Webdiving

Think
Blue

De laatste weken heb ik me door
de examens moeten worstelen.
Nee, niet de mijne, maar die van
mijn kinderen. Daarbij viel één
vak me in het bijzonder op en
dat was biologie. Tot mijn verrassing stelde ik vast hoe weinig plaats het mariene leven
krijgt toebedeeld in die cursus.
Ik begon aan mezelf te twijfelen, maar gelukkig bevestigde
Wikipedia dat een groot (het
grootste?) deel van al het leven zich in de oceanen bevindt.
Hoe groot dat deel is, weten de
wetenschappers niet, omdat
veel zeeleven nog ontdekt moet
worden. Als je weet dat oceanen
ongeveer 71% van het aardoppervlak bedekken en door hun
diepte ongeveer 300 keer het
bewoonbaar volume van de op
land mogelijke habitat bevatten, dan krijg je al snel voeling
met de grootorde van dat deel
onontdektheid. Tijd om apolitiek ‘blauw’ te denken en de
verhouding van de biologieboeken aan de werkelijkheid aan te
passen!

O

pgepast met ‘think blue’. Google
niet direct op die twee woorden,
want dan kom je bedrogen uit. Je
stoot immers op een site van een bekend
automerk. Een symptoom van onze consumptiemaatschappij dat een vervuilend
transportmiddel verbindt met de blauwe,
aquatische gedachte. De relatie is me totaal zoek.
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Je vindt er http://gothinkblue.com. Ook
een product maar ditmaal met een sociaalecologisch streven. Het heeft met water te
maken en dus al beter, maar nog niet blauw
genoeg.

Verder denken en kijken geeft je www.
thinkblue.eu als resultaat. Een centrum
voor duikopleidingen dat zich gespecialiseerd heeft in technisch duiken. Staat al
directer in relatie met wat ik zoek, maar ik
ben nog niet tevreden.

Ik laat het niet blauw-blauw en probeer de
combinatie met ‘groen’?
Op http://nikkiria.multiply.com bots ik
op een blog van een duikster. Leuk, maar
niet wat ik zoek. Ik begin te wanhopen. Is
mijn slagzin zo wereldvreemd dat het op
het internet niet verbonden wordt met de
zorg voor onze oceanen? Moet ik zelf een
webpagina aanmaken?

@
Mijn aanknopingspunt was Wikipedia. Misschien moet ik eens kijken bij zijn neef van
de toekomst? De gekende online encyclopedie heeft immers een multimediale concurrent gekregen. www.qwiki.com sprokkelt niet zomaar wat droge (beeuh) data bij
elkaar, maar presenteert de informatie op
een manier die doet denken aan de sprekende computers uit sciencefictionfilms. Je
kan je wel een dergelijke scene voor de
geest halen waarbij het hoofdpersonage
een vraag stelt en kort daarop een computerstem, meestal vrouwelijk, het antwoord
aan de hand van beelden geeft. Wel, ook zo
bij QWiki. Je moet hierbij je vraag wel intikken, maar dat is een detail waar alleen
muggenzifters over vallen want de rest is
pure sf! Test het maar eens uit met het
woord ‘diving’ en surf verder op de informatiegolf van verwante termen. Nu nog
wachten op de Nederlandstalige versie ervan.

Aangezien het internet niet rijp is voor een
toename van het mariene deel in de cursussen biologie, besluit ik terug in mijn
schelp te kruipen. Ik staak mijn betoog en
ga op zoek naar andere sprokkels in de
oceaan van informatie. Mocht je een drang
hebben om me te voederen, zend dan je
elektronen uit naar mijn gekend e-adres:
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. Of
schrijf het op een briefje en geef het me aan
de waterkant. 
Patrick Van Hoeserlande

