Back to Earth,
ofwel het Anti Virtual Real(ity) Estate
Het digitale tijdperk heeft zijn virtuele sporen
achtergelaten: mensen komen alleen nog via
virtuele ontmoetingen bij elkaar. Alles geschiedt
via de digitale snelweg. Ook voor een snelle
lunch, verschijnt de nog walmende croquet
razendsnel vanuit het beeldscherm. ‘Bites’
noemen ze dat. Zelfs het meest sensuele
contact verloopt nog via de webcam en mensen
zijn volkomen verstrikt geraakt in hun weblog....
Iris Bakker

Het is dus niet zo gek, dat het eerste kantoor net is opge-
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leverd, waarin mensen elkaar zo maar tegen komen, de
menselijke stem ‘life’weer ervaren, weer mogen genieten
van het aardse gevoel. Hier gebeurt niets virtueels meer:
alles heeft weer een praktische grondslag, zodat mensen
uiteindelijk de essentie van hun taken binnen het bedrijfsleven gaan herkennen. We gaan het kantoor nieuwsgierig
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maar onzeker binnen.....
We komen binnen via de entree: een serene dame met een
lichtdoorschijnende voile, vraagt met een zachte maar indringende stem of wij het pand blootsvoets willen betreden.
De smeuïge aarde kruipt tussen onze tenen omhoog. ‘Volg
me maar’. Ze doet een deur open en direct staan we op de
afdeling Finance. De dame vertelt dat hier weer het gevoel
voor orde, ritme en daarmee cijfers wordt aangeleerd. De
assistent controllers sjouwen met magere enen en dikke
achten, die ze van rivierklei hebben geboetseerd. Een
gespierde getatoeëerde kerel schuift dreigend gigantische
eikenhouten klossen aan een drie meter hoog telraam. ‘Wie
zit daar nu?’ vraag ik, als ik een kalend mannetje ontwaar
met zweetdruppels op het hoofd, die in een klein glazenhokje een elegante zeven van wilgentenen zit te buigen.
‘Kascontrole’ fluistert ze me toe.
Dan opent de dame een tweede deur, waardoor wij zicht
krijgen op een enorme vlakte. Ik hoor gejuich, gejoel!
Een goal!! Onze dame brengt het verlossende woord:
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‘Operations is hier actief: de groene vlakte is verdeeld in
taakvelden, met elk eigen doelen die variëren van basketbalnetten, korven, holes ....’ Zwetende lijven flitsen voorbij,
niemand ziet ons, iedereen is bezeten van zijn taak: het
behalen van het doel!
Op de afdeling marketing gaat het er ook energiek aan toe:
noeste arbeid en fysieke inspanning. Verspreid in de ruimte
staan enthousiaste mensen te darten en schieten hun
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pijlen werkelijk onvermoeibaar op het beste marktsegment.
Wat boffen we: net als wij er zijn, schiet één van de darters
met uiterste precisie op een wel heel uitdagend marktsegment en jawel hoor, ook hier gejuich. Het was dan ook een
schot in de roos.

De dame gaat – ondanks al dat zweet- in alle sereniteit
verder met haar rondleiding en nog voordat we het beseffen,
zijn we bij de afdeling Human Resources aangeland. De
dame vervolgt: ‘hier krijgen de mensen weer het gevoel voor
de menselijke vorm: we spelen met name blindemannetje.
Verder is de voetmassage belangrijk, om weer contact te
krijgen met de aarde. We maken ons snel uit de voeten als
een geblinddoekte jongeling op ons afstevent.
En dan is hier het Management, fluistert onze begeleidster met respect in haar stem. Ze doet voorzichtig de deur
open. We zien een hele lege ruimte, hé er is niemand....
Nee toch, daar in de hoek, daar zitten drie mannen gebogen
over een knikkerpotje. We stappen net de ruimte binnen als
de oudste van de drie met een klein tikje een ‘echie’scoort.
Natuurlijk, hier gebeurt het: ”het spel met de knikkers’’.
Ik wankel het pand uit, voel me licht in het hoofd: zoveel
aardsheid kan mijn virtueel geworden geest niet verwerken.
Een crash nadert, pixels doven razendsnel. De dame met
voile buigt zich over mij heen. Het doorschijnende wordt
steeds ijler. Ze pakt een spuitje.... “levensenergie’ glimlacht
ze...... sinister.
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