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Volgens ingewijden is aanstaande
vrijdag de dag waarop CEO en
supernerd Mark Zuckerberg zijn
mondiale gezichtenboek aan de
speculatiedrift van de markt
prijsgeeft. Zodra hij de beursbengel
heeft geluid, zullen 125 miljard
vriendschappen, verdeeld over 900
miljoen gebruikers (waarvan 7,3
miljoen in Nederland) en 2 miljard
'likes' per dag, publieke
handelswaar zijn geworden. Een
historisch moment: met de handel
in aandelen 'intiem kapitaal' eigent
het kapitalisme zich een nieuw
domein van geldvermeerdering toe.
De mens en zijn vriendschappen -
de wereld van de geest, zo men wil
- als dividendverstrekker.

Het gonst dan ook al maanden in
beleggerskringen. Speculanten en
analisten kunnen nauwelijks
wachten op de slotkoers van de
eerste handelsdag. Kortom, wat is
dat handeltje in genegenheid
eigenlijk waard? Hier en daar klinkt
ook bezorgdheid. Internetdemonen
uit het verleden - de dotcom-bubble
van eind vorige eeuw, in Nederland
verpersoonlijkt door de opgestoken
duimen van Nina Brink - doen
menigeen afvragen of Facebook
eveneens als digitale zeepbel uit
elkaar zal spatten.

Aan de ambities van Zuckerberg
zal het niet liggen. Hij wil een

virtuele vriendenschare creëren die
wereldomspannend is, uiteindelijk
moet iedereen met iedereen in
verbinding staan. Want, zo
vertrouwt hij ons toe in een
promofilmpje, daarmee zal de
wereld open zijn en beter
functioneren. Waarom? Omdat
deze 'amazing map of people'
ervoor zorgt dat je weet wat er
gaande is met je vrienden. Het leidt
tot meer informatie en meer begrip.

Ergens doet het denken aan die
fantastische fabel van Jorge Luis
Borges over een rijk waarin de
cartografen een kaart ontwikkelden
die de afmeting van het gebied
aannam en op elk punt hiermee
overeenstemde. Analoog hieraan
ontpopt Zuckerberg zich als
cartograaf van het wereldrijk der
vriendschapsbanden; hij wil een
sociale bel blazen die de gehele
aardkloot omvat. Of deze bel al dan
niet uiteenspat, hangt vooral af van
de vraag waarop we ons in de
toekomst willen oriënteren. Wordt
het de gebruiksvriendelijke kaart
van Mark of kiezen we liever voor
het weerbarstige gebied zelf,
houden we vast aan de
werkelijkheid of laten we ons in een
gepimpte versie ervan meevoeren?

Voorlopig verstaat bellenblazer
Zuckerberg de kunst der verleiding
goed. Meer en meer mensen laten
zich in zijn digitale mal persen. The
medium is the message is een
zinsnede die steeds maatgevender
wordt voor de inhoud en ervaring
van ons sociale bestaan. Ik deel,
dus ik ben; dat is de dwingende
macht die van het model uitgaat.
Zo is de belangrijkste cesuur op de
individuele tijdbalk van elke
Facebookgebruiker, het moment
waarop men tot de vriendenkring
toetreedt. Na de biologische
verwekking is de onbevlekte
Facebookontvangenis hét
memorabele gebeuren van het
bestaan. Pas daarna beginnen al
die heerlijke, vrolijke levens ons
dag in dag uit toe te lachen en hun
digitale duimen op te steken ('like!').

We krijgen er geen genoeg van.
Van alle gebruikers van deze
lusthof doen 525 miljoen dat
dagelijks en de helft van de 18- tot
34-jarigen zelfs luttele minuten
nadat ze de slaap uit hun ogen
hebben gewreven. Het mag een
aanwijzing heten dat deze
hypersociale werkelijkheid het
verlangen oppookt en verslaving in
de hand werkt.

Het exhibitionisme op Facebook is
een continu proces dat volgens
recent onderzoek eveneens tot
ongezonde vormen van narcisme
kan leiden. Noem het
Facebookneurosen. Het zijn
neurosen die het contact met de
werkelijkheid verstoren en
aanzetten tot prostitutie van het
sociale. De vriendenkring krijgt het
karakter van een simulatie, wat
men blootgeeft is een
geïdealiseerde versie van zichzelf,
en zo dreigt de realiteit te
verdwijnen achter het gestileerde
beeld van een verleidelijke illusie.
De Facebooker zet zijn gebotoxte
identiteit als consumptieartikel in de
etalage van Zuckerberg en co, een
vorm van zelfexploitatie die tot
consumptie moet aanzetten. Hoe
meer men zich ontbloot, des te
meer marktwaarde men genereert.

Daarmee laat deze beursgang zich
vatten in een compromitterend
beeld: 900 miljoen gezichten achter
virtuele vensters, hordes
handenwrijvende aandeelhouders
en beurshandelaren lopen in en uit
en keuren de handelswaar. Vanaf
18 mei zullen zij het buurtje willen
uitbreiden en de luiken verder
willen opengooien, want het is
vooral de waarde van hun aandeel
dat moet groeien. En ergens in dat
digitale niemandsland lacht de
postmoderne pooier Zuckerberg
zich de ballen uit zijn broek.

,,
Ik deel, dus ik ben; dat is de

macht die van Facebook uitgaat,,
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