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week problem('.n met de levering 
van pakjes. Honderde11 'p'akketten 
kwamen te laat aan bij hun aflever
adres. 'Zo'n 20 procent van de pakjes 
werd vorige week een of twee <lagen 
te laat geleverd', zegt Bpost-woord
voerster Barbara Van Speybrouck. 
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gaat volgens VTM Nieuws onder 
meer om Smartphoto, het Belgische 
e-commercebedrijf waar klanten fo
to's kunne_n uploaden die ze per
post in afgedrukte vorm bezorgd
krijgen. Heel wat mensen kregen
hun communiefoto's te laat.

mensen te Drengen . 

�OORDVOERDER MEDIAMARKT' 
JANICK DE SAEDELEER 
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. van Bpost. 97 procent van onze pak
jes wordt probleemloos geleverd.' 

Ook de e-commercespeler Cool
blue had last van pakjes die Bpost te 
laat had geleverd. 
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drie in Brussel en tien in Wallonie . 
De stakingsactie is een gevolg 

van de herstructurering die begin 
dit jaarwerd aangekondigd. In ja
nuari maakte Carrefour Belgie be
kend dat het 1.233 jobs schrapt, on
geveer 10 procent van het totale 
personeelsbestand. 
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agenda van het overleg samen be
paald', zegt Carrefour-woordvoer
der Baptiste van Outryve. 

Bpost wijt de prob lernen aan een 
'uitzonderlijk hoog aantal te verwer
ken pakjes'. 'Vorige week was een 
karte week omdat maandag, de dag 
voor 1 mei, een brugdag was', legt 
Van Speybrouck uit. 'De pakjes sta
pelden zieh op, terwijl de termijn 
waarop ze moesten worden ver
werkt kleiner werd.' 

Of nog bedrijven een schadever
goeding eisen, wil Bpost niet kwijt. 
OfSmartphoto zal worden vergoed, 
is evenmin duidelijk 'Daarover gaan 
we niet communiceren in de media.' 

Een rondvraag bij andere web
winkels leert dat ook zij moeilijk
heden hebben ondervonden. 'Een 
honderdtal pakjes dreigde vorige 
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Romantische headset 

indelijk is hij hier: een headset 
voor virtuele realiteit (VR) die 
niet met een hoop kabels vast
zit aan je computer. Waar je 
ook geen smartphone op een 

of andere manier moet aan vastmaken. 
Nee, een 'standalone' ding dat je gewoon 
opzet en klaar is kees. Oculus Go heet hij, 
een product van Facebook, afdeling Ocu
lus VR. 

Vanaf nu kan ik VR meenemen naar 
waar dan ook, al heb ik het nog niet aange
durfd de logge headset op de trein te ge
bruiken. Met zo'n headset sluit je je af van 
de fysieke werkelijkheid. Je krijgt de nage
noeg perfecte illusie in een comfortabele 
woonkamer te zitten waar je op een virtu
eel groot scherm bijvoorbeeld naar het -
echte - Netflix kijkt. Of waar je transfor
meert in een avatar om andere VR-geeks te 
ontmoeten in een VR-wereld. 'Social VR' 
heet dat, macht iemand denken dat VR per 
definitie antisociaal is. 

'Antisociaal' is maar een verwijt dat VR-
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enthousiastelingen te incasseren krijgen. 
Al die technologie is toch maar niet-au
thentiek en kil, hoor ik nog. Zoals medite
ren in een virtuele zentuin, hoe fake kan 
het worden? De filosoof in rnij moet bij al 
die kritiek terugdenken aan de romantiek, 
met haar enthousiasme voor het verleden, 
de natuur, de authenticiteit en het tetug
vinden van je echte zelf. 

Het was een reactie op de verliehting, de 
wetenschap, de industriele revolutie. Maar 
toch, de opvatting dat de romantiek vol
strekt antitechnologie was, is verkeerd. Dat 
blijkt uit een recent boek van de Belgische 
filosoof Mark Coeckelbergh, met de prach
tige titel 'New Romantic Cyborgs' (MIT 
Press, 2017). 

Coeckelbergh toont aan hoe de roman
tiek zieh niet afkeert van technologie en 
wetenschap, maar er juist door is gefasci
neerd. Er is vrees voor onderwerping van 
de mens aan dt; machine, maar ook im
mense nieuwsgierigheid naar hoe ver we 
kunnen gaan. Mary Shelley pub!iceerde 

Het nieuws kamt erg angelegen 
voor Bpost. Het postbedrijf staat 
onder druk omdat de integratie van 
het overgenomen Amerikaanse 
e-commercebedrijf Radial niet van
een leien dakje loopt. Bovendien
versturen mensen steeds minder
brieven. Er zijn ook problemen in
Brussel X, een sorteercentrum voor
e-commercepakjes. En Bpost kampt
met veel absentei'sme.

Het personeel is ontevreden 
over de manier waarop het sociaal 
overleg verloopt, zo melden de 
vakbonden. Volgens Myriam Del
mee van de socialistische bedien
debond SETca zit er geen schot in 
de zaak. 

Ook de beweringen van de vak
bond over de verregaande polyva
lentie die van het personeel geeist 
zou worden, worden door het be
drijf ontkend. 'Het is de bedoeling 
dat de mensen in de winke! een 
hoofdtaak hebben, maar dat ze 
bijvoorbeeld aan de kassa kunnen 
bijspringen als het druk is. Of om
gekeerd', zegt van Outryve. Vol
gens hem is van gebroken uren, 
waarover de vakbonden het heb
ben, helemaal geen sprake. BELGA Carrefour noemt de boodschap 

De toekomst is hier al. Ze verbergt zieh in wat gadgets en hypes lijken. Elke zaterdagprobeert Roland Legrand haar contouren in te schatten.

haar verhaal over Frankenstein in 1818. Dat 
was weliswaar een horrorverhaal, maar de 
auteur was bijzonder goed op de hoogte 
van de stand van de wetenschap in haar 
tijd. Er werd toen ook in het echt geexperi
menteerd met elektriciteit op dode lede
maten. 

De professor stopt niet in de 19de eeuw. 
De tegencultuur van de j aren zestig en ze
ventig van de vorige eeuw zat vol thema's 
uit de romantiek. Hippies trokken zieh te-

rug in de natuur en probeerden een agra
risch bestaan uit. Tegelijk verslonden ze 
publicaties over teclmologie zoals 'The 
Whole Earth Catalog' van Stewart Brand. 

Fascinerend vind ik Coeckelberghs ana
lyse van virtuele werelden, een fenomeen 
dat al dateert van de jaren negentig. Op 
een 'Rousseau-achtige' manier beloofde 
het internet werelden waar je jezelf kan 
zijn, tegenover een wereld 'waar je je moet 
aanpassen aan de verwachtingen van an
deren'. Computers werden 'persoonlijk', ze 
verborgen de koude technologie en lieten 
ons dromen van lief de en horror, van seks 
en monsters. 

Nu, in deze nog jonge 21ste eeuw, is de 
technoromantiek weer van gedaante ver
anderd. In plaats van ons af te schermen 
van de realiteit kunnen we met nieuwe 
media zoals smartphones en sociale media 
de zogeheten werkelijkheid romantiseren. 
Wat is augmented reality (AR)- het leggen 
van digitale informatie op de fysieke wer
kelijkheid - anders dan je omgeving ma-

gisch maken? Qm bijvoorbeeld in de stra
ten op virtuele monsters te jagen? 

'Er is niet langer een echt buiten tegen
over een virtueel binnen', stelt Coeckel
bergh. We zijn nog altijd bezig met mon
sters, lief de en magie, we willen nog altijd 
ans 'echte zelf ontdekken'. Maar plots, ter
wijl we eventjes niet aan het opletten wa
ren, was het internet geen aparte wereld 
meer en zijn we opgeslokt door een net
wereld of een wereld-net. 

Conclusie voor Facebook: die Go moet 
snel een AR-optie krijgen, anders blijft hij 
hangen in de jaren go. Zodat we van de 
magie binnenin naadloos kunnen swit
chen naar die van het vroegere 'buiten'. 
Maar daar werkt Mark Zuckerberg natuur
lijk al aan. Hij is tenslotte een profeet van 
de 21ste eeuw. Hoe wij met die magie moe
ten omgaan, dat is een andere vraag. Daar 
gaat een volgende column over. 

Roland Legrand 

Digitaal nieuwsmanager De Tijd 
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