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Altijd verleidelijk dichtbij
Communicatieve interactie in ‘het telefonische’

Serena Croes: ‘Het zou handig zijn, als er van iedereen een soort woordenboek
bestond, waarin je de juiste betekenis op zou kunnen zoeken als je iemand niet
begrijpt. Dat zou veel verwarring wegnemen. Dan was alles helder en zeker.
Maar nu zal ik vooral veel moeten blijven communiceren, en op alle mogelijke
manieren en met alle mogelijke soorten mensen, zodat ik overal zelf achter
kom. En misschien dat er dan ooit een dag komt dat ik alles en iedereen direct
begrijp. En zij mij’.
Anne Geelen, Iedereen communiceert. Maar begrijpen we elkaar ook?1

In 2006 vroeg Serena Croes, een toen 14-jarige middelbaar scholiere, aan Anne
Geelen, regisseur van kindertelevisieprogramma’s, of ze geïnteresseerd was om
een documentaire te maken over de vele wijzen waarop mensen aan het begin
van de eenentwintigste eeuw communiceren. Serena was vooral benieuwd of
al die verschillende en nieuwe manieren om met elkaar in contact te komen
– zoals e-mail, briefjes, mobiele telefoons, chat software en sms-berichten –
eigenlijk wel hielpen om elkaar beter te begrijpen. Geelen stemde toe, en ze
volgde Serena voor een aantal dagen met haar camera. Ze registreerde gesprekken met vrienden op school en met ouders, en ze interviewde Serena bij haar
thuis. Het bleek dat Serena, zoals zoveel pubers dat doen, flink worstelde met
het besef dat het met sommige mensen makkelijker is om te communiceren
dan met andere, en dat het lastig is om de vele verschillende vormen van communicatie te onderscheiden die men nodig heeft in de omgang met familie en
vrienden. Aan het einde van de documentaire zien we Serena in haar dagboek
schrijven en we horen haar de woorden zeggen die ik hierboven als motto heb
gebruikt: hoe zou het zijn als we allemaal rondliepen met woordenboeken,
waarin we altijd precies konden opzoeken wat iemand anders nou bedoelt te
zeggen? Zou dat niet handig zijn? Zou het zelfs niet nog fijner zijn als we elkaar
meteen volledig zouden kunnen begrijpen?
Serena wijst met haar overpeinzing op een gedachtegang die, in mijn optiek,
zeer centraal staat in onze omgang met en verwachtingen van media. Niet
alleen deze puber, maar iedereen is zich op willekeurige momenten wel eens
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bewust geweest van het bestaan van verlangens naar communicatie zonder
misverstanden, en sommigen hoopten er wellicht heimelijk zelfs op dat dit
spoedig tot de mogelijkheden zou gaan behoren. Het is deze kwellende en
tevens tragische wens die voor een niet onbelangrijk deel de wijdverspreide
verwachtingsvolle en vooruitstrevende houding ten opzichte van communicatie
en media bepaalt. De hoop bestaat dat er een ideale communicatieve situatie
bereikt kan worden waarin gedachten samenvallen. En de manier waarop dat
moet gebeuren is door het verbeteren van onze dagelijkse interactie met elkaar
– en daarmee dus ook door het verbeteren van media. Hoe meer en/of beter
er gecommuniceerd wordt, zo lijkt het devies, hoe dichter we zullen komen bij
de realisatie van wat communicatiewetenschapper John Durham Peters heeft
omschreven als de nogal problematische droom van ‘engelencommunicatie’,
een situatie waarin de overdracht van kennis, informatie en emoties direct en
zonder misvorming plaatsvindt.2 Een daadwerkelijke realisatie van engelencommunicatie is uiteraard ondenkbaar en ongetwijfeld ook onwenselijk. Maar
reclames, persberichten en uitgesproken gebruikersverwachtingen maken
dankbaar gebruik van de gevoeligheid voor verlangens naar verminderde chaos.
Met het bereiken van het ultieme communicatiemedium zouden er geen problemen of obstakels meer zijn, en iedereen zou in een zalige zee van volledig
begrip ondergedompeld worden.
In eerder werk heb ik beargumenteerd dat dit soort geïdealiseerde ideeën
van communicatie, deze verlangens naar een communicatief utopia, een sterk
regulatief principe vormen in de ontwikkeling van communicatiemedia.3 Hiermee is niet gezegd dat ze op zichzelf bepalend zijn voor die ontwikkeling. Maar
wel dat ze telkens aanwezig zijn als de discursieve bouwstenen waarmee verleidelijke en krachtige verhalen over de geschiedenis en toekomst van media
worden gecreëerd. Elk medium was ooit nieuw en gaf aanleiding tot de meest
fantastische speculaties over verbetering van communicatie. In de mediageschiedenis komen we steeds opnieuw mythen tegen die vertellen dat afstanden
verdwijnen, dat we elkaar daardoor nog beter gaan begrijpen, en dat kennis van
alles wat we willen weten nu eindelijk echt binnen handbereik is. De realiteit
is uiteraard dat het lang niet altijd rozengeur en maneschijn is. Zoals Robert
Edward Davis al eerder aantoonde in zijn werk over hoe nieuwe (massa)media
worden ontvangen in populaire cultuur,4 is er voor elke beschrijving van een
betere wereld een doemscenario aan te wijzen. Wat echter blijft is de hoop dat er,
ondanks alle doemscenario’s, toch nog een pad is dat ons dichter bij het ideaal
van obstakelvrij en gedeeld begrip brengt. De reis die over dat pad loopt wordt
vaak gepresenteerd als een met vele ontberingen die feitelijk nooit helemaal te
volbrengen is. Maar de crux is dat er wel degelijk een weg naar het eindpunt
lijkt te zijn – die te volgen is. Doelgerichtheid en utopisch denken spelen hierbij
een grote rol: hoe onwerkelijk en irrationeel het ook mag zijn om te denken dat
het ideaal te bereiken is, de menselijke psyche verlangt naar de ‘noodzakelijke
fictie’ die vertelt dat het mogelijk moet zijn.
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Laat ik duidelijk zijn dat het hier natuurlijk om een groot misverstand gaat,
maar wel een dat niet zomaar uit de weg te ruimen is. Het idee dat menselijke
interactie op een of andere wijze kan (of zelfs moet) voldoen aan een ideaal is
wijdverspreid, en in de meeste gevallen wordt dit omschreven als een ideaal
waarbij de deelnemende partijen dankzij verbeterde contactmogelijkheden alle
ruimte hebben om nader tot elkaar te komen. Nu zijn er veel communicatiemodellen die elk hun eigen ideaal veronderstellen, maar, zoals ook Eggo Müller in dit themanummer beschrijft, volgens socioloog Michael Schudson is
het beeld van het ‘conversational ideal’ nog het meest duidelijk te vinden bij
lofzangen op de dialoog. Daarbij komen reciprociteit, gelijktijdigheid en interactie in wezen garant te staan voor het uiteindelijk creëren van gedeeld begrip.
Snap je iets niet, dan kun je het meteen vragen; heb je kennis van zaken maar
de ander niet, dan kan deze kennis meteen gedeeld worden.5 Er zijn redenen
te bedenken waarom ook massamedia hebben bijgedragen aan vooruitgang
in communicatie.6 Desondanks blijft er (zeker in het Westen) een sterk in de
cultuur ingebakken overtuiging bestaan dat ‘echte’ communicatie alleen kan
plaatsvinden wanneer deze, in de vorm van de dialoog, ‘personal, free, live, and
interactive’ is.7
Het is dit laatste kenmerk dat Peters noemt, interactiviteit, dat hier centraal
staat. Om te kunnen inzien hoe het idee van interactiviteit – begrepen als een
ideaal verondersteld onderdeel van communicatieve situaties – een regulatieve
rol speelt bij de evolutie van specifieke vormen van mediatechnologie, is het
noodzakelijk om te onderzoeken hoe droombeelden, verlangens en mythen
optreden als sturende en rationaliserende krachten binnen mediageschiedenis.8 Er bestaat namelijk een duidelijke symbiose tussen het inbeelden van wat
verbeterde communicatie zou kunnen zijn en er naar handelen. Aan de ene
kant maken producenten en verkopers van nieuwe media zeer handig gebruik
van (en laten ze zich leiden door) de menselijke ontvankelijkheid voor mythen
van ideale communicatie. Aan de andere kant staan wij dit alles toe omdat we,
uiteindelijk, allemaal toegang hebben tot dit denken. Er moet zeker niet vergeten worden dat er allerlei andere factoren zijn die een rol spelen bij de ontwikkeling van media, denk aan de vele conflicterende sociale, culturele, politieke
en economische belangen. Maar wanneer we in bredere zin sturende principes
in de ontwikkeling van communicatietechnologie willen begrijpen, is het noodzakelijk om meer aandacht te geven aan de constructieve kracht van de drang
naar verleidelijke mythen. Mythen die zich openbaren in het inbeelden, ontwikkelen, produceren, aanprijzen en gebruiken van communicatietechnologie.
Ik wil daarom hier kort beschrijven hoe mythen van verbeterde communicatie op strategische en ideologische wijzen de ogenschijnlijke noodzaak van
reciprociteit, gelijktijdigheid en interactiviteit benadrukken. In deze beschrijving zal ik mede aandacht geven aan contextuele factoren die ook hun invloed
hadden op hoe media zich ontwikkelden. Maar het gaat hoofdzakelijk om het
blootleggen van terugkerende en diep-onderliggende wensen naar verbetering
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van de gemedieerde dialoog. Een historische analyse van de totstandkoming
van de telefoon – of liever gezegd van de wijze waarop het ideaal van de dialoog
op diverse manieren in de mediageschiedenis als ‘het telefonische’ tot materiële
manifestatie is gekomen – biedt hiervoor uitermate geschikt materiaal. Het is
immers de telefoon die directe, persoonlijke en auditieve gemedieerde communicatie voor het eerst tot een realiteit maakte. En het is inmiddels de mobiele
telefoon die de mogelijkheden tot interactiviteit radicaal heeft uitgebreid.

Interactiviteit in Interactiviteit
‘het telefonische’
in ‘het telefonische’
Tot aan het begin van de zeventiende eeuw waren het vooral optische systemen
die gebruikt werden om communicatieve afstanden te overbruggen, waarbij
het bereik lange tijd was gelimiteerd door het menselijk oog. Het is in deze
periode dat er een verhoogde belangstelling is aan te wijzen voor hoe ‘magnetische krachten’ voor directe en ongelimiteerde communicatie zouden kunnen
zorgen. De Italiaan Famianus Strada bijvoorbeeld, geïnspireerd door het wetenschappelijk werk van zijn landgenoot Giambattista della Porta, schreef in 1617
dat het mogelijk moest zijn om twee kompasnaalden zo te magnetiseren dat ze
altijd synchroon bewogen. Waarmee men dus een middel zou hebben om ‘all
the sentiments of your mind’ te delen met ‘a friend who is far distant’.9 Er waren
meer van dit soort fantastische bedenksels over hoe magnetisme gebruikt kon
worden. En ook al leidden ze toentertijd niet tot concrete uitvindingen, het
zijn levendige voorbeelden van hoe geïdealiseerde ideeën van communicatie
beelden oproepen van een haast telepathische overdracht van gedachten en
gevoelens, waarbij de interactie onmiddellijk zou zijn.
Dergelijke visies op hoe communicatie in ultieme vorm kan functioneren
zijn altijd strategisch aanwezig bij de komst van nieuwe communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld zichtbaar is met Claude Chappes optische telegraaf
aan het einde van de achttiende eeuw. In eerste instantie vooral gebruikt voor
militaire en politieke doeleinden, verwerd Chappes telegraaf al snel tot symbool
van communicatieve vooruitgang. Dat paste geheel binnen de utopische wind
die in die tijd in Europa waaide en die ervoor zorgde dat technologie steeds
meer werd gezien als middel om allerlei zaken te verbeteren.10 Dit geloof in
technologische en communicatieve vooruitgang was wijdverspreid en bepaalde
menige wetenschappelijke agenda. Naast Chappe waren er vele wetenschappers en (amateur)uitvinders die zich bezighielden met het creëren van apparaten die snel en over grote afstanden signalen konden versturen, zowel in
fictie als met concrete experimenten.11 Uit deze poel van visies en experimenten
ontstond, in het begin van de negentiende eeuw, het inzicht dat magnetisme
en elektriciteit wel degelijk ingezet konden worden om communicatiemogelijkheden te verbeteren. Dit gebeurde dan wel op een wetenschappelijk meer
verantwoorde manier dan bij Della Porta en Strada het geval was, maar de
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aanleidingen om met magnetisme en elektriciteit te experimenteren waren
niet minder voorzien van een drang om de tragische kanten van getroebleerde
communicatie te voorkomen.12 In allerlei vormen zag vervolgens de elektrische
telegraaf het daglicht, wat een hernieuwd geloof in een communicatie-utopie
opleverde. Zoals een aanwezige op een feest ter ere van Samuel F. Morse in
1868 verklaarde: de elektrische telegraaf was ‘the nerve of international life,
transmitting knowledge of events, removing causes of misunderstanding, and
promoting peace and harmony throughout the world’.13
Terwijl de elektrische telegraaf steeds meer momentum kreeg in de tweede
helft van de negentiende eeuw, gingen de experimenten met elektriciteit en
magnetisme onverminderd voort. Omdat de werking van deze twee natuurkrachten nog lang niet volledig werd begrepen – wat ze vervaarlijk maar tegelijkertijd ook uitdagend maakte – was er veel ruimte voor wilde dromen over de
fantastische dingen die ze allemaal mogelijk zouden kunnen maken.14 Het is
niet verrassend dat we tussen die dromen ook het idee vinden om elektriciteit en
magnetisme te gebruiken om menselijke spraak te versturen, een idee waarvan
de oorsprong werd gedacht in de aloude en krachtig sturende wens om grote
communicatie-afstanden te overbruggen.15 Net zoals optische apparaten voor
lange tijd werden gebruikt om het bereik van het oog kunstmatig te vergroten,
zo fungeerden spreekbuizen en met draden verbonden blikjes als verlengingen
van de menselijke stem. Elektriciteit en de retoriek van de ‘electrical sublime’
echter zorgden voor de nieuwe en hooggespannen verwachting dat deze verlengingen sterk verbeterd konden worden, en, crucialer nog, voor de legitimering
van experimenten en projecten.16 De omstandigheden waarin dergelijke verbeteringen moesten gaan plaatsvinden waren overigens lang niet gunstig. Experts
in het veld van telegrafie dachten dat het onmogelijk was om menselijke spraak
te versturen en zochten liever naar manieren om de capaciteit van telegraafdraden te vergroten. De geschiedenis van de uitvinding van de telefoon is er
daarom een die vol zit met anekdotes over volharding in tijden van tegenspoed
en van toevallige ontdekkingen die voor fundamentele doorbraken zorgden. De
realiteit is echter dat telefonische apparaten langzaamaan evolueerden dankzij
het technologisch geknutsel van vele uitvoerders van experimenten; vanaf de
jaren 1850 verschenen ze op vele manieren en in vele gedaantes.
De Italiaan Antonio Meucci is doorgaans de persoon die wordt gezien als de
eerste die, rond 1849, daadwerkelijk een werkend telefonisch systeem bouwde.
Dat zou hij gedaan hebben met het doel om in zijn huis in contact te blijven
met zijn zieke vrouw die haar kamer niet kon verlaten.17 Zijn werk kreeg echter
weinig publieke of wetenschappelijke aandacht, wat voornamelijk werd veroorzaakt doordat hij nauwelijks financiële middelen had om zijn uitvindingen
te beschermen of te promoten.18 Dan is er Charles Bourseul, een in België
geboren Franse telegrafist en uitvinder, die vaak wordt genoemd als een van de
eerste die een geschikt mechanisme beschreef waarmee geluidsgolven geconverteerd konden worden naar elektrische signalen.19 Bourseul zelf bouwde geen
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telefonisch apparaat, maar zijn ontwerpschetsen uit 1854 werden door vele
wetenschappers gelezen, waardoor het idee van elektrische spraak zich snel
verspreidde als stuifmeel in de wind. Een van de vruchtbare ontvangers van
dat idee was de natuurkundige Johann Philipp Reis, die tussen de jaren 1858
en 1864 diverse prototypen bouwde van wat hij de ‘Telephon’ noemde.20 Zijn
uitvindingen waren niet volledig geschikt om spraak te versturen,21 maar ze
gaven wetenschappelijke geloofwaardigheid aan de veronderstelling dat het in
principe mogelijk was. Het is tevens zeer aannemelijk dat Elisha Gray, Alexander Graham Bell en Thomas Edison – de uitvinder-entrepreneurs die doorgaans
met de ‘echte’ uitvinding van de telefoon worden geassocieerd – allemaal op de
hoogte waren van de apparaten van Reis, en op basis van zijn of overeenkomstige vindingen werkten.22 We kunnen daarom zeggen dat, in de jaren 1870,
de komst van telefonie als een waargemaakte belofte in de lucht hing, ondanks
de afwezigheid van een vraag naar telefoons bij het grote publiek, laat staan bij
de groeiende telegraafindustrie.
Het is op dit punt nuttig om kort aandacht te besteden aan de motieven van
Gray en Bell, de twee tegenstrevers wier verzoeken tot erkenning en patentaanvraag voor een telefonisch apparaat op dezelfde dag, gescheiden door een paar
uur, werden ingediend.23 Gray was een expert op het gebied van telegraaftechnologie en besteedde het grootste deel van zijn tijd aan het perfectioneren van
de ‘harmonische telegraaf’, waarmee meerdere berichten tegelijkertijd over
dezelfde telegraafdraad gestuurd konden worden. Hij had een manier gevon-
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den om spraak te verzenden, maar was enigszins terughoudend over wat de
nuttige toepassing ervan kon zijn. Bell intussen, door zijn sponsoren aangemaand om ook aan verbeteringen van de telegraaf te werken, had wel een duidelijk idee over wat de communicatieve voordelen van telefonie konden zijn.
Hij werkte heimelijk aan een vervanging van de telegraaf in de vorm van een
‘voice-carrying machine’.24 Hoewel de uitvinding van de telefoon vaak wordt
beschreven als een toevallige gebeurtenis die plaatsvond terwijl Gray en Bell
aan iets anders werkten, moet geconcludeerd worden dat dit een misplaatste
visie is. Beide mannen waren zich wel degelijk zeer bewust van waar ze mee
bezig waren, en het was Bell die nog het meest was gefascineerd door de droom
om met technologische middelen communicatie te verbeteren. Een jaar nadat
Bell (en zijn zeer loyale assistent Watson) er in geslaagd was om munt te slaan
uit zijn patent door een werkende telefoon te construeren, maakte hij er op de
volgende wijze reclame voor:
(1) No skilled operator is required, but direct communication may be had by
speech without the intervention of a third person.
(2) The communication is much more rapid, the average number of words
transmitted in a minute by the Morse sounder being from fifteen to twenty,
by telephone from one to two hundred.
(3) No expense is required, either for its operation or repair. It needs no battery and has no complicated machinery. It is unsurpassed for economy and
simplicity.25
Bell maakt hier duidelijk gebruik van de ontvankelijke gevoeligheid voor eenwording en nabijheid die door verbeterde communicatie en interactie dichterbij
zou komen. De nadruk op het gemak en de gelijktijdigheid van telefonische
communicatie is evident, net als de positionering van het nieuwe medium als
superieur aan oudere technologie. Het is reclamepraat, uiteraard, maar het is
wel op zo’n manier geformuleerd dat het appelleert aan dieper liggende communicatieverlangens. De gevolgen die dit soort idealiseringen van communicatie hebben voor de menselijke psyche moeten niet worden onderschat.
Doordat het een echte conversatie op afstand mogelijk maakte, schrijft Colin
Cherry, beloofde Bells telefoon ‘[to] resolve uncertainties, doubts, or anxieties
and give greater assurance’.26 Gemedieerde interactie als middel om uiteindelijk tot een beter begrip en consensus te komen: het is een in de geschiedenis
steeds terugkerend basisidee waar media in hun ideale vorm blijkbaar aan
horen te voldoen.
Dit alles betekent niet dat het eerste en voornaamste gebruik van de telefoon logischerwijs was gericht op het aanhalen van sociale banden. Nadat het
de onvermijdelijke groeipijnen had doorgemaakt die typerend zijn voor alle
beginnende netwerktechnologieën, werd het vooral een apparaat om zakelijke
transacties mee te regelen. En zelfs toen het al in tienduizenden huizen van
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gewone burgers een plaats had veroverd werd het voor lange tijd gezien als iets
dat alleen voor serieus gebruik geschikt was.27 Desondanks werd de inherente
eigenschap van de telefoon om afstanden haast onmiddellijk te overbruggen
en mensen in een natuurlijke conversatie te verbinden, strategisch gebruikt in
advertenties om zo de indruk te geven dat communicatie daadwerkelijk was
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verbeterd.28 Of het nu voor zakelijke doeleinden, het doen van boodschappen
of het bewerkstelligen van sociale samenhang werd ingezet, de telefoon werd,
net als de telegraaf daarvoor, tot symbool gemaakt van communicatieve vooruitgang. Deze vooruitgang werd niet zozeer bereikt door het automatisch uitbannen van misverstanden, maar door de belofte van ‘geruststelling binnen
handbereik’. Het geloof dat het steeds groter wordende telefoonnetwerk altijd
aanwezig zou zijn om, sneller dan ooit tevoren, te hulp te schieten als iemand
gehoord wilde worden of informatie nodig had. Het was nu eindelijk mogelijk
om een gesproken dialoog op grote afstand te hebben, met behoud van de idealen van reciprociteit, gelijktijdigheid en interactie. Een duidelijke verbetering
van de telegraaf, zo werd het begrepen.
Met opeenvolgende verbeteringen in de technologie en gestage uitbreidingen van het telefoonnetwerk in vele landen,29 evolueerde het telefoonsysteem
tot de universele dienst die Bell en zijn bedrijfsvoorzitter Theodore Newton Vail
voor ogen hadden – daarmee de meest afgelegen plekken verbindend met het
groeiende globale netwerk.30 Advertenties voor de telefoondienst evolueerden
mee, en versterkten de geïdealiseerde ideeën van communicatie die inhielden
dat universele verbondenheid een logisch en goed streven is. Tot aan het midden van de jaren 1920 werd telefonie nog het meest geprezen om het praktische nut dat deze kon bieden bij het huishouden, bij noodgevallen en bij het
zaken doen. Daarmee werd vooral verbetering van de instrumentele kant van
communicatie benadrukt als het ‘natuurlijke’ doel van telefonie.31 Pas nadat
de leidinggevende personen in de telefoonindustrie hadden besloten dat het
sociale gebruik van de telefoon (dat al sinds het begin van de twintigste eeuw
flink was toegenomen) in feite niet iets onbelangrijks was en juist een waardevolle markt vormde, begon reclame zich meer te richten op non-instrumentele
redenen waarom men een telefoon zou willen hebben.32 De onderliggende kern
van deze reclameboodschappen echter bleef hetzelfde: maak verbinding met
het groeiende netwerk, verbeter je communicatiemogelijkheden, zorg ervoor
dat je altijd bereikbaar bent of iemand kunt bereiken als dat nodig is, om wat
voor reden dan ook. Het werk van historicus Henry Casson laat op niet mis
te verstane wijze zien dat het idee dat nieuwe technologie voor meer globale
harmonie kon zorgen van grote invloed is op het denken over media. Aan het
einde van zijn boek over de geschiedenis van de telefoon schrijft hij:
‘Who could have foreseen what the telephone bells have done to ring out the
old ways and to ring in the new; to ring out delay and isolation and to ring in
the efficiency and the friendliness of a truly united people?’33

De telefoon en de daaromheen geweven mythen betekenden – meer nog dan
de telegraaf dat had gedaan – dat gelijkwaardig, gelijktijdig en interactief contact met elke andere persoon eindelijk beschikbaar leek te zijn voor de gewone
burger.
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Mobiele telefonie,
Mobiele
een herhaling
telefonie,
van
een
zetten?
herhaling van zetten?
Tegenwoordig is het misschien wat vreemd om over de vaste telefoon te denken
in termen van de verschaffer van een ongelofelijke transcendentale ervaring van
communicatie. Door de alomtegenwoordigheid en het gebruiksgemak van het
apparaat biedt het een gewone, haast voor lief genomen manier om met andere
mensen in contact te komen. Zo sterk is de onopvallendheid van de telefoon
dat makkelijk vergeten wordt dat de globale infrastructuur van deze ‘oude’ technologie de opkomst en instandhouding heeft bewerkstelligd van het internet,
dat andere nieuwe medium dat zo door mythen van verbeterde communicatie
is omringd. Praktisch verdwenen zijn de beweringen dat vaste telefonie zou
zorgen voor wereldvrede door ons allemaal de kans te bieden om in interactief
contact met elkaar te komen. Maar ze hebben zich allemaal opnieuw gemanifesteerd in geïdealiseerde denkbeelden over de communicatietechnologieën
van de eenentwintigste eeuw.
Vandaag de dag, als we ons laten leiden door berichten vanuit de industrie maar ook door verhalen van gebruikers, lijkt het dat het utopische verlangen naar verbeterde communicatie nog het meest wordt vervuld door mobiele
draadloze media. Hoge verwachtingen van wat ze voor ons kunnen betekenen
in het soepeler en beter laten werken van dingen – overduidelijk zichtbaar
in advertenties en persberichten, maar ook verborgen in hoe gebruikers hun
draadloze communicatiegedrag legitimeren – zijn zonder uitzondering gebaseerd op het vertrouwde idee dat nieuwe technologie communicatieproblemen
kan oplossen. Dit was al zichtbaar bij de totstandkoming van de eerste draagbare mobiele telefoons, eind jaren 1960. Voor Martin Cooper, de algemeen
manager van Motorola’s Communications Systems Division, waren de voordelen van een volledig draagbare mobiele telefoon volkomen duidelijk: ‘When
you park your car and leave, you can’t use your mobile [car phone] but you can
take your portable with you’.34 Cooper beschreef hiermee de ‘original dream’ van
persoonlijke draadloze communicatie in bekende termen: om een communicatie-apparaat waar dan ook en wanneer dan ook te kunnen gebruiken, en het
aan niets anders dan aan het menselijk lichaam gebonden te laten zijn.35 Het
is hierbij duidelijk dat Cooper de zogenoemde ‘reverse salients’ van zijn project, de zeer concrete en historisch gecontextualiseerde technische problemen
waar hij zich dagelijks mee bezig moest houden, herdefinieert als ‘slechts’ de
obstakels die staan tussen hem en de realisatie van een blijkbaar langbestaande
droom van ongelimiteerde communicatie. Zijn (en daarmee Motorola’s) pogingen om deze droom te verwezenlijken vormen een sterke illustratie van hoe
mythen van verbeterde communicatie in de westerse cultuur verankerd liggen.
En hoe ze vruchtbare grond vinden bij vele mensen, inclusief (of wellicht juist)
bij diegenen die een bepalende rol hebben binnen de ontwikkeling van nieuwe
communicatietechnologieën.36
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Mobiele telefoons zijn inmiddels in korte tijd wijdverspreid geraakt, en worden
gepresenteerd als het ogenschijnlijk logische, natuurlijke en haast onvermijdelijke resultaat van de ideologie van verbeterde communicatie. In tegenstelling
tot elk ander (eerder) medium stelt het mobiele draadloze communicatie-apparaat zijn gebruiker in staat om, waar deze zich ook bevindt, zender en ontvanger
te zijn van informatie, om ondergedompeld te kunnen zijn in een welhaast
alomtegenwoordig en interactief netwerk van onderlinge verbondenheid. We
moeten uiteraard sceptisch zijn over dit soort retoriek. Maar het is lastig te ontkennen dat mobiele draadloze communicatie-apparaten – zelfs als we rekening
houden met alle verschillende vormen van voorkomen en gebruik – door hun
enorme aantallen zorgen voor een generaliserend effect op hoe communicatie aan het begin van de eenentwintigste eeuw begrepen moet worden.37 Hun
diepgaande aanwezigheid heeft ze in zekere zin onzichtbaar gemaakt doordat
ze, in McLuhaniaanse termen, ons milieu zijn geworden en naadloos in elke
denkbare sociale activiteit zijn geïncorporeerd.
Net als met de vaste telefoon het geval was, impliceert het kunnen beschikken over een mobiele telefoon dat men toegang heeft tot een in theorie gelijkwaardige, gelijktijdige en interactieve dialoog met een ander. Wat de mobiele
telefoon echter toevoegt is dat deze dialoog inmiddels waar en wanneer dan
ook kan plaatsvinden, en dat er door het apparaat nog veel meer communicatiemogelijkheden worden aangeboden. Hiermee lijkt een zeer krachtige ‘oplossing’ voor het psychologische verlangen naar ideale communicatie te worden
aangedragen, zowel door een overvloed aan communicatieve keuze aan te
bieden als door te suggereren dat nu eindelijk de vrijheid bestaat om altijd
een haast telepathische verbinding te kunnen maken en kennis, meningen
en wensen uit te wisselen.38 Het mobiele draadloze communicatie-apparaat verwordt hiermee tot een instrument
vol mogelijkheden, een potentierijk portaal. Als zodanig
zet het de lijn voort die ook bij andere en oudere media
is te vinden: zolang de mogelijkheid bestaat om door middel van communicatietechnologie zaken te beïnvloeden
en/of te verbeteren, blijft de noodzakelijke illusie aanwezig dat we ons lot onder controle hebben.
Dit verklaart niet alleen waarom draadloze communicatiemedia zo populair zijn, maar ook waarom een radicale
bevrediging van het verlangen naar interactie met elkaar zo
verslavend kan werken. Mobiele telefoons en hun onzichtbare maar telkens potentieel aanwezige verbindingen met
de buitenwereld zijn inmiddels zo sterk geïntegreerd in ons
dagelijks leven dat vele mensen in paniek raken als ze erachter komen dat ze hun mobiele telefoon zijn vergeten, of
Dynatac. Uit: Spiegel Online (2007) Die
denken dat ze hem hebben verloren.39 De verbreking van de
Legende-einestages. Bron: http://eines
hertziaanse navelstreng wordt gevoeld als een amputatie die
tages.spiegel.de/static/document/2997
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men het liefst wil vermijden. Om dit nog verder te illustreren: gedurende een
kortstondig aanbod in het jaar 2000 van enkele providers om gratis gesprekken aan te bieden in de avond en in het weekend, kozen sommige mensen er
zelfs voor om hun mobiele telefoons in een constante connectie aan te laten
staan, waardoor ze naar de ander konden luisteren hoe die sliep.40 Door het
nastreven van de wens om altijd in contact en onderlinge interactie te kunnen zijn, zullen alledaagse noties van bereikbaarheid, privacy en geruststelling
steeds meer afhankelijk worden van kennis van wat anderen aan het doen zijn;
de technologische middelen om die kennis te vergaren staan immers altijd
tot onze beschikking. Zoals socioloog Nicola Green beargumenteert, houden
individuen zich met behulp van mobiele communicatie-apparaten bezig met
‘routine monitoring of themselves and each other (…), and [they] assume that
others are self-regulating and accountable for their use of devices in both copresent and tele-present contexts’.41 In het mobiele tijdperk wordt permanent
contact de norm, en meedoen zonder dat contact wordt zeer lastig.
Kijkend naar hoe geïdealiseerde ideeën van communicatie een sturende
rol hebben in de ontwikkeling van media en hoe verlangens naar reciprociteit,
gelijktijdigheid en interactie daarin mede bepalend zijn, moet geconcludeerd
worden dat de telefoon, en later ook de mobiele telefoon, een plek in ons leven
heeft ingenomen die we al heel snel volkomen normaal zijn gaan vinden. Dit
suggereert dat de apparaten nauw aansluiten op wat we, als sociale dieren, verlangen en verwachten van onze communicatiemedia: ze brengen ons in direct
contact met elkaar, en bieden ons de ruimte om in interactie, heen en weer, tot
een uitwisseling te komen van gedachten, wensen, emoties, feiten, et cetera.
Hiermee is niet gezegd dat deze media een generieke, universele uitwerking
hebben op hoe er gecommuniceerd wordt, of dat ze een noodzakelijk product
zijn van een door alle mensen gekoesterde wens. De evolutie van media bestaat
uit vele dode paden, uitgestorven soorten en vreemde kruisbestuivingen, en
telefonische apparaten zijn daarin slechts een huidige, tijdelijk stabiele tak.
Wat we wel kunnen zeggen is dat er binnen deze evolutie zogenoemde ‘goede
trucs’ lijken te zijn, die zich, gegeven de diversiteit van omgevingsfactoren,
telkens opnieuw en in gelijkende vormen manifesteren. Geïdealiseerde ideeën
van communicatie vormen de vectoren die naar een dergelijke ‘goede truc’ van
media wijzen, en ze zijn daarmee mede bepalend voor de structuur van ons
medialandschap. Dat we ondanks de beloften van en zoektochten naar verbeterde media geen misverstanden kunnen voorkomen nemen we vervolgens
voor lief. De realiteit van de dagelijkse praktijk is dat we moeten accepteren
dat puur onderling begrip altijd verleidelijk dichtbij zal zijn, en dat het verlangen ernaar, omdat het nooit ingelost zal worden, ons telkens zal blijven
achtervolgen.
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