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Een week in de echte wereld
Schnitzler?
Manfred Schnitzler is in Nederland 
vooral bekend van zijn columns in dag-
bladen zoals De Volkskrant en NRC 
Handelsblad. En ook van zijn in 2015
verschenen boek ‘Het digitale proletari-
aat’ dat inmiddels aan zijn zesde druk toe
is. De recensie daarvan in deze krant ein-
digde met de woorden: “Waarover niet
wordt nagedacht, dat bestaat op den 
duur niet meer.” Hij doceert ook aan de
Bildung Academie van Amsterdam: 
“een onderwijsinitiatief van docenten en
studenten ontstaan uit onvrede over de 
verschraling van het huidige onderwijs.”
In die studie zit ook een week digitale de-
tox, afkicken van de digitale wereld, ont-
koppelen. 

Studentenwerk?
Zeker de voedingsbodem. Van meer dan
honderd studenten hoorde Schnitzler in 
de loop der jaren ‘onthoudingsverhalen’.
Ze legden dagboeknotities aan, schreven
een blog over hoe het was voor, tijdens en
na de onthouding. Schnitzler: “De loute-
rende ervaringen van deze studenten vul-
len een belangrijke leemte op in dat ‘iets’
waar alle bespiegelingen op onze digitale
cultuur een antwoord proberen te geven:
wat betekent het om in het digitale te 
ZIJN, wat gebeurt daar? Hoe verhoudt
de digitale werkelijkheid, het virtuele, 
zich tot het analoge, het fysieke? Waarin
zit het verschil? 
Bij vijftien van zijn studenten - allen mil-
lennials - nam hij een diepte-interview af.
Dit boekje is zijn verslag “van hun bevin-
dingen en reflecties daarop; en ik lardeer
ze met wijsgerige inzichten die helpen 
meer vat te krijgen op dat ‘iets’ van ons
digitale tijdsgewricht.“ 

Hoe is het boek opgebouwd?
De reacties en bedenkingen zijn geor-
dend in drie hoofdstukken: ‘Smartphone
uit, werkelijkheid aan?’ ‘Vervreemding’ 
en ‘De aanval op onze aandacht’. 
Als je alle woorden van die interviews in
een ‘woordenwolk’ zou stoppen dan 
springt er één woord uit: écht. Tijdens de
onthoudingsweek zijn de vertrekken
waarin iemand zich bevindt en de open 
lucht échter, de gesprekken, de ontmoe-
tingen … alles wordt échter. En dat in een
tijd van nepnieuws. Sommige studenten 

deden Schnitzler denken aan astronau-
ten die na lange gewichtloosheid op aar-
de weer de zwaartekracht konden waar-
deren. “Die week bracht rust in mijn 
hoofd”, zei iemand, “alsof ik met vakan-
tie was.”
Schnitzler verrijkt zijn commentaar met 
de ideeën van vele filosofen en mediaden-
kers, te beginnen met de Griekse filosoof
Plato (de grot!) en passerend via de Cana-
dees Marshall McLuhan, die zijn oerstel-
ling ‘the medium is the message’ scherper
stelde in ‘The medium is the massage’ 
(1967); elk nieuw medium ‘masseert’ 
onze werkelijkheid, kneedt onze indruk-
ken. Ook het digitale. Denk aan Snap-
chat, het delen van foto’s en video’s: een 
fotocultuur die de permanentie van het
moment juist ontkent.
Technologische uitbreiding van onze 
mogelijkheden maken ons afhankelijker 
van de techniek-prothesen. Grappig ge-
illlustreerd door automobilisten die de 
hulp van de wegenwacht inroepen als 
hun routeplanner het begeeft. Denk aan
de museumbezoeker die plaatjes van 
meesterwerken schiet, maar het origineel
geen blik waardig gunt. Denk aan de 
voorman van de Britse rockgroep Place-
bo die op concerten zijn publiek waar-
schuwt: doe die schermpjes weg want ze
maken van dit moment een schijnverto-
ning. “Mis dit concert door het te filmen,
pak de film mee naar huis, bekijk hem 
thuis en je zult zien: het klinkt als shit”.

Vervreemding
Alle studenten pasten na afloop hun digi-
gedrag wel aan, van het compleet schrap-
pen van Facebook tot het batchen, groe-
peren, van de digitale elementen. Wat
doe je als je beseft dat de smartphone ‘een
heel klein raampje’ is waar je je bewust-
zijn doorheen probeert te persen, maar 
waar je nooit genoeg ruimte voor krijgt?
Net zoals een plotseling tot zwijgen ge-
brachte airconditioning een mens bewust
maakt van de stilte, maakt het verdwij-
nen van de digitale ruis bewust van de 
stilte. Die stilte opent ontvankelijkheid 
voor de realiteit, aldus een van de studen-
ten, alle contacten, het leven, worden
échter. 
Uitspraken recht uit het ‘echte’ leven ge-
grepen. Dat maak dit boek bijzonder. 

(mag)

X Hans Schnitzler, 
Kleine filosofie van
de digitale onthou-
ding, uitg. De Bezige
Bij, 128 blz., 12,99
euro.
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Hitori Binaire puzzel K-doku

Breinbrekers

Maak sommige vakjes zwart, zodat er in geen enkele rij 
of kolom twee of meer dezelfde getallen staan. Zwarte 
vakjes mogen elkaar horizontaal of verticaal niet raken, 
wel diagonaal. Het is niet toegestaan dat een keten van 
zwarte vakjes een deel van het rooster afsluit.

Plaats (net als bij een sudoku) de cijfers 1 t/m 8 zodanig 
dat ze op elke rij en in iedere kolom éénmaal 
voorkomen. De cijfers in een vet omrand vak hebben de 
som volgens een van de vier bewerkingen (+, -, x, ÷). 
Binnen een vet omrand vak mag een cijfer meermalen 
voorkomen.

In elk vakje komt een 0 of een 1, en elke rij en kolom 
bevat evenveel nullen als enen. Nergens komen er meer 
dan 2 nullen of enen naast of onder elkaar te staan. Alle 
rijen zijn onderling verschillend, en hetzelfde geldt voor 
alle kolommen.
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