
THEMA 

Haast en eenzaamheid 

H
oe ziet de informatiemaatschap
pij er over 21 jaar uit volgens ons 
zevenen? We hebben met z'n allen 

gediscussieerd, en waren het meestal met 
elkaar eens. De conclusie van de discussie is 
als volgt: ... Ach, als u het onderstaande arti
keI leest komt u er vanzelf achter en boven
dien bent u dan weer helemaal up to date 
met de ideeën die wij hebben ten opzichte 
van de informatiemaatschappij en het 
gevolg daarvan op het sociale leven. 

Voordelen 

De voordelen van de informatiemaatschap
pij moesten we met een lantaarntje zoeken, 
maar toch hebben we er een paar kunnen 
ontdekken. 
Ten eerste is het tijdbesparend; alles gaat 
via de computer en dat gaat veel sneller dan 
om eerst in de file naar de stad te staan 
omdat je boodschappen moet doen, dan in 
de rij voor de kassa en als je dan eindelijk 
de stad uit kan is het spitsuur en sta je 
weer in de file. 
Als tweede voordeel kan je milieuvervuiling 
als indirect gevolg aanvoeren. Doordat alles 
besteld wordt via de telefoon, post of 
Internet, hoef je niet meer met de auto, bus 
of tram naar de stad om 

nadelen uit gezocht. 
We beginnen direct maar met het grootste 
probleem: de sociale contacten. Deze zullen 
gaan vervagen door de informatiemaat
schappij. Je komt minder op straat en dus 
kom je weinig mensen tegen. Gevoelens van 
eenzaamheid kunnen hier een gevolg van 
zijn. 
Ons tweede nadeel sluit indirect aan op het 
eerste nadeel, namelijk gezondheidsklach
ten. Doordat je veel binnen zit bouw je wei
nig weerstand op en word je sneller geveld 
door een virus. En het is natuurlijk wel dui
delijk dat we geen computervirus bedoelen. 
Het derde grote nadeel is dat er sprake zal 
zijn van schending van de privacy. Doordat 
je overal je persoonlijke gegevens in moet 
vullen - bijvoorbeeld bij spaarkaarten, 
bepaalde Internet-adressen - kan iedereen 
alles over je te weten komen en dat zou voor 
hele grote problemen kunnen zorgen. 
Ten vierde kurmen we te veel controle op de 
mensen als nadeel aanvoeren - dit sluit ook 
indirect aan op het laatstgenoemde nadeel
. Overal hangen camera's, iedereen ziet 
alles en via je 'mobieltje' kan je overal get
raceerd worden. 
Het laatste nadeel dat wij willen vermelden 
is dat de informatiemaatschappij de door-

snee-mens veel geld zal gaan kosten. 
Iedereen heeft een dure computer met aller
lei nieuwe snufjes nodig, de telefoonreke
ningen rijzen de pan uit, iedereen moet een 
mobiele telefoon hebben om optimaal be
reikbaar te zijn. En natuurlijk wordt er ook 
extra veel voor al deze dingen gevraagd om 
er zoveel mogelijk geld aan over te houden. 

The fin al cOlLlltdown .. , 

Na alles nog een keer besproken te hebben 
zijn we tot de volgende conclusie gekomen: 
de voordelen wegen bij lange na niet op te
gen de nadelen. De huidige directe commu
nicatie is hartstikke belangrijk voor bijvoor
beeld je sociale ontwikkeling, en een com
puter waarmee je over de hele wereld surft 
en landen 'bezoekt' kan daar nooit tegenop. 
Veel mensen zullen de tijdsbesparing als 
een heel groot voordeel zien want 'tijd is 
geld'. Maar als je je bedenkt dat bij tijdbe
sparing een computer hoort, en een compu
ter gekraakt kan worden of door de verkeer
de mensen bestuurd kan worden, is het 
misschien slim om toch nog mondeling con
tact te houden, zodat je al te grote rampen 
kunt voorkomen. 
Als laatste willen we aan dit artikel dit nog 

even toevoegen: je moet 
dingen te kopen, en dat 
zal een heel groot voordeel 
voor het broeikaseffect 

Halll1eb.t' Al1kt'l'smit, Fntimn BoU('htnoui, Bt'I'nn(\Nle Hot'k8lra, 
Bnukjt' van dt'I' Vt'('11 t'11 KJaa8 Wa('hLt,!, 

deze ontwikkelingen 
breed zien, het zal gelei-
delijk gaan en niet pats

zijn. 
Het laatste voordeel is: de 
wereld wordt kleiner. 
Door middel van Internet 
en E-mail kom je sneller 
in contact met mensen in 
andere werelddelen en 
kan je gemakkelijk din
gen over hun cultuur te 
weten komen. 

Nadelen 

In tegenstelling tot de 
voordelen verschenen de 
nadelen bij bosjes op pa
pier, we hebben er de 
grootste en belangrijkste 
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boem van de ene op de 
andere dag. Maar gedu
rende dit geleidelijke 
proces zal er ook een 
punt komen waarop we 
zullen zeggen dat de 
informatiemaatschappij 
op z'n hoogtepunt zit. Of 
dieptepunt ... het is maar 
hoe je het bekijkt. 
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