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Sinds de Twitterrevolutie in Moldavië in het voorjaar van 2009 en de
studentenopstanden in Teheran korte tijd later, is sociale media de
magische kracht toegekend om met een paar klikken revoluties te ver
oorzaken. Een Facebookpost of hashtag lijkt voldoende om dictators
af te zetten en diepgewortelde misstanden te veranderen. De Arabi
sche Lente, Occupy, de EuroMaidan en Gezi Parkprotesten, het
racismedebat dat razendsnel aan kracht heeft gewonnen dankzij de
hashtag #blacklivesmatter: ze worden telkens met trots aangehaald
om te laten zien dat sociale media in staat zijn om in korte tijd mas
sa's op de been te krijgen en verandering te bewerkstelligen.
Hoe hoopgevend dat idee ook is, erg realistisch is het niet. Tijdens de
Arabische Lente ontpopten sociale media zich al snel tot sterk polari
serende krachten. Occupy bleek een tandeloze tijger. De Maidanpro
testen vervielen na twee maanden in geweld. De Gezi Parkprotesten
werden ruw neergeslagen, waarna Erdogan met nog strengere hand
ging regeren. De #blacklivesmatterbeweging worstelt met conflicte
rende opvattingen en slaagt er daardoor moeilijk in om allianties te
sluiten buiten de AfroAmerikaanse gemeenschap. Natuurlijk hebben

al deze protesten ook successen gekend, maar de beoogde structurele
veranderingen zijn uitgebleven.
Zowel de demonstranten zelf als de media die over de opstanden
berichtten, besteedden veel aandacht aan de omvang van de protes
ten. Maar een groot netwerk is niet hetzelfde als een hecht netwerk.
Om een opstand te laten slagen moet een groep individuen met al hun
verschillende visies omgesmeed worden tot een nauw verweven col
lectief. Ze moeten het eens zijn over het gezamenlijke doel, de priori
teiten en het plan van aanpak. Daarvoor is niet massaliteit van
belang, maar wezenlijke verbondenheid.
Die verbondenheid als essentie van iedere opstand is beschreven door
Albert Camus in zijn geruchtmakende essay De mens in Opstand uit
1951. Daarin stelt hij dat verbondenheid alleen kan bestaan als het
doel individueel en collectief tegelijk is: mensen eisen iets op voor
zichzelf, maar ook voor ieder ander, omdat ze het beschouwen als iets
dat iedereen toekomt. Ook al stamt zijn boek uit het predigitale tijd
perk, het is onmisbaar voor de smartphonedemonstrant.

De mens in opstand
Opstand is volgens Camus wat de mens tot mens maakt: 'het enige
schepsel dat weigert te zijn wat het is', namelijk sterfelijk. Iedere
handeling is een verzet tegen de zinloosheid – de absurditeit, in de
woorden van Camus – van het leven. Door 'nee' te zeggen, geeft
iemand betekenis aan het leven: hij laat zien dat er iets is dat
bescherming verdient. De mens in opstand beseft bovendien dat hij
niet de enige is die worstelt met de absurditeit, maar dat hij deze
deelt met ieder ander mens. De opstand definieert dus niet alleen
hem als mens, maar ook ieder ander. Voor Camus daarom geen cogito
ergo sum, maar 'Ik kom in opstand, dus wij zijn.'
Maar de opstandige mens balanceert op de dunne grens tussen
opstand en (gewelddadige) revolutie. Aan de hand van het commu
nisme laat Camus zien hoe de verdedigde waarden, hoe nobel van
oorsprong ook, vaak verstarren tot kille ideologieën die aan anderen
worden opgelegd. Mensen worden zo geïndoctrineerd dat ze denken
vrijwillig de heersende waarden te onderschrijven. Zolang die illusie
in stand blijft, wordt de impuls tot opstand onderdrukt.

Die gedachtegang lijkt in het Westen anno 2017 hopeloos ouderwets.
Sinds de val van de Berlijnse Muur zijn we ervan overtuigd dat we de
tijd van de grote ideologieën achter ons hebben gelaten. Juist die
overtuiging bewijst dat Camus' waarschuwing voor de verdovende
kracht van ideologieën nog altijd actueel is. Toen in 1989 het commu
nisme werd verslagen door het kapitalisme, kwam daarmee het tijd
perk van ideologieën namelijk niet ten einde. Er brak alleen een
nieuwe fase aan: die van het neoliberalisme.
De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Groei is goed, meer is beter
Net als het door Camus verafschuwde communisme ontwikkelde ook
het neoliberalisme zich tot een perversie van zijn oorspronkelijke ide
aal. Dat ideaal was in de jaren dertig nog de bescherming geweest van
burgers tegen woekerende staatsbemoeienis; in 1989 was dat idee
compleet verdampt en vervangen door de bescherming van het
bedrijfsleven. Belastingverlagingen, deregulering van onder meer de
financiële markten, grootschalige privatisering en afbouw van de
sociale zekerheid werden gecombineerd met een heilig geloof in de
helende werking van de vrije markt. Een van de meest opmerkelijke
aspecten van het succes van het neoliberalisme is de buitengewoon
brede acceptatie ervan: zelfs sociaaldemocraten voeren beleid waarin
gezondheidszorg en onderwijs niet aan marktwerking ontkomen.
Toch hebben maar weinig mensen het idee dat ze onderworpen zijn
aan een ideologie. Het ingenieuze van de neoliberale ideologie is dat
we denken dat we zelf in alle vrijheid onze levens vormgeven. Het is
de ultieme realisatie van Goebbels befaamde uitspraak: 'Het geheim
van propaganda is mensen zodanig doordringen van de gewenste
ideeën, dat zij niet beseffen dat zij er überhaupt van doordrongen
zijn.' Net als een religie of een andere ideologie wekt het neolibera
lisme de indruk dat er eenduidige antwoorden zijn en onomstotelijke
waarheden. En dus juichen we als het CBS bekendmaakt dat de econo
mie is gegroeid en praten we over de vrije markt alsof het een
natuurkundig verschijnsel is dat geheel autonoom vraag en aanbod in
evenwicht brengt. We staan er geen moment bij stil dat die markt

alles behalve vrij is van gunstige belastingmaatregelen, uitzonderin
gen op milieuwetgeving en andere overheidscadeautjes die voortko
men uit de lobby van het bedrijfsleven.
Net zo blind zijn we voor de schaduwzijde van economische groei.
Want groei is nu eenmaal goed en meer is altijd beter. De gedachte
dat op een gegeven moment de grond is uitgeput, de zeeën leeggevist
en de grondstoffen stomweg op zijn, leggen we maar wat graag het
zwijgen op met een nieuwe aankoop. Een nieuwe telefoon, jas of
flatscreen en we kunnen het leven weer aan. Eventjes tenminste.
Want als de roes van de bevrediging is verdwenen, is het leven nog
even absurd als voorheen.

Het klaarlichte denken
Camus pleit ervoor die absurditeit niet te negeren, maar onder ogen
zien. Daarvoor moeten we ons denken losbreken uit de kaders die
religies en ideologieën zo succesvol in stand houden. Dit 'klaarlichte
denken' is nodig om in opstand te komen, en dus om mens te zijn:
geen communist, geen gelovige, geen consument, maar mens.
Sociale media zouden hierin een fundamentele rol kunnen spelen, als
we ze niet precies tegengesteld zouden gebruiken. In plaats van strui
nen door de talloze andere perspectieven die internet ons biedt, trek
ken we onszelf terug achter de muren van ons eigen gelijk. Nog
voordat we kunnen ontdekken of achter een andere mening misschien
ook nog een overeenkomst schuil gaat, hebben we iemand al ont
volgd. Zo scheppen we onze eigen echokamers, waarin herkenbare
overtuigingen zo vaak weergalmen dat ze vanzelf waarheden worden.
In een vrij land bemoeilijken die digitale comfortzones een construc
tieve discussie over gevoelige thema's; in een land op de rand van
burgeroorlog zijn ze levensgevaarlijk. In beide gevallen zorgen ze
ervoor dat mensen verdeeld raken in plaats van verbonden.
Dat gebrek aan diepgaande verbondenheid zorgt ervoor dat veel Twit
teropstanden in de knop sterven. Door niet tevreden te zijn met een
massale opstand, maar te zoeken naar die individuoverstijgende
waarden, krijgt interne verdeeldheid minder kans. Sociale media zul
len dus pas kunnen bijdragen aan blijvende verandering als ze men
sen voorbij hun onderlinge verschillen laten kijken. Daarom hebben

we sociale media nodig die ons verleiden om onderwerpen van alle
kanten te bekijken, die ons uitdagen onze comfortzones te verlaten en
onszelf kritisch op dogma's te controleren. Of een app die het klaar
lichte denken wakker kust.

