daar hoef je niet continue over te praten. Het zou saai 
worden als er alleen hiphopelementen besproken zouden
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worden. Hiphop is een “way of life” en staat dus midden in
alles. Het moet dus gaan over alles.’ (Herman)

Bovendien heeft het gezelschap van gelijkgestemden het
voordeel dat zij het publiek vormen waar je graag erken-
ning van wil krijgen:

‘Het is cool om op je werk te zijn en een discussie te begin-
nen ergens over en daar gewoon drie uur later op aan te
klikken en zien dat het nog steeds gaande is. Het zegt iets
over jezelf, over de mens. Je haalt er ook een voldoening
uit... Kijk, niemand komt daar om nul replies te krijgen,
want dan word je gewoon gedissed.26Kijk, want als mensen
je links laten liggen, dan zegt dat toch wat, basicly.’ (Hans)

Maar als beginnend bezoeker is het allerminst eenvou-
dig om zomaar te worden geaccepteerd. Oudgedienden als
Hans fungeren binnen de Boombap-gemeenschap als
poort wachters, voortdurend bezig om onervaren ‘new-
bies’ of overijverige ‘wannabees’ te ontmaskeren: 

‘Kijk, ik ben daar basicly om mensen af te troeven... Dat is
mijn ding. Dat is hiphop... Ik kom daar om bevestiging te
vinden dat ik meer knowledge heb dan jij. En als je mij
komt vertellen dat de nieuwe cd van Nas dope is en ik drop
meteen naar jou dat je de nieuwe Webfoolish plaat moet
checken en je kent het niet, dan weet ik genoeg. Dan is dat
baas boven baas voor mij... .’ (Hans)

Dat impliceert niet alleen dat de gemeenschap een zelfre-
gulerende hiërarchie kent, maar ook dat de sociale hygiëne
binnen de groep zich concentreert rond het vraagstuk van
authenticiteit. Oprechtheid en je niet verbergen achter een
sociale façade wordt dan ook hogelijk gewaardeerd onder
de Boombapbezoekers:
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‘Op een gegeven moment was het dat je las: “Ohh… daar
heb je Abdula weer met zijn sarcasme en kritiek en zo!”.
Maar op een gegeven moment merkte ik dat mensen dat
gewoon gingen waarderen. Dat een heleboel mensen
demo’s naar me begonnen te sturen. Zo van: “Geef me je
mening, want ik weet dat die van jou gewoon eerlijk is”.’
(Abdula)

‘Ik voel me sterk betrokken bij sommige onderwerpen. 
Ik geef dan honderd procent van mezelf.... Ik heb nooit een
masker op. Ik ben precies die jongen die ik ook daar ben.’
(Yony)

Tegelijkertijd wordt aangegeven dat met name de vrijheid
van het Internet wordt gewaardeerd om iemand anders te
kunnen zijn dan in het dagelijks leven: 

‘Mensen gaan er wel vanuit dat hoe mensen zich daar
gedragen ook zo in het echt gedragen. Maar ik weet van
mezelf dat ik in het normale leven veel zwijgzamer ben. 
Ik word daar gestimuleerd om te praten met anderen die
me interesseren. Ik heb daar dan soms echt lappen met
tekst. Dan denken mensen misschien: “Oh… Zo is hij dus”,
maar dan zou die persoon er dus wel naast zitten. Het is 
dus gewoon niet helemaal representatief voor hoe ik mij 
in het leven hier opstel. Het is wel gewoon onderdeel van
mij, maar daar voel ik me gewoon vrijer. De omgeving is
minder drukkend.’ (Herman)

De interviews laten al met al een paradox zien tussen het
belang van cyberspace, in dit geval de virtuele gemeen-
schap van theBoombap, als een speelplaats voor zelfcon-
structie en -reconstructie, en de behoefte onder de bezoe-
kers om op elkaars oprechtheid te kunnen vertrouwen.
Het voortbestaan van de gemeenschap vereist een delicate
balans tussen de relatieve anonimiteit van de bezoekers en
de sociale cohesie van de groep. Gezien de onbestendig-
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heid van de contacten op Internet is het interessant om te
zien dat Debby in haar antwoord verwijst naar tamelijk
traditionele identiteitscriteria als persoonlijke continuïteit
en herkenbaarheid:

‘Je bouwt daar iets op, weet je. Je hecht op een bepaalde
manier waarden aan die mensen die je daar hebt leren
 kennen. Het is niet relaxed als je onder een andere naam
weer opnieuw zou moeten beginnen, omdat iedereen je
onder je eigen naam dissed. Want al zou je met een ander
i p 27 je sporen wissen en opnieuw proberen te starten,
 mensen blijven je herkennen aan je manier van schrijven.’
(Debby)

De spanning tussen het spelen met identiteiten, de behoef-
te aan wederzijdse oprechtheid en het beschermen van de
groepsintegriteit wordt ook duidelijk uit de uitwisseling
van mails op de ChittyChatChat.28 Inbreuken op het on -
der ling vertrouwen, bijvoorbeeld door theBoombap te be -
kritiseren, de reputatie van de andere bezoekers door het
slijk te halen of zich te verschuilen achter een valse iden -
titeit, blijkt tot de nodige ophef op de chatbox te zorgen.
De felle discussies die naar aanleiding daarvan ontstaan
laten zien dat zelfs binnen de virtuele gemeenschappen op
Internet wel degelijk impliciete gedragscodes blijken te be -
staan die door de leden zelf in stand worden gehouden en
beschermd.

Een korte tussenbalans

Deze korte case study lijkt het gelijk van zowel Marshall
McLuhan als James Côté te illustreren. Het laat zien hoe
Internet bij gratie van haar mediale eigenschappen wordt
ingezet in een laatmodern identiteitsspel. De gedeelde
interesse in de hiphop fungeert als de gemeenschappelijke
basis waarop de bezoekers zich met het gebeuren op de
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site identificeren. Bovendien biedt de ChittyChatChat een
perfecte omgeving om een exclusieve identiteit als dat van
een hiphopper verder uit te bouwen en te toetsen aan de
reacties van gelijkgestemden. Deze vrijheid heeft echter
een prijs: de anonimiteit in de communicatie zorgt ervoor
dat de bezoekers niet blindelings op elkaars oprechtheid
kunnen vertrouwen. Ze zijn er daarom op gespitst om de
Boombap-gemeenschap tegen een al te grote vrijblijvend-
heid te beschermen. Blijkbaar is zelfs binnen de interreali-
teit van Internet een minimum aan consensus nodig om te
voorkomen dat de gemeenschap uit elkaar valt. In dat
opzicht voldoen de Boombappers volledig aan Howard
Rheingolds definitie van een virtuele gemeenschap: ‘Vir-
tual communities are social aggregations that emerge from
the Net when enough people carry on those public discus-
sions long enough, with sufficient human feeling, to form
webs of personal relationships in cyberspace.’29 Ook in
andere opzichten blijken de bezoekers van theBoombap
op merkelijk conventioneel. Al zien ze de Boombap-ge -
meenschap als een natuurlijk verlengstuk van hun identi-
teit als hiphopper, toch maken ze nog een duidelijk onder-
scheid tussen de virtuele werkelijkheid van theBoombap en
de fysieke werkelijkheid van alledag. 
De technologische ontwikkelingen staan echter niet

stil. Het Internet blijft zich in hoge snelheid evolueren en
datzelfde geldt voor het internetgebruik. Mantovani signa-
leerde in 2001 terecht dat ‘…the domestication of the
Internet is still in progress…’.30 TheBoombap-site voldoet
nog aan de klassieke internetarchitectuur waar de diverse
functies in afzonderlijke modules zijn ondergebracht: in -
formatie is te vinden op de bulletinboards en in gearchi-
veerde dossiers, de chatboxen zijn gereserveerd voor de
onderlinge interactie tussen de bezoekers. Dezelfde mo -
dulariteit is ook aan de gebruikerskant terug te vinden.
Aangezien voor de meeste Boombappers de communica-
tie nog geschiedt vanachter een stationaire pc of laptop,
blijft de verwevenheid tussen dagelijkse en virtuele werke-
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lijkheid voor hen vrij beperkt. Om toegang tot de site te
krijgen, moeten ze zich immers nog steeds uit hun directe
sociale omgeving terugtrekken. Bovendien zijn ze voor de
interactie met de overige bezoekers aangewezen op het
tamelijk beperkte communicatiekanaal van ingetoetste
tekstboodschappen.

Het grote knutselparadijs

De kloof tussen de belofte van Internet als het ultieme
medium van laatmoderne identiteitsconstructie en het
vaak nog conventionele gebruik ervan lijkt door de nieuw-
ste ic t -ontwikkelingen in sneltreinvaart te worden ge -
dicht. De explosieve toename in digitale verwerkings -
capaciteit en transmissiesnelheid resulteert bijvoorbeeld
in gra fische user interfaces die een steeds natuurgetrouwe-
re nabootsing van onze zintuiglijke werkelijkheid kunnen
genereren. Ze geven de bezoekers het gevoel in een driedi-
mensionale geografische ruimte te verkeren waarin ze zich
vrij kunnen bewegen.31 Deze ontwikkeling is al langer
gaande binnen de talloze computerspelletjes die het moe-
ten hebben van allerlei audiovisuele special effects, maar
dringt nu ook door in de meer interactieve Internetomge-
vingen.
Op dit moment zijn met name de zogenaamde Massively

Multiplayer Online Role-Playing Games (m mor p gs) po -
pulair. De m mor p gs fungeren als de erfgenamen van de
toch altijd wat onbeholpen ogende, tekstgeoriënteerde
m u ds uit de jaren ’90 en vormen op dit moment voor veel
Internetters de meest attractieve ontmoetingsplaatsen op
het net. Adventure games als Lineage en EverQuest trek-
ken duizenden bezoekers tegelijk die zich massaal onder-
dompelen in een betoverend realistisch uitziende fantasie-
wereld van bewegende beelden. Daarin worden ze gecon-
fronteerd met allerlei gevaren, conflicten en opdrachten
die ze alleen of samen met andere spelers moeten zien op
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te lossen. Een cruciale eigenschap van dergelijke virtuele
omgevingen is dat de deelnemers een vaste spelrol dienen
te kiezen die ze tijdens hun verblijf verder kunnen uitbou-
wen met specifieke vaardigheden en verworvenheden.
Hoe absorberend m mor p gs kunnen zijn, blijkt wel uit
het feit dat m mor p g -spelers gemiddeld meer dan 20 uur
per week hieraan besteden.32

Er zijn ook m mor p g -achtige grafische omgevingen
die door de bezoekers zelf zijn geconstrueerd. Een be -
roemd voorbeeld daarvan is het al langer bestaande, im -
mer uitdijende universum van AlphaWorld.33 AlphaWorld
is een virtuele stad die zich inmiddels uitstrekt over het
geografisch equivalent van circa vierhonderd vierkante
kilometer
(http://www.activeworlds.com/community/maps.asp).
De agglomeratie bestaat uit 3-d simulaties van huizen, uit-
gaansgelegenheden, voorzieningen, wegen, parken en
zelfs aparte buurten voor homoseksuelen met hun eigen
voorzieningen. Om een bewoner van AlphaWorld te wor-
den dient men zich in te schrijven als burger, een avatar te
selecteren en een eigen verblijfplaats te creëren met behulp
van de beschikbare ontwerpmenu’s. Met een eigen huis als
uitvalsbasis kan men vervolgens aan het sociale leven van
Alphaworld deelnemen. Er zijn virtuele winkelcentra waar
je online boodschappen kunt doen, je kunt lid worden van
een activiteitencommissie, wandelen door de stad en bij
andere bewoners op bezoek gaan, journalist worden van
de AlphaWorld Newspaper, verliefd worden en trouwen,
of deviant gedrag vertonen. De volgende tekst is te vinden
op de officiële homepage van de AlphaWorld-site: ‘...The
seamless and extremely simple interface of the Active-
worlds technology has given even the most novice compu-
ter users the ability to create their own custom 3d Home-
page. Once you step inside your 3d Homepage, you can
move about, explore, meet relatives, hold family gather-
ings, and chat with any visitors to your site. Do you have
personal pictures, sounds, or music on your computer that
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you would like in your 3d Homepage? Not a problem, our
sophisticated algorithms will permit you to easily place
these right into your 3d Homepage in seconds. Its fun, its
cool and most of all it is accessible to anyone who wants
one.’ (http://www.activeworlds.com/3dhomepage/).
AlphaWorld vertegenwoordigt zo een alomvattend

spiegelpaleis waarin mensen hun eigen plek, identiteit en
bijpassende levensstijl bij elkaar kunnen knutselen. Ze
kunnen daarbij gebruik maken van een keur aan digitale
collagetechnieken om hun telepresentie naar willekeur te
modificeren, tot in het oneindige te reproduceren en via
Internet naar een potentieel publiek van geïnteresseerden
te distribueren. Je kunt bijvoorbeeld met een camera je
eigen beeltenis opnemen en het met behulp van Adobe
Photoshop manipuleren. Of je kunt de beeltenis van een
idool samplen, het over je eigen uiterlijk heen plakken en
het gemanipuleerde beeld aanvullen met allerlei fictieve
attributen, variërend van haardracht of grotere borsten tot
soundbites. Dezelfde hang naar manipulatie, reproductie
en distributie in de zelfpresentatie kenmerkt overigens
ook de talloze personal homepages op het World Wide
Web.34 Homepages bestaan meestal uit losjes gestructu-
reerde collages van digitale beelden en teksten die tezamen
een soort mozaïsch zelfportret vormen. De Mul wijst er
terecht op, dat uit het feit dat veel van die homepages
voortdurend ‘under construction’ zijn, het tentatieve
karakter van deze vorm van impression management valt
af te leiden. Bovendien verdraagt deze praktijk van ‘mor -
phing’ en ‘sampling’ zich slecht met noties als authentici-
teit en auteursrecht. Wie je echt bent is ondergeschikt aan
wie je kan zijn, of anders gezegd, de notie van een vaste
identiteit wordt verruild voor die van een maakbare identi-
teit. 
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Time is the message

Het geijkte beeld van de internetter als een sociaal geman-
keerd individu, meestal van het mannelijke geslacht, die
zijn leven in eenzaamheid slijt achter het magische oog van
de p c wordt inmiddels teniet gedaan door een tweede
technologische ontwikkeling: de bundeling van media in
allerlei handzame interfaces. De introductie van breed-
bandinternet en i-mode bij mobiele telefonie maken duide-
lijk dat door de explosieve toename in verwerkingscapaci-
teit en –snelheid naast een steeds perfectere nabootsing
van analoge informatie allerlei geïntegreerde toepassingen
ontstaan die het klassieke onderscheid tussen de afzonder-
lijke media opheffen. Visuele, auditieve en textuele infor-
matie worden naadloos met elkaar geïntegreerd tot één
multimodaal medium. Recente cross-overs zijn bijvoor-
beeld m s n (de online versie van s m s ) en Spyke, een voice-
chatprogramma waarmee men kan telefoneren via het
Internet. Maar het zijn met name de nieuwste ‘derde gene-
ratie’ mobieltjes die hierin de voorhoede vormen; ze doen
tegelijkertijd dienst als draadloze telefoon, foto- en video-
camera, televisieontvanger, m p3-speler en internetpoort,
dit alles in een behuizing op zakformaat.
Voor de consument schuilt de aantrekkelijkheid van

deze ontwikkeling in het feit dat je steeds alle mogelijk
denkbare registratie- en communicatiemiddelen onder
handbereik hebt. Howard Rheingold, de auteur van Smart
Mobs: The Next Social Revolution (2003) beschouwt de
ontwikkeling van draadloze communicatie als een derde
fase in de digitale revolutie, na de ontwikkeling van de p c
in de jaren ’80 en het Internet in de jaren ’90. Nu de toe-
gang tot Internet zelf een mobiel karakter heeft gekregen,
kunnen we namelijk op elk moment van de dag, ongeacht
waar we ons bevinden, contact onderhouden met alles en
iedereen. In die zin representeert het 3g -mobieltje de
meest ultieme communicatieve prothese die op dit
moment beschikbaar is en vult het zowel in woord, beeld
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als geluid onze natuurlijke vermogens tot informatie-uit-
wisseling aan. Rheingold schetst in zijn boek de opkomst
van een mobiele generatie die is gewend te leven in een
wereld van verhoogde interactiviteit. De vraag of degene
waarmee men contact heeft fysiek of alleen online aanwe-
zig is doet steeds minder terzake. Met name de jongeren
tonen zich ware meesters in het verweven van onmiddellij-
ke en gemedieerde communicatie, terwijl ze als geen ander
in staat zijn om hun sociale aandacht zo te spreiden dat ze
moeiteloos simultaan meerdere contacten kunnen onder-
houden, of dat nu in het hier en nu is of het daar en dan. Ze
zijn daarmee optimaal toegerust om zich te handhaven in
de constante toestand van flux waardoor het laatmoderne
leven wordt kenmerkt.35

Het feit dat de locatie waar men zich bevindt geen door-
slaggevende rol in de communicatie speelt, zorgt er para-
doxaal genoeg voor dat tijd weer een kritische factor
wordt.36 Dat heeft in de eerste plaats te maken met het
simpele feit dat de tijd die men ergens in kan investeren
begrensd is. De voortdurende beschikbaarheid van meer-
dere informatiekanalen naast elkaar legt een zware claim
op de aandacht die men aan een afzonderlijke informatie-
bron of interactie kan besteden en vraagt om een adequaat
time management. De actualiteit van de informatie is
daarbij van wezenlijk belang. Men moet uit het aanbod van
mogelijke interacties snel kunnen selecteren wat de moeite
waard is om direct op te reageren, wat nog even kan blijven
sudderen en wat rustig in de vergeetput kan raken. Die
alertheid is goed terug te zien in bijvoorbeeld het email-,
s m s - en m s n -verkeer van jongeren. Cortini, Mininni en
Manuti laten in hun studie van s m s -gebruik door Italiaan-
se jongeren zijn dat de tekstboodschappen zich kenmer-
ken door hun beknoptheid, expressiviteit en de suggestie
van intimiteit, zonder dat er tijd wordt verloren aan zorg-
vuldige formuleringen of helder gestructureerde bood-
schappen.37 Bovendien is, zoals al uit de interviews van de
Boombap-bezoekers bleek, het tijdstip waarop een bericht
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wordt verstuurd en de tijd die verstrijkt voordat erop
wordt gereageerd een belangrijk signaal over de urgentie
van het bericht of de status van de relatie. Tijd, of beter
gezegd synchroniciteit, wordt een belangrijke communi-
catieve kwaliteit, net zoals dit eens het geval was in de orale
culturen waarin men op face-to-face communicatie was
aangewezen. Nu alle denkbare mediavormen kunnen wor-
den nagebootst door een en hetzelfde kleine apparaatje
dat altijd en overal onder handbereik is, wordt het wellicht
tijd om McLuhans ‘the medium is the message’ te vervan-
gen met ‘time is the message’.

Back to the future

Het duiden van nieuwe ontwikkelingen blijft uiteindelijk
giswerk. Toch lijkt er wel een tendens waarneembaar.
Enerzijds hebben de moderne media ervoor gezorgd dat
men in de informatie-uitwisseling en het onderhouden
van sociale contacten niet langer gebonden is aan de tem-
porele en ruimtelijke beperkingen die de traditionele face-
to-face communicatie kenmerken. Anderzijds heeft de
digitale revolutie en met name de explosieve toename in
digitale rekenkracht ertoe geleid dat de technologische
innovatie wordt ingezet om juist weer vertrouwde vormen
van communicatie en informatieverstrekking na te boot-
sen. Deze wonderlijke recapitulatie is voor Paul Levinson,
een leerling van McLuhan, de inspiratie geweest voor zijn
zogenaamde anthropotropische theorie van media-evolu-
tie: ‘… the overall evolution of media can be seen as an
attempt, first, to fulfil the yearnings of imagination by
inventing media that extend communication beyond the
biological boundaries of hearing and seeing…, and,
second, to recapture elements of the natural world lost in
the initial extension… From this vantage point, the entire
evolution of media can be seen as remedial.’.38

Het voorbeeld van theBoombap liet al zien dat bezoekers

74
Palmyre M.F. Oomen, Jan W.M. Osse en Vincent G.H.J. Kirkels (red.), 

‘Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2006 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 94.2)



zich laten leiden door zowel een behoefte aan individuali-
teit als sociale verbondenheid. Ze proberen met elkaar een
sociale wereld te creëren waarin ze zichzelf thuis voelen
zonder zich van de anderen te vervreemden. De mobiele
generatie zal daar geen uitzondering op vormen, ook al
groeien de leden van deze generatie op in een wereld waar-
in intimiteit niet langer per definitie synoniem is aan beslo-
tenheid en men in principe met iedereen tegelijkertijd kan
communiceren. In dat opzicht zal de toekomst altijd utopi-
sche en dystopische trekjes hebben.
Aan de utopistische kant staan de voordelen van de

nieuwe informatie- en communicatietechnologie. De laag-
drempeligheid, relatieve anonimiteit, vrije beschikbaar-
heid van informatie en de bijna totale bereikbaarheid van
elkaar biedt een nagenoeg onbeperkte uitwisseling van
ideeën, opvattingen, en interesses, zonder controle van
buitenaf. Als zodanig dragen deze ontwikkelingen bij aan
de verdere democratisering van de wereld. Het zijn echter
diezelfde voordelen die kunnen leiden tot de excessen
waaraan de nieuwe media ook hun kwalijke reputatie dan-
ken.
Het eenzijdig najagen van bepaalde interesses en de

onmiddellijke gratificatie ervan in cyberspace kan bijvoor-
beeld omslaan in een verwrongen realiteitsbesef. Toomey
en Rothenberg wijzen er bijvoorbeeld op dat de uitvergro-
te promiscuïteit die op Internet gangbaar is mensen kan
aanzetten tot risicovol seksueel gedrag in real life.39Dat dit
gevaar niet zomaar denkbeeldig is, blijkt uit de recente
ophef rond jonge tieners die seksuele exploitatie volstrekt
normaal en acceptabel vinden, gewend als ze zijn aan de
expliciete beelden waar ze dagelijks mee worden gecon-
fronteerd.
Het vrijblijvende karakter van de nieuwe communicatie

kan er verder toe leiden dat men steeds minder geneigd is
om zichzelf beperkingen op te leggen of zich voor een lan-
gere periode te committeren aan een vast omlijnd gemeen-
schappelijk doel. In die zin dragen de nieuwe media eerder
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bij aan een verdere individualisering van de samenleving
dan aan het herstel van de sociale cohesie. Een laatste con-
sequentie is van meer McLuhiaanse aard: onzichtbaarder,
maar des te onomkeerbaarder. Omdat de registratie en
distributie van informatie zo gemakkelijk beschikbaar is,
zal het idee dat kennis iets exclusiefs is onherroepelijk ver-
dwijnen. Met name de jongeren beschouwen informatie
steeds meer als iets tijdelijks en modificeerbaars. Op uni-
versiteiten duiken inmiddels de eerste scripties op waarin
Wikipedia, een ongeautoriseerde elektronische encyclo-
pedie op Internet die geheel bestaat uit spontane bijdrages
van willekeurige bezoekers, als officiële bron wordt opge-
voerd. Om op de hoogte te blijven in een wereld waarin
alles voortdurend van gedaante verandert, is snelheid van
handelen immers belangrijker dan zorgvuldige reflectie.
Dat is wennen voor iedereen die nog meent dat wijsheid in
steen is gebeiteld.
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