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Carr weet hoe moeilijk het is om te
minderen met internet. E-mail,
nieuws, Facebook, ze werken versla-
vend. Carr beseft daarentegen als
geen ander dat zijn online gedrag
een negatief effect heeft op zijn her-
senen. De Amerikaanse auteur heeft
moeite zich lange periodes achtereen
te concentreren. „Ik doe mijn best
meer boeken te lezen, maar ik voel
nog steeds de drang om te kijken wat
er op het web gebeurt”, vertelde Carr
in een gesprek in Rotterdam. Hij was
vorige week in Nederland wegens de
vertaling van zijn boek The Shallows –
in het Nederlands verschenen als Het
ondiepe. Hoe onze hersenen omgaan met
het internet. In dat boek beargumen-
teert hij dat de vele afleidingen die
internet biedt, ons vermogen om

diep na te denken aantasten. Door
constant te worden afgeleid door
nieuwe berichten op Twitter en
Fa c e book, te klikken op links en ver-
dwaald te raken op het web, went
het brein aan oppervlakkigheid.

Misschien zijn we straks beter in het
scannen van artikelen en informatie
opzoeken op internet, en minder goed
in wat u noemt ‘diep lezen’. Is dat
erg?
„Het soort aandachtige denken dat
tot uiting komt door diep lezen is
voor mij de meest verfijnde manier
van denken. Natuurlijk is het een
belangrijke vaardigheid dat we ook
teksten vluchtig kunnen doorne-
men en scannen. Maar als dat het
enige is wat we nog doen, als we het
vermogen om ons te concentreren
kwijtraken, verliezen we de funde-
ring voor een intellectueel leven.

„Er zijn aanwijzingen dat de ver-
warde manier van denken die ge-
paard gaat met internet het vermo-
gen om zelf na te denken in de weg
staat. Verdiept zijn in een enkele ge-
dachtengang heeft iets wat je lijkt te
bevrijden van traditionele inzich-
ten. Die manier van denken ligt ten
grondslag aan veel culturele en soci-
ale doorbraken, of dat nu in de we-
tenschap, kunst of politiek is.”

Als de ontwikkelingen zich voortzet-
ten, hoe zal de intellectuele wereld er
dan uitzien in bijvoorbeeld 2070, wan-
neer de meesten zijn geboren in het in-
t e r n e t t ij d p e r k ?
„Ik denk dat ons ideaal van wat een
rijk intellectueel leven is dramatisch
zal zijn veranderd. De nadruk zal lig-
gen op een zeer utilitair gebruik van
het verstand: het oplossen van goed
gedefinieerde problemen, het vin-
den van informatie. Dingen waar
computers en internet goed in zijn.
Beschouwend, meditatief denken
zonder specifiek doel zal nog wel be-
staan, maar naar de periferie van de
samenleving zijn geschoven. Mis-
schien dat nog maar een kleine groep
mensen, zoals vroeger monniken,
zich daarmee bezighoudt.”

Maar zullen we rouwig zijn over het
verlies van het ‘bedachtzame denken’?
„Als er iets is wat de geschiedenis van
technologieën ons vertelt, dan is het
dat we ons heel gemakkelijk aanpas-
sen. Technologie herdefinieert con-
stant hoe we onze levens beoordelen.
Oude methodes worden als overbo-
dig gezien, omdat we ze overbodig
hebben gemaakt. Niet alles wat we
hebben weggegooid, verdiende dat
ook. Omdat we ook zoveel positieve
gevolgen van het weggooien hebben,
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verliezen we uit het oog wat we kwijt
zijn geraakt.”

Denkt u dat de mensheid in 2070 op
uw zorgen terugkijkt zoals we nu te-
rugkijken op Socrates, met zijn zorgen
over het alfabet?
Lachend: „Ik wil mezelf zeker niet in
dezelfde categorie plaatsen als Socra-
tes. Maar inderdaad, uiteindelijk
zeggen we tegen elkaar: ‘ach, wat
hadden ze het toch mis. Wat waren
die mensen in het verleden die diep
lezen zo belangrijk vonden toch on-

nozel’. En Socrates’ wantrouwen te-
genover het schrift komt ons nu zo
dwaas over, dat het gemakkelijk te
verwerpen is. Maar hij had op som-
mige punten vrijwel zeker gelijk. Be-
paalde capaciteiten, zoals geheugen-
vaardigheden, móéten verloren zijn
gegaan toen we van een mondelinge
naar een schriftelijke cultuur gin-
gen.”

U adviseert om momenten in de dag in
te lassen waarop je niet online bent.
„Ja, maar ik besef ook dat dat gemak-
kelijk is om te zeggen, maar niet om
te doen. Internet is vervlochten met
allerlei aspecten van de samenleving
en door het mobiele internet is het
altijd bij je. Er zijn wel aanwijzingen
dat sommige mensen minder afge-
leid willen worden. Programmaatjes
als Freedom en Anti-Social zorgen
dat je een bepaalde tijd niet kunt in-
ternetten of inloggen op Facebook.
Het is een beetje droevig dat we soft-
ware nodig hebben om ons te helpen
bij ons concentratieprobleem. De
vraag is, groeit dit uit tot een bewe-
ging die zegt: we willen minder aflei-
dingen? Ik heb mijn bedenkingen.”
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