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Achtergrondinformatie over 
 

Howard Gardner en Katie Davis 
 

“The App Generation” 
 

How today’s youth navigate identity, intimacy 
and imagination in a digital world 

 
 
Inleiding 
In 1950 schreef de socioloog David Rieman het boek “The lonely crowd”.  
Hij maakt in dit boek een onderscheid in de oriëntaties van diverse generaties in de 
Verenigde Staten: 

- 18e eeuw: tradition directed 
De Amerikaanse kolonisten lieten zich in hun denken en handelen leiden door 
wat hun voorgangers dachten en deden; 

- 19e eeuw: inner directed 
Deze nieuwe Amerikanen hadden zich los gemaakt van hun Europese 
voorgangers, ze zochten naar een eigen innerlijk kompas; 

- 20e eeuw: other directed 
Deze generatie leefde voornamelijk in de steden, ze maakten steeds meer 
gebruik van massa-media en mede daardoor gingen ze kopen, denken en 
handelen zoals de buren dat deden.  

In onze tijd zien we weliswaar nog restanten van deze drie oriëntaties terug, maar de 
nieuwe generatie laat niet langer leiden door wat anderen doen en denken, niet door 
tradities of door hun eigen kompas, maar vooral door apps. Deze technologie, 
geactiveerd door een aanraking met een vinger, neemt 
in het dagelijks leven steeds meer taken en vragen van 
mensen over. Je zou deze generatie dan ook de app-
directed generatie kunnen noemen.  
 
 
Drie centrale thema’s 
In het boek “The App Generation” onderzoeken 
Howard Gardner en Katie Davis welke rol technologie 
speelt in het leven van jonge mensen. Met name bij de 
zogenaamde “digital natives”: de generatie die is 
opgegroeid met de hardware en software van deze tijd.  
Wat is zo speciaal aan de jonge generatie die is 
opgegroeid in het digitale tijdperk? Zij kunnen zich 
een wereld zonder laptop, tablet, smartphone, sociale 
media of internet niet eens voorstellen. Het is in elk 
geval duidelijk dat deze generatie een geheel andere 
relatie heeft met deze technologie dan de vorige 
generaties.   
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Het boek richt zich op drie centrale thema’s die hierbij van groot belang zijn: identity, 
intimacy, imagination (de drie I’s): 

1. persoonlijke identiteit 
Er is steeds meer sprake van twee persoonlijke identiteiten die niet of 
nauwelijks met elkaar verbonden zijn:   
• externe identiteit: hoe kom ik over op de sociale media zoals Facebook? 

Hoe word ik door anderen gezien?  
• innerlijke identiteit: het diepe besef van wie je bent als mens, verbonden 

met waarden, gevoelens, opvattingen, apsiraties.  
2. intieme relaties met anderen 

We zien dat contacten met anderen aan grote veranderingen onderhevig zijn. 
Door de digitale media hebben sociale relaties en interacties nieuwe vormen 
aangenomen. Daar zitten zeker ook positieve aspecten aan, maar bij deze 
nieuwe verbindingen ontbreekt in deel gevallen de diepgang en de 
authenticiteit. Ook is er sprake van meer contacten “op afstand” en minder 
persoonijke contacten.  

3. de ontwikkeling van fantasie en creativiteit 
Ook hier zien we enerzijds dat er meer mogelijkheden komen, anderzijds dat 
ze door de formats van de applicaties sterk worden gestuurd en beperkt.   
 

 
De App-Generatie 
Het begrip dat de nieuwe 
generatie het beste 
karakteriseert, is “de App-
Generatie”.  
Een app of applicatie is een 
procedure mogelijk gemaakt 
door technologie, die gebruiker 
in staat stelt om een of 
meerdere handelingen uit te 
voeren. De apps kunnen zich 
beperken tot een klein en 
specifiek onderwerp, ze 
kunnen ook een breed terrein 
bestrijken. Ze worden strak 

gestuurd door het individu of de organisatie die de app ontworpen heeft.  
De belangrijkste kenmerken van een app: 

- ze zijn snel en altijd beschikbaar;  
- ze zijn er op het juiste moment als ze nodig zijn; 
- ze leiden je meteen naar datgene wat je nodig hebt; 
- ze maken het overbodig om dingen eerst op te zoeken op internet. 

Jongeren die opgroeien in deze tijd, worden niet slechts ondergedompeld in de apps. 
Ze zien de wereld zelf als een optelsom van apps, als een draad van geordende apps of 
als één enkele, uitgebreide “wieg-tot-graf-app”.  
Wat mensen ook nodig hebben, alles in het leven moet beschikbaar zijn via apps voor 
de app generatie. En als de gewenste app nog niet bestaat, moet die zo snel mogelijk 
ontwikkeld worden. En als dat niet mogelijk is, dan doet het onderwerp er ook niet 
langer toe! 
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Deze generatie verwacht dat elk aspect van het leven snel en efficiënt is, dat alles 
meteen op verzoek beschikbaar is, dat hen snel verteld wordt wat ze moeten doen en 
hoe dat moet, hoe anderen denken en voelen en hoe ze zelf over dingen moeten 
denken en voelen. Als je hen vraagt naar dingen die ze belangrijk vinden, noemen ze 
geen politieke, economische en culturele onderwerpen. Ze praten vooral over de 
dominantie van het internet en de sociale media.   
 
 
Een voorbeeld 
De auteurs beschrijven een voorbeeld van een app dat mooi illustreert hoe ze ons 
leven beinvloeden: de weg vinden van punt A naar punt B.  
Vroeger was het zo dat we de route volgden die we kenden (vanuit ons geheugen) of 
we vroegen de weg vooraf aan een vriend of 
bekende. Als we onderweg verdwaalden, 
vroegen we voorbijgangers ons te helpen. Soms 
maakten we gebruik van een kaart of 
gedetailleerde plattegrond. In andere gevallen 
gingen we met een groep mee om niet te 
verdwalen.  
Al deze benaderingen lijken in deze tijd hopeloos 
ouderwets.  
Door navigatie, GPS en allerlei geavanceerde 
apps weten we precies waar we zijn en worden 
we zonder problemen van de ene plek naar de 
gewenste andere plek geleid. Het is vrijwel 
onmogelijk om nog fout te lopen of te rijden. De 
nieuwe generatie heeft zelfs geen idee wat het 
betekent om verdwaald te zijn…. 
Daar komt nog bij dat we niet alleen geholpen worden met het volgen van de route 
zelf, maar dat we ook nog uitgebreide informatie krijgen over voorzieningen die op de 
route aanwezig zijn: restaurants, parkeerplaatsen, tankstations, bezienswaardigheden. 
We hoeven die niet te zoeken of daar zelf niet over na te denken, dat doet de app 
allemaal voor ons.  
Howard Gardner deelt een ervaring die hij had met een student. Die student vroeg 
hem: “Waarom hebben we eigenlijk nog scholen nodig? Alle antwoorden op alle 
vragen kunnen we immers vinden op onze smartphone?”  
Gardner antwoordde: “Inderdaad, alle antwoorden op alle vragen……behalve de 
belangrijke!” 
 
 
Voordelen en nadelen van apps 
Apps zijn prima als ze een aantal gewone dagelijkse klussen van ons overnemen en 
ons daardoor meer vrijheid bieden om nieuwe wegen in te slaan, creatief te zijn, meer 
diepe relaties aan te gaan, na te denken over de geheimen van het leven en het 
ontwikkelen van een eigen identiteit. 
Maar apps veranderen ons vaak in zakken aardappelen die niet meer zelf nadenken, 
geen belangrijke diepe relaties meer aangaan en niet investeren in een authentiek en 
creatief zelf.  
Om het voorbeeld van de route te gebruiken: we kunnen van punt A naar punt B gaan 
met onze ogen wijd open of met onze ogen dicht!  
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Er zijn twee tegengestelde opvattingen over de trend om steeds meer app directed te 
leven. Voor sommigen is het soort utopia waardoor alles mogelijk wordt wat men ook 
maar kan bedenken. Voor anderen is deze ontwikkeling een ramp: alle aspecten van 
onze menselijkheid, individualiteit en creativiteit worden door deze technologie 
gereduceerd tot algoritmische formules!  
Gardner en Davis proberen een eind te maken aan deze tegenstelling. Daartoe maken 
ze een onderscheid tussen: 

- app-enabling 
Apps gebruiken voor zover ze zinvol zijn: ze zijn nuttig, ze kunnen ons 
stimuleren en helpen om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en nieuwe 
uitdagingen aan te gaan; 

- app-dependent 
Afhankelijk zijn van apps; dan kunnen ze onze werkwijzen, onze keuzes en 
onze doelen beperken of ze volledig gaan bepalen.  

In het boek worden beide nader uitgewerkt.  
Steve Jobs stond aan de wieg van de ontwikkeling van de recente technologie. Hij 
bewonderde apps. Toch heeft hij nooit slaafs gevolgd wat anderen bepaalden. In 
Steve Jobs waren alle eerder genoemde oriëntaties met elkaar verenigd: tradition 
directed, inner directed, other directed and technology directed.  
Misschien dit wel een belangrijke les: het maken van een combinatie tussen de sterke 
punten uit tradities, de eigen drives en waarden, de voorbeelden van anderen en de 
mogelijkheden van technologie.  

 


