Het werkelijke leven ïn
virtuele netwerken
i a a r t e n Coolen

Recensie van: Marianne van den Boomen (2000) Leven op het net De sociale betekenis van virtuele
gemeenschappen. Amsterdam, Instituut voor Publiek en Politiek, 166 pp.

Nog steeds kan men er goed mee wegkomen, wanneer men zich in negatieve
bewoordingen uitlaat over wat het internet ons aan mogelijkheden tot communicatie met anderen te bieden heeft.
We kunnen dan wel over de hele wereld
elektronische post versturen, websites
op informatie afzoeken, of met wie dan
ook via chatkanalen in een babbel geraken, maar we hebben elkaar niets meer
te vertellen. Internet overspoelt ons met
een overmaat aan informatie die in geen
enkele betekenisvolle context meer
staat. De sociale en culturele weefsels,
waarin ons alledaagse leven was ingebed, worden door dit proces in hun
voortbestaan bedreigd. Deze diagnose,
waarin het gebruik van het internet ais
een van de oorzaken, van het verlies aan
betekenis en zin in ons leven wordt gezien, past goed binnen de aanhoudende
en nog steeds respectabele traditie van
een cultuurpessimistische kritiek op de
westerse techniek.
Nu is de vraag naar de zin en de betekenis van ons bestaan in onze informatiemaatschappij zeker van groot gewicht. Maar in plaats van terug te
verlangen naar de antwoorden die op
deze vraag binnen de oude bestaande

sociale structuren werden gegeven, zou
men er toch beter aan doen te onderzoeken op welke wijze de zin vraag in de
nieuwe situatie toch weer aan de orde
kan komen. Een houding waarin men
afwerend tegenover het gebruik van internet blijft staan, helpt dan niet veel
Men moet zich ais onderzoeker met het
nieuwe verschijnsel zelf inlaten door
het in ai zijn facetten te beschrijven.
Dat doet Marianne van den Boomen in
haar boek op werkelijk voorbeeldige
wijze. Op de achterkant van de omslag
van het boek staat dat zij zichzelf als een.
'intetnetanttopoioog ziet. Deze karakterisering maakt zij meer dan waar. Het
boek iaat zich lezen als een spannende
(cultureel-Jantropologische studie van
een cultuur die men nog niet echt kent.
Het maakt je nieuwsgierig en je krijgt
zin om op reis te gaan om het gebied te
bezoeken waar de beschreven cultuur is
gevestigd. Ik had deze ervaring, zelfs al
was ik door mijn werk al vertrouwd met
de vele verschillende aspecten van het
internet. Deze reis vraagt niet om een
geografische verplaatsing, want de cultuur waar het om. gaat is niet aan een
bepaalde geografische plaats gebonden.
Wat men wel moet hebben, is een open
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oog voor de specifieke eigenschappen
van. de gemeenschap van degenen die
aan het internet participeren.
Verdeeld over een aantal hoofdstukken die elk een eigen invalshoek hebben,
weet Marianne van den Boomen aan de
hand van een schat van gegevens een uiterst gedifferentieerd beeld, van 'het leven op het net te geven. De hoofdtitel
van het boek geeft het onderwerp goed
aan: internet wordt door haar, zo maakt
ze in haar eerste hoofdstuk ook nog expliciet duidelijk, niet opgevat als een
technisch netwerk van computers, maar
als een sociaal netwerk waarin mensen,
gebruik makend van deze infrastructuur, opereren en met eikaar communiceren, over allerlei kwesties die zich in
hun leven voordoen, zoals dat vroeger
vooral gebeurde met vrienden en kennissen uit de eigen buurt. Ze benadrukt
daarbij, naar mijn mening terecht, dat
het zo bekende world wide web voor een
cuituuranalyse veel minder interessant
is dan de vormen van communicatie via
het internet die gebruik maken van het
getypte woord, zoals bijvoorbeeld e-mail
en nieuwsgroepen. In het tweede hoofdstuk onderscheidt ze vijf patronen die
cultuurgemeenschappen op het internet
kunnen hebben: (a) groepen waarin de
leden elkaar helpen en steunen in verband met problemen die ze delen; (b) fora waarop kennis op een bepaald gebied
(wetenschap of werk) wordt uitgewisseld; (c) politieke bewegingen die zich
van onderop via het net organiseren; (d)
netwerken van soortgenoten die een ge- m
zamenlijke identiteit articuleren; en (e)
mensen die elkaar via het net vinden in
een gemeenschappelijke liefhebberij of
passie.

In de volgeode twee hoofdstukken,
worden twee verschillende manieren
besproken waarop een internetgemeenschap tot stand kan komen. Er
zijn internetgemeenschappen, die als
voortzetting gezien kunnen worden
van reeds bestaande gemeenschappen
die hetzij geografisch van oorsprong
zijn, hetzij rond een bepaalde levensovertuiging, geloof, kennisgebied of
een gedeelde sociale problematiek zijn
georganiseerd. Van de vele voorbeelden
die zij geeft, noem ik de website die het
moslims mogelijk maakt contact met
elkaar te houden, ook al bevinden, zij
zich verder in een met-islamitische cultuur, en de vrouwen die elkaar kunnen
steunen door deel uit te maken van een
online virtuele gemeenschap. Daarnaast bestaan er de internetgemeenschappen die in het gewone leven praktisch onmogelijk zijn, maar die juist
door en op het net hebben kunnen ontstaan, zoals de vele werk- en. passieculturen rond het gebruik van computers.
Het vijfde hoofdstuk behandelt een
kwestie van meer principiële aard, namelijk in hoeverre de netwerken die via het
internet ontstaan, het uiteenvallen van
de traditionele gemeenschappen in. het
gewone leven kunnen opvangen. Marianne van den Boomen haakt hier in op
het oude, door Ferdinand Tönnies aan
het einde van de negentiende eeuw
geïntroduceerde onderscheid tussen gemeenschap' en 'maatschappij' (Gcmeinsdmft en Geselkchaft). De gemeenschap
dankt haar innerlijke cohesie aan geografische nabijheid en gedeelde tradities.
Door de instrumentele rationaliteit van
de moderne maatschappij gaat deze
vorm van organische onderlinge

verbondenheid verloren. Dat komt omdat expliciet georganiseerde samenwerkingsverbanden de overhand krijgen, die
hun functionaliteit ontlenen aan wetenschappeiij k-technische analyses, waarin
naar doelrationele middelen wordt ge• zocht om het doel van de organisatie te
realiseren. De teloorgang van de gemeenschap heeft tot gevolg, dat de discussies
tussen, mensen over hun normatieve
oriëntaties in. het leven alleen nog maar
binnen twee domeinen kunnen plaatsvinden die eikaars tegengestelde zijn: of
men is aangewezen op de massale en.
anonieme vorm van communicatie die in
de massamedia is gerealiseerd, oj men
wordt ermee geconfronteerd dat de mogelijkheid om. een gesprek van persoon
tot persoon te voeren tot de strikte privésfeer beperkt blijft.
Marianne van den Boomen ziet een
oplossing voor dit dilemma in bepaalde
virtuele gemeenschappen, namelij k
juist in die netwerkgemeenschappen die
zijn ontstaan zonder een voorafgaande
inhoudelijke of sociale binding in de gewone wereld, buiten het internet. Deze
zouden kleinschalige publieke ruimten
kunnen creëren, vergelijkbaar met de
vroegere kroegen, waar over allerlei zaken werd gepraat die de buurt aangingen. Zij sluit zich. met deze oplossing
voor het herstel van de gemeenschap als
plaats van moreel gezag aan bij degenen
die een revitalisering van de Gemeinschaft
nastreven om het verlies van een op tradities gebaseerde normativiteit ten. gevolge van de opkomst van de moderne
GeseUsthaft het hoofd te bieden. Haar gedachte dat netwerken als virtuele kroegen kunnen functioneren en daardoor
publieke discussies op relatief kleine

schaal weer mogelijk maken., is zeer
prikkelend. Daarover moet nog veel
meer worden nagedacht. Maar ik vind
het jammer dat ze haar argu.meo.tarie
laat steunen op de wenselijkheid van het
herstel van de gemeenschap. Ik zie veel
meer in het standpunt van een socioloog
ais Anthony Giddens, volgens wie de
hoogmoderne samenleving een posttraditionele orde kent, waarin er geen traditionele zekerheden meer geiden, maar
waarin men evenmin zijn houvast aan
onbetwijfelbare rationele kennis kan
ontlenen. Neen, gezonde twijfel, vast bestanddeel van de moderne kritische rede, is over de grenzen van de filosofie in
het alledaagse leven binnengedrongen.
Daarmee is volgens hem een voortdurende reflectie op de eigen uitgangspunten het kenmerk van.de hoogmoderne
existentie geworden. De virtuele kroeg
interpreteer ik als een voorbeeld van een
sociale formatie waarin deze reflexieve
levenswijze wordt gepraktiseerd.
interessant genoeg vinden we op
vele plekken verderop in het boek observaties die mijn. standpunt lijken te
onderschrijven. Zo wordt beschreven
hoe men de plaats waar men woont en
de rijd waarin men leeft?, in een traditionele gemeenschap zonder meer als gegeven ervaart, terwijl de leden van het
virtuele netwerk hun ontmoetingsplaats voortdurend in stand moeten
houden, en de tijd die zij voor elkaar
hebben steeds opnieuw moeten maken
en op elkaar moeten afstemmen. In deze virtuele netwerken is juist, zo zou ik
eraan toe willen voegen, de reflexieve
betrokkenheid op de continuïteit van
hun voortbestaan expliciet geïnstitutionaliseerd. Nog later, in. het zesde
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hoofdstuk, dat de moraal in virtuele gemeenschappen tot onderwerp heeft,
staat een opmerking die geheel in overeenstemming is met mijn these over de
reflexiviteit van de netwerksamenleving. In Virtuele gemeenschappen/, zo
stelt de auteur daar, wordt 'een gemeenschappelijke moraal noodzakelijkerwijs telkens opnieuw (...) gemaakt
en aangepast'. Omdat virtuele gemeenschappen, juist vanwege hun reflexieve
karakter, wat structuur en functioneren
betreft sterk verschillen van traditionele, vind ik het eigenlijk verwarrend om
in verband met deze virtuele groeperingen nog over gemeenschappen te spreken. De term 'netwerk', door Marianne
van den Boomen zelf veelvuldig gebruikt, is veel gelukkiger gekozen.
Het voorlaatste hoofdstuk gaat over
de wijze waarop iemand binnen een.
netwerk van personen die via het internet communiceren, aan zijn eigen identiteit vorm geeft. Omdat iedereen zichzelf slechts kan presenteren door
verhalen over zichzelf te vertellen,
draagt deze identiteit een typisch narratief karakter. Daar ligt een verschil met
de traditionele samenleving, waar iemand een vaste identiteit heeft die gegeven is met de plaats die hij in de gemeenschap inneemt. Maar ook de
klassieke verhaaltrant van de roman is
hier niet van toepassing. Op het internet heeft men pas een narratieve identiteit door een biografie die men voortdurend moet herschrijven. Zij is dus
nooit af. De these van Anthony Giddens, dat in de hoogrnoderne tijd de
vorming van een zelf een reflexief project is geworden, vindt hier wei een zeer
vergaande bevestiging. Voor de hoog-

rnoderne mens is, zo lijkt het wel, het
internet zijn natuurlijke habitat.
Het laatste hoofdstuk en de epiloog
nemen een aantal van de voorgaande
thema's opnieuw op. Ik zal er hier niet
verder op ingaan.. Wel wil ik tot slot een
opmerking maken over de uitleg die Marianne van den Boomen geeft aan de
term 'virtueel*. Ze wijst er terecht op dat
in verband met de fenomenen die zij beschrijft, de betekenissen 'schijnbaar' of
'denkbeeldig afvallen. Maar jammer genoeg neemt ze een der andere betekenissen van 'virtueel' die Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal geeft, over,

namelijk 'potentieel'. Maar, zo meen ik,
een potentiële eigenschap van een ding is
een eigenschap die het nu niet heeft,
maar uit zichzelf of onder invloed van
buitenaf kan krijgen: een koude steen
kan warm worden. Wat betekent 'virtueel' dan wel? Van een lichtbron geplaatst
voor een. spiegel zien we achter de spiegel,
een virtueel beeld. Een oog voor de spiegel krijgt de indruk dat deze virtuele
lichtbron licht uitzendt. Al bestaat de
lichtbron achter de spiegel niet in fysische zin, de lichtval is in overeenstemming met het reële effect van een dergelijke lichtbron. In verband met de
netwerksamenleving moeten we de term
'virtueel' als volgt uitleggen: elke context
die een reëel effect heeft op ons handelen, maar zelf niet reëel is op de wijze van
dat effect, kan als een virtuele wereld
worden beschouwd. En daar is Marianne
van den Boomen. buitengewoon goed in
geslaagd: wie haar boek leest raakt ervan
doordrongen hoe reëel, de effecten zijn in
onze samenleving van de virtuele netwerken die zij in haar boek met zoveel
toewijding heeft beschreven.

