Het voordeel van de twijfel
Noortje M a rres

Recensie van: D. Goldberg (red.) {2000) Tfie robot in the garden, Tdooborics and tdc-tpistemohgy in
the age of the internet. Cambridge (Md.s$.), MIT Press.

Velen zijn het erover eens, onzekerheid
is een typisch effect van informatieverspreiding via het internet. Neem de
hype rond Ginger, codenaam IT. Geruchten over deze 'raadselachtige uitvinding' verspreidden, zich half januari
volgens het patroon van het spreekwoordelijke lopende vuurtje over het
internet. Het nieuws over een naar verluidt revolutionair vervoersmiddel (IT
staat voor individual transporter) lekte
uit na een presentatie op Harvard van
het geheime project. Terwijl niemand
kon vertellen wat IT precies is, had het
bericht binnen een paar dagen bezit genomen van discussiefora en nieuwssites,
en kwamen er sites online die zich geheel toeleggen op het ontrafelen van het
mysterie (bijvoorbeeld http://theITquestion.com). De zoekmachine Lycos
categoriseert Ginger als een. mysteryproduct, waaruitje zou kunnen, concluderen dat door het internet gegenereerde raadsels hier gedegradeerd zijn tot
cultuurproduct. Maar Ginger is ook een
perfect voorbeeld, van de manier waarop
het net onzekerheid, oproept. De beschikbare informatie over het vervoersmiddel is, zacht gezegd, incompleet. Afgezien van de sleutelwoorden transport
en revolutionair, zijn er nauwelijks harde gegevens beschikbaar. Daarmee is er

alle ruimte voor speculatie: Ginger is
een 'persoonlijke hovercraft', maar ook
een 'soort scooter', en een 'zero-smog
emission vehicle'. De geruchten zijn bovendien niet te herleiden tot één gezaghebbende bron, die uitsluitsel zou kunnen geven.
Hoewel onzekerheid door menig
commentator als 'typisch internet'
wordt erkend, wordt het verschijnsel
zelden als een epistemologische kwestie
benaderd. Meestal wordt het beschreven als een (pop)cultureel verschijnsel of
als een complicatie die om beleidsmaatregelen roept. The robot in the garden vormt
hierop een welkome uitzondering (een
andere uitzondering vormt Rogers
(red.)). Het boek verbindt aan de vraagtekens, twijfels en het wantrouwen die
online-informatie zo vaak bij gebruikers oproept de ambitieuze claim dat
epistemologische vragen rond de status
van informatie opnieuw relevant zijn in
de context van het internet, in beschouwingen vanuit de filosofie, elektronische kunst en interactieontwerp, wordt
mediale onzekerheid in een breed en
normatief kader geplaatst. Daarmee
omzeilt het boek de keuze tussen vrijblijvendheid en bijziendheid, die voor
benaderingen vanuit cultuur en beleid
niet te vermijden lijkt. The robot in the gar75
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den heeft een grootse, duidelijke stelling
ais uitgangspunt: waar epistemologische kwesries tien jaar geleden nog werden afgedaan met een slappe verwijzing
naar pragmatiek en instrumentaliteit,
staan ze sinds de opkomst van de informatietechnologie weer vol in de aandacht. De samensteller, computerwetenschapper Dan Goldberg, ziet een
parallel tussen de opkomst van de epistemologie in reactie op de bloei van de
experimentele wetenschappen, en haar
hernieuwde relevantie ten. tijde van het
internet. Toen, net als nu, werden technologieën geïntroduceerd die het bereik
van de waarneming radicaal uitbreidden, en ook toen riepen die nieuwe instrumenten, de vraag op wat als kennis
telt. Alsof deze grande histoire nog niet
grandioos genoeg is, wordt de geschiedenis volgens Goldberg ook. nog eens
overtroefd door het internet. Terwijl
vragen rond. de betrouwbaarheid van informatie ten. tijde van. de wetenschappelijke revolutie alleen de intellectuele elite in beroering bracht, legt het internet
deze vragen voor aan het grote publiek.
Zo grandioos als de stelling van The
robot m the garden is, zo specifiek zijn echter de uitwerkingen ervan die de bundel bijeenbrengt. Het bereik van reflectie is officieel beperkt tot één
toepassing van het internet in het bijzonder: telerobotica, oftewel de live interactie met verafgelegen fysieke omgevingen, ook wel telepresence genoemd.
Hoewel de meeste auteurs toegeven aan
de verleiding om in ieder geval een begin te maken met het ontwikkelen van
een epistemologie voor het internet in
het algemeen, drukt telerobotica een.
duidelijk stempel op hun conceptuali-

sering van online-interactie. Een tweede beperking, en deze is een stuk
vreemder, is dat epistemologie door de
meeste auteurs wordt gedefinieerd als
een subcategorie van de fenomenologie. Vetrekkend vanuit Descartes' stelling van de fundamentele onbetrouwbaarheid van de waarneming, worden,
vragen rond de status van informatie
telkens weer herleid tot een probleem
met de beleving van online-interactie.
Mediale onzekerheid wordt zo gereduceerd tot een ervaringsprobleem. Dat is
onfortuinlijk omdat een van de belangrijkste complicaties waar een epistemologie van het internet mee te maken
kan krijgen, op deze manier onuitgewerkt blijft. Die complicatie is als volgt:
het internetprobleern van de onbetrouwbaarheid van informatie valt samen met
de internetbelo/te van gedistribueerde
kennisvorming.
The robot in the garden staat in de traditie
van de 'zachte' benadering van 'harde'
computers die in de jaren tachtig opkwam in Amerika. Terwijl in de wereld
van de personal computers Apples
vriendelijke Macintoshes het opnamen
tegen de koele zakelijkheid van DOSmachines, kwam in de kunstmatige intelligentie het fenomenologisch perspectief op computers op. De
heideggeriaanse visies op computers
van Hubert Dreyfus en Michael Heim
werden populair. Niet representatie
maar interactie. Niet abstractie, maar de
gesitueerdheid van het 'echte leven', zo
kan je hun boodschap samenvatten (Winograd 1995). In deze campagne fungeerde Descartes, als grondlegger van
het formeel rationalisme, als zondebok.

Tegenover de steriele cognitiemodellen
geschoeid, op cartesiaanse leest, werden
computers in het vooruitzicht gesteld
die zouden improviseren en al spelenderwijs zouden leren. De claim was dat
de 'berekenende' apparaten die AI tot
dan toe geproduceerd had, nooit ofte
nimmer intelligent zouden worden, in
de rijke betekenis die het woord in het
leven van alledag heeft.
Het is dus met gevoel voor ironie
dat Hubert Dreyfus in het eerste hoofdstuk van The robot in the garden stelt dat
het internet Descartes alsnog gelijk
geeft. Telepresence lijkt van de gebruiker
het contemplatief ingestelde individu
te maken, dat alle reden heeft om zijn
zintuigen en de instrumenten die hem
van. waarnemingen voorzien, te wantrouwen. Als exemplarisch geval wijst
Dreyfus op de telegarden die Dan Goldberg ontwikkelde, en waar de titel naar
verwijst. Hier kunnen gebruikers via
een op het internet aangesloten
robotarm de plantjes in een verafgelegen tuin water geven (http://telegarden.aec.at). Volgens Dreyfus maken gebruikers daarbij niet alleen kennis met
de opwinding van het handelen op afstand, ze worden tegelijkertijd, geconfronteerd, met de vraag, is die tuin wel
echt? Deze knieval voor Descartes' subject en zijn kopzorgen, weerhoudt
Dreyfus er echter niet van om de cartesiaanse twijfel vervolgens van een fenomenologische fundering te voorzien.
Hij maakt van het probleem van het cartesiaans subject, een probleem met de
technologieën die naar cartesiaans
beeld geschapen zijn. Het probleem zit
hem niet in de fundamentele onbetrouwbaarheid van. waarnemingen, be-

oordeeld vanuit de cogito, maar in het
falen van de technologie om op ons gebruikers een gevoel van 'in-de-wereldzijn' over te brengen, beoordeeld vanuit
de positie van het belichaamde subject
van de fenomenologie. In door het internet bemiddelde ervaringen zijn de
clous omtrent de gemedieerde situatie,
en de aansporingen om er actief op te
reageren, te armoedig om in het subject
een besef van werkelijkheid op te roepen, zo stelt Dreyfus. En vele andere auteurs van de bundel met hem.
Verreweg de meeste filosofen en
ontwerpers in de bundei gaan met
Dreyfus mee in zijn aanvankelijke omschrijving van door het internet opgeroepen onzekerheid ais een cartesiaans
probleem, om het vervolgens te verfenomenologiseren. Afgaand op hun
bijdragen valt er vervolgens te kiezen
tussen twee 'remedies'. Als eerste mogelijkheid, en dit is het doortastende
voorstel van Dreyfus, kan het 'echte leven' worden verkozen boven het internet. Of zoals de techniekfilosoof Albert
Borgman concludeert: een middagje
rondhangen bij disney.com zal het
nooit halen bij het echte geritsel van
echte bladeren om je voeten. De tweede
optie komt van de kant van de ontwerpers: zij doen het voorstel om het fenomenologisch recept voor 'de overtuigende ervaring' in technologische
mediatie in te bouwen. Het in-de-wereld-zijn wordt tot designparadigma
verheven. De oplossing voor het probleem van de scepsis wordt zo gevonden in interfaces die het hele sensorische spectrum aanspreken, en in de
reïntegratie van technologische mediatie in de lokale context. Als remedie
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voor het tekort aan indicatoren in online-interactie, ontwikkelde MIT-medialab-onderzoeker Judith Donath interfaces waarin, de intonatie van de stem
van een remote gebruiker grafisch worden weergegeven in kleuren, en (binnenkort ook in) geuren (?). De ontwerpers Canny en Paulos werken aan
machines met het vermogen, tot lichamelijke interactie: bots met een gezicht.
Hoe eensgezind een aanzienlijk deel
van de auteurs ook pleit voor een fenomenologische behandeling van de internetversie van het cartesiaans probleem, The robot in the garden heeft niet de
consistentie van een programmavoorstel voor een nieuw specialisme, telepistemologie. De belangrijkste reden hiervoor is de nadrukkelijke ontwerporiëntatie van nogal wat auteurs. Veel
van hen hebben een onmiskenbaar
praktische achtergrond: samensteller
Dan Goldberg bouwde in 1994 voor
IBM de eerste via het internet toegankelijke robot, en kunstenaar Eduardo Kac
baarde onlangs opzien met eenglow-inthe-dark bunny, een genetisch gemodificeerd konijn dat hij ontwikkelde aan
het Franse Nationaal Instituut voor
Agronomisch Onderzoek (Schueller
2001). De invulling die de auteurs aan
het buzzword telepistemologie geven, ligt
vaak direct in het verlengde van hun
specifieke ontwerppraktijken, en. loopt
nogal uiteen, van 'de vergelijking van
directe en gemedieerde ervaring' tot 'de
studie van het effect van afstand op kennis en ontdekking'. Een wel erg losse samenhang tussen de verschillende bijdragen is het gevolg, maar dit nadeel,
heeft wel als voordeel dat uiteenlopende
gezichtspunten de revue passeren.

Naast fenomenologisch geïnspireerde
filosofen en ontwerpers, bevat het boek
ook. contribuanten met een andere achtergrond: nieuwe-mediakunstenaars,
een elektrisch ingenieur en. een/klassiek
epistemoloog.
Frappant is dat de aanpak van de
epistemoloog, Alvin Goldman, de toch
wat zweverige visies van de fenomenologen nauwelijks bijt, Zo staat hij
enorm tolerant tegenover het contextualisme, onder andere ais verklaring voor
de wisselende relevantie van de waarheidsvraag voor gebruikers. Goldman
stelt voor om die vraag op een ander
moment in netwerkcommunicatie te
beantwoorden: verificatie-algoritmen
zouden de authenticiteit van webcambeelden kunnen bepalen. De bijdragen
van de kunstenaars vallen eigenlijk nog
het meest uit de toon. Zij vatten de telerobotica op als een verschijnsel dat Bau~
drillards simulacrum ondermijnt: telerobots geven de beeldcultuur haar
verloren, referent terug! Zoals kunstcriticus Lev Manovich opgetogen vaststelt:
in het handelen op afstand, staat de manipulatie van beeldmateriaal, gelijk aan
het manipuleren van 'the real thing'.
Hij grijpt het thema van de telepistemologie aan om de vraag 'wat is werkelijk?'
te herintroduceren in de artistieke reflectie op elektronische media. De montere toon van commentaren als deze
wijkt duidelijk af van de sombere stemming die in de stukken over de gevaren
en armoedigheid van bemiddelde waarneming overheerst. De kunstenaars zijn
verguld, van het aanzienlijke werkelijkheidsgehalte van oniine-mediaties: zij
komen dankzij de telepistemologie uit
hun baudrilia.rdiaa.nse depressie.

Het geritsel van echte bladeren, de
subtiele schakeringen van. stemgeluid:
in The robot in the garden wordt online-interactie over het algemeen herleid tot
een zintuiglijke beleving van een nabije
omgeving. Het boek presenteert de 'natuurlijke' ervaring, in zijn offline- en
online-varianten, als het verlossende
antwoord op het wantrouwen dat online-informatie bij gebruikers wekt.
Het vreemde aan deze 'remedies' is datze de omstandigheden die de introductie aanwijst als de aanleiding voor teiepistemologie wegwerken, in plaats van
hen in de oplossing te verwerken. Zoals
gezegd constateert de samensteller daar
dat het internet bij gebruikers vragen
oproept over de betrouwbaarheid van
informatie. Die vragen hoeven ais het
aan de auteurs ligt, dankzij het afzweren van het internet of de zachte kussens van designed vertrouwdheid, in
het vervolg niet meer gesteld te worden.
Mediale onzekerheid laat volgens hen
idealiter niet van zich horen aan de front
end, aan de zijde van gebruikers. In zijn
inleiding signaleert Goldberg bovendien het gerelateerde probleem dat informatie op het internet ontsloten

effect dat de aandacht afgeleid wordt
van de situatie die de behoefte schept
voor een telepistemologie.
The robot in the garden herleidt mediale
onzekerheid tot een verfenomenologiseerde versie van Descartes' probleem
van scepsis. Eerst wordt ze gelijkgesteld
met de fundamentele onmogelijkheid
om misleiding uit te sluiten: houdt de
interface me voor de gek? Vervolgens
wordt ze gereduceerd tot een door het
internet opgeroepen basaal gevoel van
onbevrcdiging: schimmige webcambeelden maken geen overtuigende induik. Op deze manier wordt mediale
onzekerheid tot een storende factor die
gebruikers liever kwijt dan rijk zijn. De
twijfels die zij kunnen hebben over de
betrouwbaarheid van een site worden
in de cartesiaanse definitie tot een. voor
goddelozen onoplosbaar probleem.
Vragen die misschien wel beantwoord
zouden kunnen worden door andere
bronnen. - wat zegt een online-tijdschrift, een vriend of de televisie over
die webcam? - nemen de vorm aan van
een verlammend besef van fundamentele onbetrouwbaarheid. Nadat de vetfenomenologisering van die definitie
wordt in de afwezigheid van vertrouwde insti- uitweg heeft geboden, verandert het in
tutionele autoriteit. Zou. oniine-interactie een probleem van zintuiglijke verinderdaad een kwestie worden van je invreemding. Niet vragen maar intuïties
voelen in een handdruk of de intonatie
maken nu de dienst uit, en de aanleivan een stem, dan zou deze complicatie
ding om iets verder uit te zoeken (is die
ook als sneeuw voor de zon verdwijnen.
webcam wei echt?) wordt een kwestie
Zou het op het internet inderdaad
van een passief gebrek aan. betrokkenhoofdzakelijk om 'overtuigende beleveheid. De kiem voor deze negatieve
nissen.' draaien, dan zouden, abstracte
waardering voor mediale onzekerheid
vragen over de legitimiteit van instituligt in de waardering voor bemiddeling
tioneel gezag vergeten kunnen worden.
zelf Hoewel één auteur, de filosofe
Het is bizar, maar de epistemoiogieën
Catherine Wilson, een poging doet om
van Goldberg en de zijnen hebben ais
de associatie tussen bemiddeling en
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'onechtheid' te verbreken, wordt in verreweg de meeste bijdragen de inferioriteit van bemiddelde aan 'echte* ervaring
vastgesteld. Ze bestempelen die laatste
bovendien ais 'onbemiddeld'. Het fenomenologisch primaat op in-de-wereldzijn dient hier als vrijbrief om Descartes' belangrijkste claim., de stelling
dat waarneming altijd al gemedieerd is,
in. de wind te slaan. De 'directe' ervaringwordt verheven tot norm voor onlineinteractie. Dat wil zeggen, bemiddeling
zelf wordt in The robot in the garden over
het algemeen al even negatief beoordeeld als de onzekerheid die ze oproept,
De auteurs van The robot in the garden
pleiten ervoor de online-wereld zo klein
mogelijk.te houden. De intonatie van
een stem, een oogopslag, zou het internet moeten ontsluiten. Daarmee is de
ideale online-interactie er één waarin de
gebruiker niet doorheeft dat een lange
afstand hem van. de remote-omgeving
scheidt. Het wil ook zeggen dat de
ideale online-interactie er één. is waarbij
de gebruiker zo min mogelijk beseft dat
hij op het internet onvermijdelijk, binnen een institutionele figuratie opereert. Dat teierobots niet zomaar via het
internet toegankelijk zijn, maar via de
websites van IBM en MIT, is toch irrelevant voor wie helemaal mag opgaan in
het plantjes water geven? De vertrouwde institutionele autoriteit waarvan
Goldberg de afwezigheid op het internet constateert, wordt echter elders in
het boek door de achterdeur binnengesmokkeld. Gevestigde statusverschillen
tussen, informatiebronnen, waarin het
epistemologisch onderscheid tussen betrouwbare en onbetrouwbare sites wonder boven wonder samenvalt met het

onderscheid, tussen sites mét eo sites
zonder institutioneel aura, worden door
nogal wat auteurs impliciet bevestigd..
Zo zien de epistemoloog Goldman en de
filosoof-ontwerper Idinopulos het als
hun opdracht om een betrouwbaarheidscriterium te formuleren om. de
ware informatie op een respectabele
website, zoals die van. NASA, te onderscheiden van de fake webcambeelden op
de site van een stelletje tieners, Idinopulos voegt daar wel aan toe dat een door
epistemologen geleide schoonmaakoperatie de democratische belofte van
het internet geen goed zou. doen. Het is
per slot van rekening de laagdrempeligheid van het net die er de hoofdoorzaak
van is dat ons op het internet zo vaak
een loer wordt gedraaid. Wil het met de
epistemologische
geloofwaardigheid
van het internet ooit nog iets worden,
dan zal die laagdrempeligheid er dus als
eerste aan moeten gaan. Jammer! In de
epistemologie draait het om de betrouwbaarheid van informatie, en door
politieke overwegingen kunnen we ons
in de behandeling van die kwestie niet
lastig laten vallen.
Er zijn zeker overtuigende argumenten
voor een fenomenologische benadering
van telerobotica, zowel praktische als
theoretisch-ideologische. Het is meer
dan vanzelfsprekend dat een concept
van 'natuurlijke ervaring'' op de voorgrond komt te staan, waar het gaat om
de aanwezigheid in een omgeving via
de ogen en armen van een robot. En zoals gezegd bood de fenomenologie welkom theoretisch geschut in. de aanval
op het formele rationalisme dat de AI
en de computerwetenschap domineert.

jecten gevraagd of ze dachten dat die
Het is echter zeer de vraag of deze benabiljetten daadwerkelijk in de fik gevlodering geschikt is als epistemologie voor
gen waren, een vraag die verreweg de
het internet. The robot in the garden legitimeeste gebruikers ontkennend beantmeert haar epistemologisch, perspectief
woordden. Volgens de auteurs toont
met de claim dat kennistheoretische
deze uitkomst aan dat interactie via het
vragen op het internet relevant zijn
internet inderdaad niet als 'echt' wordt
voor het publiek, maar vervolgens
ervaren. Kijken we echter naar dit expewordt het internet als een. private ruimriment vanuit een perspectief op het
te gedefinieerd. Het online-contact tusweb als maatschappelijk veld, dan kosen een gebruiker en een verre plek
men we uit op een. heel andere concluwordt telkens weer als een intieme,
sie. Vanuit dit gezichtspunt gaat het om
strikt persoonlijke aangelegenheid bede vraag welke plek een online-instanschreven. Alsof er geen verschil is tussen
tie inneemt temidden van andere spede semi-private computernetwerken
lers op het web. En om de vraag welke
van vóór de mainstreaming van het inrol gebruikers krijgen toebedeeld in
ternet, en de semi-openbare ruimte die
hun online-uitwisselingen met instanhet internet nu ook. is. Een enkele auties. Hoe is Legal Tender geframed op
teur merkt weliswaar op dat door het
het web? Wordt er soms naar verwezen
internet opgeroepen onzekerheid een.
belangrijk probleem is vanwege de sociale als een arristiekerig project over 'de erintegratie van het internet, maar afgezien varing van het online zijn'? Is het antwoord ja, dan moeten, we constateren
van Goldbergs introductie wordt het
dat het experiment de context mist die
net zo goed als nergens in het boek als
het geloofwaardig zou kunnen maken.
een maatschappelijk veld geconceptuWat betreft de rol van gebruikers is de
aliseerd.
relevante vraag in hoeverre hun onlineDat het fenomenologisch perspectief The robot in the garden opbreekt, kan acties repercussies zullen hebben in een
breder, institutioneel veld. Is dat onduidelijk worden gemaakt aan de hand
waarschijnlijk, dan. verdient Legal Tenvan Legal Tender, een project van sader het stigma 'nep', of er nu wei of niet
mensteller Goldberg en de auteurs Dodollarbiljetten in vlammen opgaan.
nath, Canny en Paulos. Legal Tender
Niet het internet, maar dit specifieke
werd gepromoot als het eerste onlineexperiment maakt geen overtuigende
laboratorium in de geschiedenis van
indruk. Generaliseren we het geval van
het internet, wat wil zeggen dat bezoeLegal Tender vanuit dit perspectief, dan
kers van een website er als proefkonijis het probleem met het internet niet
nen dienden. Deze bezoekers werden
een tekort aan ervaring, maar juist een
uitgenodigd om een. biljet, van honderd
teveel: er is te veel interactie omwille
dollar in brand te steken (via een druk
van de interactie zelf, zonder dat die onop de knop), nadat hen nadrukkelijk
line-handelingen effecten hebben in
verteld was dat het hier om een illegale
een grotere discursieve ruimte (zie Rohandeling .ging. Na afloop van dit Milgers
en Marres 2000).
gram-achtige experiment werd de sub-
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Sociale theorieën van. de jaren neke ervaringen'. Ze stellen voor 'nabije
gentig conceptualiseerden onzekeromgevingen' online te emuleren, waarheid als eeo vast ingrediënt van. mediain legitimititeit voor gebruikers geen
tie. Zo is het uitgangspunt van de
issue hoeft te zijn. Voor die speciale
Franse socioloog Luc Bolta.nk.si in la
vorm van onzekerheid, waarin instansouffrance a distance, een boek over de po- ties hun deels tegenstrijdige definities
litiek van massamediaspektakels, dat
van een fenomeen, in. woord en beeld
mediaties over de lange afstand onvertegen elkaar uitspelen, hebben, ze geen
mijdelijk betwijfelbaar zijn. Voorsteloog. Ze zien alleen het type mediale onlingen die voor een publiek verschijnen
zekerheid waarin latente twijfels, als
dat niet direct met het gerepresenteereen soort achtergrondruis, afbreuk
de bekend is, behoeven altijd rechtdoen aan de geloofwaardigheid van gevaardiging. Mediale onzekerheid is in
medieerde waarneming.
deze theorieën bovendien niet alleen
In The robot in the garden zit een dubeen probleem voor informatieconbelzinnige waardering van de rol van
sumptie. Het is ook een mogelijkheidsinstitutionele autoriteit op het intervoorwaarde voor beeldvorming als colnet. Aan de ene kant wordt haar relatielectief proces. Uirich Beck en Bruno
ve afwezigheid in het online-domein
Latour hebben laten zien hoe in het geerkend, aan de andere kant wordt een
val, van. de mediatie van milieuschandaherbevestiging van conventionele stalen, onzekerheid samenvalt met de motusverschillen tussen informatiebrongelijkheid dat uiteenlopende partijen
nen in dat domein impliciet ondereen verschijnsel in interactie definiëschreven.
Deze
dubbelzinnigheid
ren. Heersende onzekerheid rond 'de
wordt echter niet uitgewerkt, in plaats
gevaren van genetisch gemodificeerd
daarvan worden voorstellen gedaan om
voedsel en (gekke?) koeienvlees brengt
bemiddeling via het internet te veranmet zich mee dat NGO's, supermarkkeren in de ogenschijnlijk, extra-institen en vleeseters zich met de kwestie
tutionele dimensie van de zintuiglijke
gaan. bemoeien. Net als Goldberg inervaring. Wat mij betreft zou die dubterpreteren Boltanksi, Beek en Latour
belzinnige waardering van institutiotwijfels over de betrouwbaarheid van
nele autoriteit juist het hart moeten
informatie als een symptoom van de afvormen van een epistemologie voor het
wezigheid, van vertrouwde institutiointernet. Zo'n epistemologie zou. de
nele autoriteit. De sociologen trokken
aandacht vestigen op wat ik de 'garage
hieruit echter nog de bemoedigende
club paradox' noem. Deze paradox zegt
conclusie dat beeldvorming een maatdat de aanzienlijke speelruimte die er
schappelijke aangelegenheid zou kunop het internet is voor amateurs, voor
nen worden. Nu, met betrekking tot
kleine maatschappelijke groeperingen
het internet, reageren de auteurs van
en kleine gebruikers, staat voor zowel
The robot in the garden op deze toestand de belofte als het probleem van het inmet het voorstel vertrouwen te peuren
ternet. Wat maakt het internet als platuit al dan niet vormgegeven 'natuurlijform voor informatie-uitwisseling zo

bijzonder? Knutselaars worden er niet
bij voorbaat uitgesloten van processen
van beeldvorming rond een bepaalde
kwestie. Wat maakt het internet als informatiebron zo bijzonder problematisch? Rommelaars kunnen ongestoord
hun rommel online zetten, waardoor
de betrouwbaarheid van online-inforrnatie onverzekerd is. Gaan. we uit van
deze paradox, dan wordt de cruciale
vraag hoe spelers op het internet het dilemma van de in- en uitsluiting van informatiebronnen uitwerken. Welke rolverdelingen tussen bronnen worden in
het internet ingebouwd, door maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen achter het net, en door instanties op het net? Daarbij kan
mediale onzekerheid, maar beter als een

Overige

onvermijdelijk bestanddeel van bemiddeling erkend worden. De onderneming om onzekerheid uit te bannen uit
het sociale domein, van het internet,
zou neerkomen op het opblazen van
deel één van de paradox. Uit het gedoe
rond Ginger valt af te leiden dat mediale onzekerheid op het internet zich lang
niet altijd als probleem manifesteert.
Zou het internet in plaats van het product onzekerheid, ook productievere
vormen van mediale onzekerheid voort
kunnen brengen? Zo'n vraag getuigt
van nogal wat naïviteit, zeker in het
licht van de 'gevaren van misleiding' die
vandaag de dag zo buitensporig serieus
worden genomen met betrekking tot
het internet. Ik zou hem toch graag nog
even open houden.
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