Intelligente producten en systemen
Speedlezing van Koert van Mensvoort

Wie bij een doorsnee elektrotechnisch bedrijf naar de ‘intelligente
producten en systemen’ informeert, krijgt een keur aan frisdrankautomaten en automatische slagbomen onder ogen. Steeds meer
‘slimme’ apparaten bevolken onze leefwereld. Onderzoek van de
UNHCR voorspelt dat het aantal huishoudelijke robots tussen 2005
en 2007 zal verzevenvoudigen. Omdat we geen tijd hebben al onze
slimme grasmaaiers, alarmwekkers, broodroosters en deurbellen te
bedienen zullen ze zichzelf moeten organiseren. Het huis van de
toekomst bevat een ecologie van apparaten.
De producten die we gebruiken structureren ons leven. Televisie,
frituurpan, mobiele telefoon. Het individuele kopje koffie uit de
Senseo koffiemachine, sluit aan bij de individuele vluchtige levensstijl die we prefereren boven de ouderwetse koffiepot. Maar al te
vaak geldt voor de producten die we ontwerpen, dat ze ons
ontwerpen. We zijn dus niet alleen gebruikers, we worden ook
gebruikt. Waar onze omgeving voorheen uit dingen was opgebouwd, bestaat deze tegenwoordig uit informatie. Vilém Flusser
leert ons dat een houten tafel ‘geïnformeerd’ hout is; hout dat een
vorm opgedrongen kreeg. Van Mcluhan en Heidegger leren we
naar media te kijken als extensies van onszelf; een stoel is een
extensie van je ruggengraat. Televisie als verlengstuk van je ogen,
de auto als verlengstuk van je benen Intelligente producten zijn
extensies van ons denken, onze cognitie.
Soms, hoor ik stemmen in mijn hoofd. Ik heb er vooral last van
in winkels, of wanneer ik in een supermarkt ben. Het zijn de
producten, in de schappen, die me toeschreeuwen: ‘Love Me Baby!
Love Me Baby!’ Ze willen dat ik ze koop en van ze houdt, maar
uiteindelijk is het alsof niemand van me houdt. Ziet u de
contactadvertentie voor zich: ‘Product zoekt Gebruiker’. Iedere
hobbypsycholoog weet onmiddellijk dat deze relatie niet op basis
van gelijkwaardigheid tot stand komt en daarom geen toekomst
heeft. Het beroep ‘product ontwerpen’ treedt een nieuwe fase
binnen; de functionele problemen zijn grotendeels opgelost.
Ontwerpers krijgen de taak producten te voorzien van meer
abstracte kwaliteiten, die niet direct aan een functie relateren. De
trend van esthetische vormen, fijne kleuren en ergonomie valt te
extrapoleren tot producten die een sociaal psychologische relatie
met ons gaan onderhouden. ‘Love Me Baby!’ het product als vriend,
huisdier of warm nest. Conclusie: De grens tussen personen en
producten wordt vaag.
Stel dat we producten als personen zouden zien. Wat voor
personen zijn dat dan? Nog even die hobbypsycholoog.
Psychopaten hebben - vanwege hun gebrekkige emotionele
diepgang - vaak grote problemen in hun gevoelens en relaties met
anderen. Een psychopaat is oppervlakkig in contact en probeert
zich beter voor te doen dan hij is. Zijn “emoties” doen vaak aan als
dramatisch, kortstondig en onecht (herinnert u zich de ‘behulpzame’

1

Intelligente producten en systemen

paperclip in Microsoft Word?). Een psychopaat beschouwt andere
mensen als objecten die te manipuleren zijn en beschouwt zichzelf
als de belangrijkste persoon die er is. Een andere bij intelligente
producten veelvoorkomende persoonlijkheidsstoornis is autisme. Ze
worden gekenmerkt door hun beperkingen in sociale interactie en
communicatie. Autisten kunnen zich geen voorstelling maken van
de gedachten wereld van een ander. Ze leven in een eigen wereld,
vaak beheerst door feitjes en regeltjes. Zo kon het gebeuren dat ik
mijzelf onlangs schreeuwend aantrof, bij een automatische
slagboom: “Laat me naar binnen! Ik werk hier!” De intelligente
slagboom was onberispelijk. Hij wist zeker dat mijn auto niet in zijn
systeem zat. Dat ik hem al jaren dagelijks voorbij fietste was hem
blijkbaar ontgaan. Het valt niet altijd mee om te leven in een wereld
vol met autistische en psychopathische producten. Geen verrassing
dat sommigen van ons daar mentaal instabiel van worden.
In tegenstelling tot de meeste mensen die menen dat er steeds
meer media komen, betoog ik dat de media aan het verdwijnen zijn.
Dat wil zeggen, de media verdwijnen langzaam maar zeker uit ons
voorhoofd waar we onszelf er bewust mee bezig moeten houden.
Werkelijk hoogstaande technologie maakt zichzelf onzichtbaar. Je
herkent het niet als technologie, je gebruikt het gewoon. Geslaagde
media toepassingen zijn als natuurlijke fenomenen: vanzelfsprekend, ecologisch en evolutionair ingepast in hun omgeving. Nu
ik er over nadenk. Mijn stofzuigrobot heeft al wel wat weg van een
huisdier. Het apparaat is lichtelijk autistisch, maar de charme
waarmee hij door het huis zoeft maakt veel goed. Hij kent alle
trappen en de kat is zijn vriend. Wist u trouwens dat binnenkort de
allergievrije kat op de markt komt? Het is wachten op een bedrijf dat
de stofzuiger en de kat integreert tot één product. Vreemd idee? Ik
weet het niet. De ingrijpende wijze waarop nieuwe media onze
leefwereld veranderen, valt moeilijk te onderschatten. Vijftien
procent van de Japanse tien- tot veertienjarigen weet - als gevolg
van een opvoeding door videogames en Tamagochi - al niet meer
dat de dood onherroepelijk is. Japan is de meest technologische
samenleving ter wereld. Maar ook wij leven in een technologische
cultuur. Biotechnologie, nano-technologie, ambient intelligence,
augmented reality en tissue enginering zijn slechts enkele van de
nieuwe vakgebieden waarmee we onze toekomst tegemoet treden.
Al deze vakgebieden grijpen radicaal in op ons begrip van ‘wat
natuurlijk’ is. Het is om die reden dat ik ze samenbreng onder de
noemer ‘Next Nature’. Kort samengevat: De media verdwijnen, de
natuur neemt het over. Het is belangrijk te beseffen dat ik hier niet
de natuur bedoel, zoals we hem kennen uit de Disney films. Verre
van, dit is echte natuur. Wilde systemen, genetische surprises,
kalme technologie, autonome machines en prachtige zwarte
bloemen. We treden een tovertuin binnen welke ons verrast,
verwondert, soms neerslaat en soms gunstig gestemd is.
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