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ETHIEK EN TECHNOLOGIE

Digitaal naar een nieuw normaal:  
Opvolgcultuur 2.0

Yoni Van Den Eede en Karl Verstrynge

‘Dringend.’ We herinneren ons het woord uit pre-coronamails. Een bericht met dat 
woord in de onderwerpslijn, zo aanmanend als een rode vlag. Het kon binnenval-

len op elk moment van de dag. Een spreadsheet aanvullen, een plan van actie opstel-
len in het kader van hervorming X of Y, een vergadering beleggen, verslagen schrijven, 
een financieel bestek opmaken, een stuk tekst beoordelen – allemaal dringend. Bij elke 
‘dringend’ ging onze fight or flight-meter verder in het rood. Veelal zonder dat we het 
merkten.

En plots ging een virus viraal. Wereldwijd verdween business as usual als sneeuw voor 
de zon. Het ‘oude normaal’ was niet meer. ‘Meetings’ waarrond een aura van goddelijke 
gewichtigheid hing, bleken toch zeer profaan. ‘Deadlines’ raakten makkelijk uitgesteld, 
‘targets’ getemperd, ‘workframes’ versoepeld. Onder veel werknemers – vooral dan zij 
die hun job konden behouden en blijven beoefenen – voelde men een massieve, uitge-
strekte zucht van verlichting. Ineens beseften we hoe opgejaagd we in feite werkten en 
leefden. Eindelijk een paar versnellingen lager schakelen … omdat dat echt moest. De 
dringendheid, voortdurend in het rond spiedend als het oog van Sauron, had een ander 
aandachtspunt gevonden: de bestrijding van dat virus en zijn gevolgen.

Nu, enkele maanden en veel slachtoffers later, worden de eerste balansen opgemaakt. 
Met z’n allen nemen we het ‘nieuwe normaal’ in de mond. En wat kunnen we daarbij 
verwachten? Zal het normaal zo ‘nieuw’ worden als sommigen dat laten uitschijnen? 
Of mogen we eerder verwachten dat het oude ‘dringend’ spoedig zal terugkeren – maar 
misschien zelfs in versterkte vorm? Moeten we geen rekening houden met de reële mo-
gelijkheid dat het ‘nieuwe normaal’ eenvoudigweg het ‘oude normaal’ zal blijken, maar 
naar een hoger niveau van intensiteit en dringendheid getild?
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Opvolgcultuur

Laat ons eerst even kijken naar die korte periode van relatieve rust en verlichting. Het 
tijdelijk wegvallen van het label ‘dringend’ mag ons niet misleiden. Het was niet uitslui-
tend een kwestie van ‘even wat druk van de ketel’, hoewel we het wel zo konden ervaren: 
een pas op de plaats in de ratrace die we allen lopen. Maar veeleer nog leek iets anders 
op te vallen, iets wat voorheen zo alomtegenwoordig was dat we het niet meer hadden 
kunnen zien: het onbedekte gelaat van wat we de ‘opvolgcultuur’ willen noemen.

Om preciezer te zijn: de drang om zaken op te volgen manifesteerde zich plotsklaps in 
haar opvallende afwezigheid. We hadden het gevoel van bevrijding, van even te zijn los-
gelaten – niet zozeer omdat we nu al onze werkzaamheden thuis moesten verderzetten, 
maar voornamelijk door het tijdelijk wegvallen van verstikkende administratieve verplich-
tingen, het vrijgesteld zijn van fluks op e-mails te moeten antwoorden, het relatief ver-
stommen van alle aansporende stemmen. Dààrdoor leken we adem te halen. De drift om 
alle borden tegelijk draaiende te houden, anders zo aanwezig, had even haar intensiteit 
verloren. De uitzonderingssituatie bevestigde als het ware de regel. We konden plots veel 
preciezer aanvoelen wat ons in de ‘normale’ situatie gevangen had gehouden: een cultuur.

De opvolgcultuur maakte in sterke mate opgang gedurende de voorbije decennia. In haar 
meest brede betekenis bestaat ze erin dat de finaliteit van wat we doen niet langer met 
een intrinsieke betekenis verbonden is, maar vervangen wordt door een constante eva-
luatie van dat doen. De doelmatigheid van processen werd gaandeweg het in kaart bren-
gen van die processen en de controle daarvan. Of nog: het in kaart brengen en evalueren 
van de processen werd een doel op zich, het eigenlijke doel. We kunnen hier met andere 
woorden spreken van een ‘doelverschuiving’. Een voorbeeld: iemand roept een initiatief 
in het leven met als doel het verminderen van een bepaalde werkdruk. Daarmee start een 
nieuw proces, al dan niet gepaard met het oprichten van een ‘werkgroep’ of ‘commissie’, 
waarvan het functioneren op zijn beurt weer om opvolging vraagt. Eerder dan het ver-
minderen van de werklast roept zo’n initiatief dus een nieuwe werkdruk in het leven: van 
bevraging en het opvolgen van de bevraging, van het verzamelen en interpreteren van 
gegevens, terugkoppelen, bespreken, voorstellen formuleren, opnieuw terugkoppelen ... 
In het slechtste geval vraagt dit initiatief, dat steeds verder om zich heen grijpt, om nieu-
we werknemers die zich ook weer moeten waarmaken en zich laten gelden door nieuwe 
processen op te starten … met nog meer verse werkdruk als gevolg. Kortom: het opvol-
gen van processen en initiatieven werd de voornaamste motivator, met het bereiken van 
hun initiële doelen als een schamel, veelal sterk ‘verdund’ bijproduct.

Misschien spreken we hier in eerste instantie vanuit onze eigen ervaringen in de acade-
mische wereld. Toch valt het fenomeen ook te observeren in heel verschillende sectoren 
– en duikt het niet enkel op in de categorie van de ‘hoofdarbeid’. De zorgsector bijvoor-
beeld, zoals al langer wordt gesignaleerd, kreunt onder de becijferwoede en het streven 
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om zorg zo efficiënt mogelijk toe te passen. Interacties met patiënten of cliënten worden 
tot op de minuut getimed en in kaart gebracht.1 Wie het meemaakt, herkent het meteen. 
Telkens groeit er bovenop de werkvloer, het niveau waar het ‘echte’ werk plaatsvindt, 
een steeds uitdijend opvolgapparaat dat initieel bedoeld is om het werk op de werkvloer 
efficiënter en vlotter te maken. In realiteit echter bemoeilijkt dit apparaat het werk en 
maakt het het zelfs onleefbaar.

Wat vooral ook opvalt bij de verbreiding van de opvolgcultuur, is dat de massale digita-
lisering van onze werkomgeving de opvolgdrang steeds meer brandstof heeft bezorgd. 
Door digitale technologie kan opvolging namelijk nog efficiënter, nog performanter en 
nog massaler gebeuren. En net die alomtegenwoordigheid maakt dat we de opvolgdrang 
niet langer zien. Ze is normaal geworden, ze is ‘het normaal’. Hoe kan het dan dat in co-
ronatijden het vele opvolgen plots zo opviel? Dit lijkt op het eerste zicht een paradoxale 
vaststelling. Mensen stortten zich volop op digitale technologie. Zou dat dan de digitale 
inspectie niet juist verstrengd moeten hebben? Blijkbaar niet. Het digitale opvolgwezen 
leek voor korte tijd, zoals wij allen, van slag – vleugellam voor even. Veel heeft allicht te 
maken met de plotse, onverwachte en radicale reorganisatie van werkprocessen. Ieder-
een moest zich herorganiseren, ook het beest dat opvolging heet. Maar in de tussentijd 
kwam het wel op krachten. En met het nieuwe gewicht die de coronacrisis geeft aan 
digitale technologie, valt vooral te verwachten dat het sterker terugkeert dan voorheen. 
Valt dit tij dan niet te keren?

Ambivalentie

De overtuiging dat digitalisering de opvolgcultuur intensiveert, dwingt ons tot een speci-
fieke reflectie over digitale technologie. Die reflectie is zeker verwant aan andere belang-
rijke discussies van het moment, zoals die over privacy en de zogenaamde corona-apps 
of de hacking-gevoeligheid van videoconferencing-platformen. Maar toch wijst ze op 
een nog andere en dieperliggender problematiek. Voorbij privacy heeft een reflectie over 
digitale technologie te maken met hoe we op een fundamenteler niveau over die tech-
nologie denken: wat we ervan verwachten, wat we ermee doen en hoofdzakelijk wat de 
technologie ons tersluiks laat en doet doen. Een veel moeilijker te vatten en af te lijnen 
kwestie van cultuur dus, waarbij we moeten kijken naar de diepst gewortelde aannames 
over het leven dat we in een digitale samenleving leiden.

Digitale technologieën gelden in nogal wat middens al langer als panacee. Binnen het 
onderwijsveld bijvoorbeeld verwacht men veel van online educatie, weliswaar op een 
schaal van ‘mild positief’ tot ‘wild enthousiast’. Zeker, bij de opkomst van nieuwe techno-
logieën kan er een typische hoerastemming ontstaan, vaak gespiegeld door even hevige 
paniekreacties. De ene verwacht alle goeds van de nieuwe technologie in kwestie, de 
ander ziet vooral dreiging en gevaren. Artificiële Intelligentie (AI) is recent zo’n voorbeeld. 
In feite is AI helemaal niet zo’n nieuw fenomeen, maar wel een domein waarbinnen in het 
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voorbije decennium enkele belangrijke innovaties plaatsvonden. Meer in het algemeen 
werken we al jaren met computers, maar in recente tijden hebben digitale technologieën 
zoals de laptop en de smartphone ons alledaagse leven helemaal doordrongen en heb-
ben ze radicaal ingegrepen in onze dagdagelijkse gewoontes: we praten, schrijven, den-
ken, koken, luisteren, reizen, wandelen, rijden … door het digitale apparaat gestuurd. Al 
die vernieuwingen konden in de laatste jaren wel eens zorgen voor een vreemdsoortige 
maar typische combinatie van hype en vrees.

Het is bijzonder moeilijk om tussen deze extreme posities in te laveren, met veel verra-
derlijke obstakels op de weg. We verwachten doorgaans veel van technologie – in po-
sitieve of negatieve zin. Dat hoort bij wat technologie daadwerkelijk is: een versterking 
of uitbreiding van onze capaciteiten en mogelijkheden, in ‘veruiterlijkte’ vorm (bv. een 
hamer, een auto, een app …). We ontwikkelen technologie met een bepaalde doelstelling, 
ingegeven door een bepaalde maatschappelijke druk, geen wonder dat we er verwach-
tingen rond koesteren. Maar is het de technologie zelf die iets in het werk stelt, of doen 
wij het door middel van technologie? In het eerste geval bekijken we technologie vanuit 
een deterministisch standpunt: technologie als werkende en bepalende kracht (bv. de 
‘drone’ verandert onze samenleving voorgoed in een surveillancemaatschappij). In het 
andere geval nemen we een instrumentalistisch perspectief in: technologie als neutraal 
middel om iets te bereiken of te verwezenlijken (bv. drones helpen ons om een vijand te 
neutraliseren zonder dat we zelf aan gevaar worden blootgesteld).

Beide kijkwijzen zijn – soms nagenoeg onontwarbaar met elkaar vermengd – in het 
maatschappelijk discours terug te vinden. Bij gelegenheid zegt men het eens met zo-
veel woorden, zoals voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bij haar 
bezoek begin 2020 aan het VUB AI Experience Center: ‘In het algemeen is technologie 
neutraal en het hangt van ons af wat we ervan maken.’2 De beperkende formule ‘in het 
algemeen’ roept weliswaar vragen op: In welke bijzondere instanties is technologie dan 
niet neutraal? Is technologie nu eens wel een werkende kracht waarover we geen con-
trole hebben, en dan weer niet? Zoals gezegd, verraderlijke obstakels.

In de filosofie en ethiek van de technologie tracht men al sinds een paar decennia een 
fijnmaziger analyse van technologie aan te bieden, daarbij verwijzend naar de geschie-
denis van technologie. Die wijst namelijk uit dat noch deterministische noch instrumen-
talistische gezichtspunten geheel correct zijn. Of beter: beide zijn correct. Technologie 
doet wel degelijk dingen (ze determineert ons), maar we kunnen haar ook voor een stuk 
sturen; we staan niet helemaal machteloos (ze blijft ook een instrument). Zo blijkt dat 
technologie steevast goeie en slechte effecten heeft. Filosofisch-technisch uitgedrukt: 
technologie is ambivalent. Ze is niet het een of het ander. Maar tegelijk zijn we doorgaans 
behoorlijk onbeholpen in het inschatten van wat die effecten precies zijn of zullen zijn. Bij 
de opkomst van de wasmachine en andere huishoudtoestellen bijvoorbeeld verwachtte 
men de emancipatie van de huisvrouw. Een heleboel tijd zou vrijkomen die voorheen aan 
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huishoudelijk werk besteed moest worden. Het tegendeel bleek het geval: met de ver-
spreiding van de wasmachine en andere toepassingen werden hygiënische normen her-
tekend en op sommige vlakken veeleisender. Alsof men dacht: ‘Nu kunnen we wasgoed 
schoner krijgen, laten we dat dan ook doen’ – waardoor er uiteindelijk en ondanks de 
hulp van de wasmachine niet minder maar net meer werk op de plank kwam.3 Zo bepaalt 
technologie ons wereldbeeld, maar blijven we blind voor haar neveneffecten. Omdat we 
aanvankelijk bepaalde doelen op het oog hadden, merkten we niet (meteen) dat er méér 
gebeurt dan dat waar we naar streefden.

Het digitale

Hoe kunnen we een inschatting maken van digitale technologie, als we van de vooron-
derstelling uitgaan dat technologie ambivalent is, dus niet eenduidig goed of slecht?

Digitale technologie mag dan noch een neutraal instrument noch een alles determi-
nerende kracht zijn, toch heeft ze effecten. Het is onmogelijk om die exhaustief op te 
sommen. Met de intrede en massale inburgering van digitale technologie veranderde de 
maatschappij voorgoed. We vermeldden reeds dat alles wat we op een gemiddelde dag 
doen digitaal ‘gemedieerd’ is – van onze bankafschriften tot onze muziekkeuze, van onze 
boodschappenlijstjes tot onze fotoalbums. Het gemak en het nut dat digitale technologie 
ongetwijfeld met zich meebracht, zijn niet te schatten. Maar laat ons even kijken wat het 
digitale, op een meer fundamenteel niveau, eigenlijk doet.

Op een basaal niveau verwerkt digitale technologie informatie in de vorm van binai-
re code – nullen en éénen. Getallen, woorden, toestanden, situaties worden omgezet 
in rijen van 1 en 0 (ja/nee). Het woord ‘tekst’ bijvoorbeeld wordt ‘01110100 01100101 
01101011 01110011 01110100’. Dat is voldoende voor de hand liggend. Toch staan we 
bijna nooit stil bij de wijdere filosofische implicaties ervan. Wat doet dit digitale proces 
met ‘data’ of ‘gegevens’? We zijn zo diep doordrongen van de digitale structuur dat we 
automatisch bij het woord ‘gegevens’ – op zich beschouwd alles wat ‘zich aandient’ en 
elke neerslag van het menselijke denken – aan data denken, namelijk binaire informatie 
in een computer.

Data als binaire code vormen een zeer specifieke taal, met specifieke sterktes en beper-
kingen. Ook andere talen hebben die eigenschap: we kunnen niet verwachten dat het 
Spaans alle finesses van het Russisch weergeeft of vice versa. Zeker, wanneer je iets kunt 
omzetten in binaire code, maak je het bruikbaar voor razendsnelle computerverwerking. 
Tegelijkertijd echter herleid je inzichten of toestanden tot een kader dat in vele geval-
len niet langer de rijkheid of nuance van die inzichten of toestanden vat. Dit gaat in eerste 
instantie over het omzetten van een ‘toestand in de wereld’ (bv. de diversiteit van een 
woonbuurt) naar een vorm van computercode (bv. een database met cijfers over afkomst 
en etniciteit). Uiteraard hangt de wijze waarop gegevens tot digitale data worden ook af 
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van een aantal factoren: welke gegevens worden in data omgezet; op welke manier (wat 
wordt er behouden, wat gaat er verloren); hoe worden die data geaggregeerd, geanaly-
seerd, geïnterpreteerd en gebruikt …?

Maar ondanks de context waarin die omzetting altijd gebeurt, maakt het digitale al op 
het meest elementaire niveau dingen mogelijk en andere onmogelijk. Van zodra er di-
gitale data zijn, is er reeds een bepaalde manier van kijken en van denken ontsloten en 
een andere zienswijze onmogelijk geworden. We kennen die ervaring in de vorm van 
een nieuw computersysteem dat wordt ingevoerd en waar dan ‘alle gegevens’ ingestopt 
moeten worden. Ter wille van de efficiëntie dient het proces – productieproces, organi-
satieverband, evaluatievorm … – in digitaliseerbare stukjes gehakt te worden opdat men 
het vervolgens kan stroomlijnen (of dat is tenminste het idee; we weten evengoed uit 
ervaring dat dat lang niet altijd werkt – technisch of praktisch).

Digitalisering en opvolging

Het verlangen om op te delen en te stroomlijnen wortelt dus heus niet alleen in het di-
gitale: het kadert in een efficiëntiedenken dat van lang voor het digitale tijdperk dateert. 
We denken bijvoorbeeld aan de grondlegger van de ‘wetenschappelijke bedrijfsvoering’, 
Frederick Taylor4, of meer algemeen aan de moderniteitsgedachte dat alles in termen 
van oorzaak en gevolg kan worden beschreven. Maar van belang is wel dat het digitale 
hier uitstekend op is toegesneden. In veel gevallen dreigt het de ‘hokjes’ of de ‘segmen-
tering’ nog strakker, nauwer en – ook al denken we het omgekeerde – minder adequaat 
te maken. Alles wat impliciet was, moet nu koste wat het kost expliciet en representeer-
baar gemaakt worden. Wat voorheen eerder vage, onuitgesproken, maar niet minder 
performante knowhow was, moet nu in een formulier ingepast kunnen worden. Zo wor-
den bijvoorbeeld alle moeilijker te kwantificeren nuances en schakeringen van hoe een 
werkneemster presteert – hoe zij functioneert in de groep, hoe zij wordt gewaardeerd 
door collega’s enzovoort – gereduceerd tot lijsten, labels en matrices. ‘Ongeveer zo’ ver-
nauwt noodgedwongen tot ‘precies zo’. Want alles moet uiteindelijk in die mal van nullen 
en éénen geraken. En wat niet in de mal past … bestaat niet meer.

Op deze digitale precisiedrang haken, zoals reeds aangegeven, de opvolgdrift en de op-
volgcultuur in. Alles wat mensen doen en laten moet worden omgezet in traceerbare, 
bewaarbare en berekenbare brokjes. Net op dit punt reiken de op opvolging en monito-
ring gebrande bureaucratische geestdrift enerzijds en de digitale technologie anderzijds 
elkaar de hand. Ze zijn als het ware voor elkaar gemaakt. Zoals we reeds suggereerden, 
bestonden natuurlijk de bureaucratie en de sinds de 17de eeuw opgekomen meet- en 
telcultuur reeds vóór het digitale tijdperk.5 Ook de efficiëntiehype gaat minstens een 
goeie eeuw terug. Digitale technologieën op zichzelf  leiden met andere woorden niet 
noodzakelijkerwijs tot opvolgcultuur. Maar de computer, oorspronkelijk een telapparaat 
(en in fundamentele zin is hij dat nog steeds), heeft  in combinatie met netwerken en 
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mobiele technologie het berekenen, het monitoren en het meten vleugels gegeven en 
tot op grote hoogte gebracht. Zo hoog dat we het concrete, alledaagse nauwelijks nog 
kunnen zien. En de stilaan alles doordringende digitale mediëring laat monitoringprak-
tijken doorsijpelen in domeinen die er tot voor kort grotendeels van gevrijwaard bleven: 
onderwijs, zorg, landbouw …

Maar we hebben een keuze. De mens met digitale tools kan in grotere dan wel klei-
nere mate beslissen om mee te gaan in de digitale intensivering van de opvolgdrang. 
Daarvan toonde de lockdown ons zeer kort een glimp. De uitzonderingstoestand die 
COVID-19 met zich bracht, leek aan onze normale urgenties, even dan toch, een eind te 
maken. En anderzijds bleek de wereld van het digitale net ook de oplossing te zijn voor 
al wat voor even moest wijken: online-parties, Skype-etentjes, online shoppen, ongeli-
miteerd netflixen, Teams-, Skype- of Zoom-vergaderingen, gestreamd onderwijs … We 
vielen en masse terug op digitale technologie, terwijl de opvolgdrift tijdelijk op het ach-
terplan verdween.

Welk ‘nieuw normaal’ dan?

Wat kunnen we dan verwachten van het ‘normaal’ dat opnieuw zijn intrede zal doen 
wanneer we onze levens stilaan hernemen zoals dat voorheen het geval was? We zet-
ten noodgedwongen in op digitale middelen, en wanneer we terugkeren naar business 
as usual, zullen we ongetwijfeld intensiever dan voorheen met digitale technologie aan 
de slag gaan. Dat zal beslist gunstige effecten met zich meebrengen. De toegenomen 
acceptatie rond thuiswerken, bijvoorbeeld, moeten we een positieve evolutie noemen 
voor milieu, gezondheid en levenskwaliteit. De grotere bekendheid met die mediatech-
nologieën die we voorheen nog nauwelijks hadden geëxploreerd, zal allicht ook gunstige 
gevolgen met zich meebrengen. Maar tegelijk sluit de verder doorgedreven digitalisering 
het risico in op een nog meer geïntensiveerde opvolgdrang en -cultuur: een opvolgcul-
tuur 2.0. Zoals eerder vermeld was het wegvallen van het opvolgfenomeen tijdelijk, al-
thans voor veel werknemers in veel sectoren. Het valt te verwachten dat met wijdver-
spreid thuiswerk de drang om processen scherper op te volgen en te controleren een 
versnelling hoger zal schakelen. En opnieuw, zoals dat bij de wasmachine het geval was, 
dreigt het bestaan van de mogelijkheid de dynamiek te versterken: omdat we kunnen 
opvolgen, moeten we ook opvolgen. Terwijl we, in omgekeerde volgorde, misschien best 
eerst bepalen wat we absoluut moeten opvolgen, om vervolgens in te schatten hoe we 
dat – technisch, praktisch, organisatorisch, beleidsmatig – kunnen opvolgen.

Hoe zal ‘het nieuwe normaal’ er dan uitzien? Met wat we zo-even hebben beweerd over 
de ambivalentie van technologie, kunnen we moeilijk verwachten dat we zonder meer op 
haar kunnen vooruitlopen. De inschatting van hoe de wereld er na de uitzonderingstoe-
stand zal uitzien, hangt voor een stuk af van hoe de inmiddels weer verder doorgedreven 
technologische innovatie zal inspelen op onze vernieuwde gewoontes. Onze gewoontes 
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zullen na de lockdown mogelijk wel ‘vernieuwd’ worden, beïnvloed door onze ervaringen 
tijdens de lockdown. Maar vervolgens zullen ze ook weer snel gewoonte zijn, routine. 
Toch laat zich voorvoelen dat de gretigheid waarmee we de digitale technologie de af-
gelopen maanden hebben omarmd geen radicale breuk zal vooroorzaken in de opvolg-
drang. Eerder lijken digitale media en technologieën, in al hun vormen, onze leefwereld 
nog sterker te doordringen, want ze losten datgene op waar we tijdens de lockdown 
geen traditionele antwoorden meer voor hadden. De traceerbaarheid, de volgbaarheid, 
de digitale greep zullen hier allicht wel bij varen. Maar onze onzichtbaarheid, de onmoge-
lijkheid om onze individualiteit als mens te grijpen en te beheersen, kortom onze vrijheid, 
dat alles zal steeds meer onder druk komen te staan.

Hoe we het ook bekijken, een ‘nieuw normaal’ en het vooruitlopen erop dragen sowieso 
iets tegenstrijdigs in zich. Is ‘een normaal’ niet datgene waarvan we aannemen dat het er 
‘gewoon’ is? Indien we het als nieuw herkennen, kan het onmogelijk normaal zijn. Wan-
neer we echter terugkijken heeft de tijdelijke uitzondering ons wel bewust gemaakt van 
gewoontes waarvan we ons voor die situatie niet of nauwelijks bewust waren. Toch lijken 
we er nu reeds op gebrand om een evaluatie te kunnen maken van hoe onze wereld er 
na het herstel van bepaalde oude gewoontes uit zal zien. Alsof we een stap voor kunnen 
zijn op de veranderingen die zich nog moeten voltrekken en hun code al gebroken is nog 
voor ze zich goed en wel in onze levens hebben genesteld. Is het verlangen het nieuwe 
nog voor zijn aankomst in te schatten en te begrijpen niet bij uitstek een teken dat op-
volgen en efficiëntie de centrale drijfveren zijn geworden van een digitale cultuur? Is dat 
verlangen er niet bij uitstek op gericht ook een toekomstig ‘normaal’ reeds op voorhand 
te kunnen coderen … en van de nodige opvolging te voorzien?
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