
Nexus-masterclass 2011

Alone Together
door Sherry Turkle

Donderdagmiddag 22 september 2011
16.00 — 18.00 u.

Aula Universiteit van Tilburg
Warandelaan 2, Tilburg

Deelname en boek gratis voor studenten!



Sherry Turkle

Amerikaanse jongeren nemen de telefoon al niet meer op. Communiceren doe je via 
sms, Twitter, Facebook. Veel mensen vinden gewoon praten met elkaar moeilijk, tijdro- 
vend en bedreigend. Wie een tweet verstuurt, kan zijn emoties beter uiten of verbergen 
dan in een echt gesprek. En elk nieuw sms’je dat op de telefoon binnenkomt, kan de start 
van een nieuw leven of een catastrofe betekenen… Daarom zit bijna iedereen nu met 
een telefoon in zijn hand: reizigers in de trein, ouders op het schoolplein, vrienden in 
het café, studenten in de collegezaal. Wat zijn hiervan de gevolgen voor al die mensen 
persoonlijk? En voor de samenleving als geheel? Dat vraagt Sherry Turkle zich af in haar  
boek Alone Together: Why We Expect More From Technology and Less From Each Other.

Sherry Turkle (New York, 1948) houdt zich als klinisch psycholoog al dertig jaar bezig 
met de vraag hoe mensen nieuwe technologische ontwikkelingen ondergaan. Zij is 
de Abby Rockefeller Mauzé Professor of the Social Studies of Science and Techno-
logy aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (mit). Zij verwierf 
wereldfaam met haar trilogie over de menselijke aspecten van de digitale technologie: 
The Second Self: Computers and the Human Spirit (1984), Life on the Screen: Identity in 
the Age of the Internet (1995) en Alone Together: Why We Expect More From Technology and 
Less From Each Other (2011). 

In Alone Together laat Sherry Turkle vooral mensen aan het woord die worstelen met 
de nieuwe sociale media. Welke spelregels kent Facebook? Willen jongeren wel dag 
en nacht digitaal door hun ouders gevolgd worden? Worden ze gelukkiger door de 
24-uurs bereikbaarheid via het internet?

Lees verder 



Programma 22 september 2011

15.45 u. Zaal open 

16.00 u. Welkom Rob Riemen

16.10 u.  Inleiding Sherry Turkle

16.30 u. Masterclass Sherry Turkle

18.00 u. Einde

[vervolg] 

Vijftien jaar geleden dacht Turkle nog dat internet vooral een venster op de wereld 
bood. Nu concludeert zij dat alles draait om digitale communicatie. Zij waarschuwt 
voor het groeiende onvermogen om authentieke emoties rechtstreeks, dat wil zeggen 
zonder computer, te delen met anderen: ‘Connectivity offers to many of us the illusion of 
companionship without the demands of friendship.’ We zijn wel allemaal met elkaar ver-
bonden, maar de eenzaamheid is er niet minder om. Onze verwachtingen van andere 
mensen veranderen, sociale grenzen verschuiven. Onze aandacht raakt verbrokkeld, 
de concentratie om iets ingewikkelds te doen verdwijnt en alles wordt versimpeld 
tot snelle berichtjes. Privacy lijkt iets uit een vervlogen tijd. Wetenschappers opperen 
zelfs dat de manier waarop onze hersenen werken, blijvend wordt beïnvloed door het 
internet. Bladeren en doorklikken is echter iets anders dan wijsheid en levenservaring 
opdoen. Turkle pleit daarom voor een digitale ethiek. Hoe moet die eruitzien? Daar-
over wil zij tijdens de Nexus-masterclass in debat met studenten van universiteit en 
hogeschool (volgens onderzoek de meest intensieve gebruikers van de sociale media).

Studenten ontvangen bij hun inschrijving voor de masterclass een gratis 
ex emplaar van Sherry Turkles boek Alone Together: Why We Expect More 
From Techno logy and Less From Each Other, bij voorkeur af te halen op het  
Nexus Instituut.l



Inzicht door samenhang

Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, 
levensbeschouwelijke en filosofische samenhang om zo inzicht te bieden in eigentijdse 
vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofische debat. Als culturele 
denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie en tolerantie, om op die 
wijze een contrapunt te zijn voor kleinheid van geest, verzuiling en nationalisme, 
de troosteloosheid van het niets weten en het fanatisme van het enige weten. Nexus 
wil zich op deze wijze scharen in de Europese humanistische traditie.

Driemaal per jaar publiceert het Nexus Instituut een aflevering van het essayistische 
tijdschrift in boekvorm Nexus, waarvan een jaargang gemiddeld 700 bladzijden telt. 
In de serie Nexus Bibliotheek worden belangrijke cultuurfilosofische teksten, die 
niet eerder in het Nederlands zijn vertaald, in boekvorm uitgebracht. Abonnees van 
Nexus zijn automatisch lid van het Nexus Instituut. Het Nexus Instituut organiseert 
jaarlijks de Nexus-lezing, de Nexus-conferentie en enkele seminars en masterclasses. 
Voor meer inlichtingen over het tijdschrift Nexus en alle activiteiten van het Nexus 
Instituut verwijzen wij u graag naar onze website, www.nexus-instituut.nl. Daar kunt 
u zich ook aanmelden als abonnee of deelnemer aan een van de Nexus-activiteiten. 
Heeft u nog vragen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Nexus Instituut

Postbus 90153  5000 l e   Tilburg
tel. 013 - 466 3450  fax 013 - 466 3434

info@nexus-instituut.nl  www.nexus-instituut.nl

Met bijzondere dank aan

Ministerie van ocenw, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg
en Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs

Opmaak: Buro Kaaiman, Tilburg



m i j n  g e g e v e n s  (tevens factuuradres)

Naam  m/v

Adres 

Postcode en woonplaats

Telefoon

E-mail

Studentnummer

Instelling / faculteit

Geboortedatum - - 19

Ik betaal door middel van:

O Een machtiging tot incasso

 Bankrekeningnummer 

 

O Een factuur (plus € 1,50 aan administratiekosten) 

 Handtekening voor akkoord

 Datum

i n  e en en v e lop  zon der postz ege l  op stur en na a r

n exus inst ituut
Antwoordnummer 60569

5000 we Tilburg



Aanmeldkaart
Nexus-masterclass 22 september 2011

Ja, ik kom graag naar de Nexus-masterclass en bestel daarom:

  O 1 kaart als student     gratis 

  kaart(en) als abonnee op het tijdschrift Nexus  € 10,00 p.p.

  kaart(en) voor het normale tarief  € 15,00 p.p.

  kaart(en) als Vriend van het Nexus Instituut     gratis

 

Ja, ik neem per 2011 een abonnement op het tijdschrift Nexus:

O Abonnement Nexus 2011  € 60,00

O Jongerenabonnement Nexus 2011 (t/m 26 jaar)  € 50,00

Als welkomstgeschenk kies ik:

O  Alone Together: Why We Expect More From Technology and Less From Each Other 
door Sherry Turkle (boek)

O The Ethics of Aesthetics door Daniel Barenboim (boek)

O Gamzou conducts Mahler door het International Mahler Orchestra (cd)

Vergeet niet uw gegevens aan ommezijde in te vullen!hi
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