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Ontkoekelen
Anno 2019 is bij mij dan eindelijk het besef gekomen dat ik teveel gegevens deel met iemand die er wellicht
snode plannen mee smeedt. Of nee: het zijn commerciële plannen en dan is het allemaal wat minder erg.

Privacy was vroeger echt een issue, maar tegenwoordig, er
is geen grip meer op te krijgen. Ik ben constant aan het
uitwisselen: ik krijg van hen een gratis emailadres en zoekdienst, zij krijgen de gegevens die zij voor marketingdoeleinden kunnen gebruiken en vooral ook voor de bouw aan
apparaten met een zogenaamde kunstmatige intelligentie.
Of ben ik dan te zwartgallig? En wat is er mis met bijvoorbeeld
straks een e-maildienst die mij op mijn oude dag automatisch
passende mails weet te versturen? Of die mij bijvoorbeeld
mails kan verzenden die op grond van de communicatie met
mijn dan overleden vrouw zijn ontwikkeld en die ik (nog wel
in leven als 110-jarige) van haar ontvang. Tegen die tijd is het

Als mens is het moeilijk in te schatten wat er gaat gebeuren.
Ook wat verdwijnt trouwens. Dieren die dood zijn, me dunkt
dat deze mens ze over een jaar of dertig gewoon weer op de
wereld weet te zetten door een spoortje DNA tot dino op te
blazen. Superman, dat zijn wij (of al die tech-bedrijven die hun
slimme producten en diensten op de automatische analyse
van ons denken weten te bouwen). Voor mij is het toch
ongelofelijk dat wij als EU dit zo hebben laten ontglippen.
Wij geven zoveel kennis over ons denken en handelen bewust
en onbewust uit handen… en daar worden allemaal verdienmodellen mee opgezet. Want wat ik beschrijf met die maildienst, dat klinkt voor mij als een reëel scenario. Je hoeft geen

Ik beken: ik ben zo iemand die inderdaad denkt dat onze leefstijl
ons parten speelt en nog meer gaat spelen
zicht op wat werkelijk en wat niet werkelijk is toch al lang
verdwenen. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk. Want het
vergeten, ja, dat komt: en vergeten gaat gepaard met een
ontbrekend besef wat de werkelijkheid is en wat niet.
Als 110-jarige ben ik beslist ontvankelijk voor zo'n maildienst
(en het zal mij als oude man rustig houden – niet onbelangrijk natuurlijk). Ik vermoed dat er ook beeld bij kan en dat dit
nieuwe originele opgestelde bericht ook 'live' uitgesproken
kan worden (virtueel doch in de beleving levensecht dus).

sciencefictionlezer te zijn om ook een andere toekomst te
ontwaren waar de doden zich levend zullen voordoen.
Overigens ben ik al een halfjaar ontkoekeld. Ik gebruik als
zoekmachine duckduckgo.com. Prima machine, vind ik alles
mee, en ze beschermen mijn privacy. Nu ben ik vanwege deze
zoektocht ook weer op een andere zoekmachine gestuit:
ecosia.org. De naam zegt het al: het is eco. Nu weet ik niet of
ik dan meteen op mijn hoede moet zijn, want eco dat klinkt
toch als iemand die werkelijk gelooft dat er op ecologisch vlak
toch wel een en ander aan duisterheid in het verschiet ligt.
Ik beken: ik ben zo iemand die inderdaad denkt dat onze
leefstijl ons parten speelt en nog meer gaat spelen. Dat we
moeten ontkoekelen en moeten onthaasten om weer tot onze
eigen kern te komen. Overal overigens.
Als je onthaast en ontkoekelt en gewoon met de ander in
gesprek bent, dan kom je ook tot aangename inzichten en
daar is het mij als mens uiteindelijk om te doen. Zo was er
laatst weer zo'n fijne collega die bij mij het begrip anti-productiviteit introduceerde. Handelingen dus die een negatieve
productie kennen. Economen zijn daar nogal beperkt in.
Een ruit in gooien, erkennen ze, is niet echt productief.
Als die vervangen wordt, wordt er weliswaar geproduceerd,
maar ook de econoom snapt dat dit nu niet echt een bijdrage
aan de welvaart levert (dat ramen ingooien en vervangen).
Het is productie, het is het feitelijk niet (deze vorm van economische groei is gemeten onzin). Maar die collega gaf me weer
een andere kijk op het niet productief zijn, namelijk negatieve
productiviteit. Zoals: je levert een halfbakken product op
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makkelijk. Maar misschien moet ik me er nog eens goed in
verdiepen. Mocht u een tip hebben: m.denelzen@telfort.nl
O ja, ik vind het ook wel een mooi woord van het jaar:
ik ontkoekel, jij ontkoekelt – wij hebben ontkoekeld.
Of is omkoekelen beter? Klinkt eigenlijk als een bestaand
woord… Zoek het maar even op (En dan niet op die ene allesoverheersende zoekmachine: want dan wordt het een woord)!
Ik heb al de definitie: ontkoekelen staat voor het zoeken naar
aangeleerde patronen die het menszijn in gevaar brengen.
Omkoekelen staat voor handelingen die ontkoekelen mogelijk
maken – vergelijk: laten omkukelen/ laten omvallen.
Voorbeelden: het stoppen met het gebruik van bepaalde
zoekmachines, of gratis maildiensten van tech-giganten om
daarmee hun macht in te perken.

(je moest een deadline halen) en je weet: er komt kritiek die
ik zelf ook had kunnen bedenken en die ik had kunnen voorkomen als ik het product een dag later had ingeleverd. Nu zijn
enkele mensen zich in negatieve zin druk aan het maken om
iets wat eigenlijk niet had hoeven te ontstaan. Maar ja, een
mens moet leveren. Een ander voorbeeld: iemand is overwerkt
en mailt nogal onverantwoord – waarna het puinruimen is,
relaties weer gladstrijken is, en zo. Dat zijn voorbeelden van
kosten die deels in de organisatie komen, deels bij andere
organisaties – en natuurlijk ook thuis, want het weer in evenwicht brengen geeft onnodige frustraties en die hebben elders
nu eenmaal ook hun consequenties.
Anti-productief is ook dat koekelen. Je deelt gegevens, je
denkt dat je er beter van wordt, maar ondertussen deel je
denken en kennis en wordt er een machine gebouwd die jouw
denken en handelen vervangt. Jawel, dit mag column 75 zijn,
nog 25 te gaan en er is misschien een google-accountje dat
voortaan mijn stukjes kan schrijven. Ik wil niet suggereren dat
dit gebeurt (mijn bestaan en mening zijn slechts een bescheiden poging om te reflecteren) maar ik kan me voorstellen
dat op basis van al het geschrevene een schrijfrobot komt
(Volgens mij was er vorig jaar al een poging door Ronald
Giphart op dit vlak). Die neemt de bevrediging van het kunnen
scheppen weg, want feitelijk is dit een van de grootste
dillema's in het economisch leven: de suggestie dat arbeid
(een ambacht) niet een behoefte op zich is, dat het alleen om
de consumptie zou draaien en dus niet om de behoeften die
via het scheppen worden gerealiseerd.
Afijn, ontkoekelen – ik ga kijken of die ecosia.com als zoekmachine ook goed werkt. Duckduckgo.com is prima. Nu dus
ook ont-gmailen… Dat wordt niet eenvoudig, want al die
adressen overzetten… Bij banken is er een service die dit
regelt: bij dit soort mailwijzigingen is dat volgens mij minder

Dat is ook een taak voor het onderwijs. Onderwijs moet leren
te ontkoekelen door te wijzen op de gevaren van koekelen.
Het lijkt puur en alleen een commercieel iets: maar ik denk
dat het voor meer wordt ingezet en dat dit meer vanuit
ons perspectief (mens en EU-burger) voor een deel
anti-productief is.
Marc den Elzen

