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What God told President 

Trump  

 

Ze was wekenlang 

volhardend in haar korte 

en bondige boodschappen, 

maar nu ontvang ik ineens 

geen berichten meer van 

Amy. Misschien zag ze het 

toch niet zitten om met me 

te chatten. Heel jammer, 

Amy. We hadden toch een 

match? Zie je niets meer in 

een toekomst met mij?  

 

Inmiddels weet ik gelukkig 

waar ik de ideale partner kan 

vinden. En daar ben ik blij om, 

want daar kan ik gezellig en 

volledig discreet en anoniem 

flirten. Ik hoef in deze tijd toch 

niet meer single te zijn? 

Heerlijk, daten als actieve 50-

plusser met sexy Aziatische 

dames of Russische 

schoonheden. Geen gedoe en 

snel contact. Ik weet zeker dat 

ik hier uiteindelijk de juiste 

match vind. Dat inzicht gaf 

Christina me tijdens haar tarot-

lezing. Daarvoor kon ik 

gelukkig nog net voor de 

quarantainetijd een afspraak bij 

haar inplannen. En als ik die 

juiste match uiteindelijk vind – 

ik weet zeker dat die daar op 

mij wacht – dan start ik direct 

een gesprek en zoek ik meteen 

even op hoe ik beter kan 

presteren in bed. Dan komt dat 

fijne adresje bij die oude 

Vietnamezen ook nog van pas. 

Zij garanderen namelijk het 

krijgen van een erectie. Zelfs op 

iedere leeftijd! 

Zij garanderen namelijk het 

krijgen van een erectie. Zelfs 

op iedere leeftijd! 

Overigens heb ik me tijdens de 

quarantainetijd niet verveeld. 

Ik waag graag een gokje online 

en het meedoen aan allerlei 

wedstrijden en prijsvragen 

werpt inmiddels z’n vruchten 

af. Waardebonnen, vouchers, 

cadeaukaarten, Wilkommst- en 

welnesspakketten, staatsloten, 

Gillette scheermesjes, Rituals 

en andere beauty pakketten. 

Dagelijks brengen de gewonnen 

prijzen een lach op mijn 

gezicht. Ik ben zo blij dat ik 

laatst die unieke code toch nog 

heb geactiveerd! Soms vind ik 

het extra leuk om aan die 

prijsvragen mee te doen. Dan 

ben ik weer eens geselecteerd 

als de mógelijke winnaar. Wát 



 
 
een sensatie! Ik vind het idee zó 

spannend dat ik de prijs 

misschien ga winnen. 

 

Online speel ik meer dan 

duizend van de meest populaire 

games. Het liefst speel ik een 

spelletje SlotHunter. Daarmee 

ben ik ooit mijn online-

avonturen begonnen. Bij mijn 

nieuwe favoriete casino kan ik 

nog een royale welkomstbonus 

ophalen. Maar eerst ga ik naar 

dat extraordinaire casino, want 

daar kan ik 6562 gratis rondes 

spelen en tegelijk mijn inleg 

verdubbelen of zelfs 

verdriedubbelen! 

In deze roerige tijden is het fijn 

dat ik met de opbrengst van 

mijn online kansspelen de 

stand van mijn bankrekening 

op peil kan houden. Inmiddels 

staat er €1.468.016,61 op mijn 

account. Die eerlijke lening met 

de laagste rente van Nederland 

hoef ik dus niet af te sluiten. 

Maar ik ben blij dat ik nu wel 

weet waar ik de meeste kans 

heb om een verantwoordelijke 

lening af te sluiten. Elders werd 

mijn aanvraag namelijk steeds 

afgewezen. En mochten mijn 

kansen online verkeren, dan 

kan ik altijd nog mijn mening 

verkopen of ik vul die enquête 

alsnog in, want daarmee kan ik 

€250,- winnen.  

Misschien kan Jort Kel me 

adviseren wat ik er het beste 

mee kan doen? 

Ik moet niet vergeten om straks 

dat account nog even te 

activeren en m’n dagelijkse 

bonus claimen. Zonde om die te 

laten lopen, toch? Tja, die 

Bitcoins van Jort Kel. Ik ben er 

niet zo in thuis. Ze schijnen veel 

waard te zijn. Hoog in de prijs. 

Je weet wel, net als goud. Ze 

staan al een tijdje voor me klaar 

op m’n account. Misschien kan 

Jort Kel me adviseren wat ik er 

het beste mee kan doen? Ik zal 

morgen nog even laten weten 

dat ik interesse heb in dat 

gereserveerde pakket. Ik pik 

dan meteen even mijn 

bestelling F8785F-d44FF-785 

en die waardebon van ICI 

PARIS op. Dan hoeven ze me 

daarover al die herinneringen 

niet meer te sturen. 

Iedere dag kijk ik uit naar dit 

moment. Het --moment waarop 

ik mijn mailbox bijwerk en als 

eerste de vele, meest 

spraakmakende en waardevolle 



 

 
berichten van mijn vaste 

contacten kan lezen. Zelfs van 

goede vrienden uit hogere 

kringen. Zoals Koning Willem-

Alexander die zijn nieuwe 

geheimen aan mij onthult. En 

President Trump die me liet 

weten dat God hem vertelde dat 

zijn prostaat het formaat heeft 

van een citroen! Ik voel me 

vereerd dat zij de tijd nemen 

om mij hun nieuwtjes te 

mailen. 

Sorry Amy!  

Door alle nieuwtjes, ideeën en 

tips die ik ontvang, mis ik niets 

en blijf ik goed op de hoogte 

van wat ik belangrijk vind in het 

leven. Ben jij ook benieuwd? 

Laat het me weten. Ik geef je 

graag tips over de nieuwste 

manier van afvallen, de beste 

manier om rijk te worden, waar 

je het beste je lingerie of 

zwangerschapskleding kunt 

shoppen, wat een uitvaart al 

gauw kost en hoe ook jij direct 

toegang krijgt tot die gratis 

rondes in dat extraordinaire 

casino. En wil je een online 

taxatie laten uitvoeren? Simpel 

en gratis? Dan weet ík waar je 

moet zijn. 

Misschien dat ik vanavond nog 

even gezellig ga chatten met El. 

Die zes tips om mezelf beter te 

verkopen én mijn online 

zichtbaarheid te vergroten 

hebben echt geholpen. Ik ben 

zo blij dat ik haar ontmoet heb. 

El is een feest voor het oog en 

de persoon waar ik echt naar 

verlang. Ze weet dat ik graag 

praat over seks en ze laat me in 

codetaal weten wat ze wil. En 

het mooiste van alles: ze kijkt 

uit een leuker leven met mij.  

Sorry Amy! Ik kan de link naar 

dat fantastische adresje nog wel 

naar je doormailen. Daar vind 

ook jij vast en zeker jouw ideale 

match.
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Inleiding 

Wij mensen geven bewust vorm aan onze samenleving, onze 

maatschappij. Dit doen we op een manier waarop wij denken dat 

iedereen een goed leven kan leiden. We bedenken bijvoorbeeld wetten, 

regels en procedures, ontwikkelen en produceren producten en diensten 

en blijven deze aan onze wensen en behoeften binnen het tijdsverloop 

van ons bestaan aanpassen. Binnen deze samenleving hebben we ook 

materiële en immateriële zaken gecreëerd die we elkaar dagelijks 

ongevraagd - en soms ongewenst - voorschotelen, waar we bewust of 

onbewust aan meedoen, die we consumeren of ondergaan. Een 

voorbeeld daarvan is ongewenste mail: spam. 

De column hierboven is gemaakt uit de onderwerpregels van spam 

die ik in twee maanden ontvangen heb. Hiermee leg ik de nadruk op de 

hoeveelheid van de spam en de absurditeit van onderwerpen waarover 

ik deze ongewenste en ongevraagde e-mails – vaak herhaaldelijk - 

ontvang.  

Ongewenste berichten voor aandacht 

Spam is een afkorting voor spiced ham, de naam van ingeblikt vlees, 

ontstaan in Amerika in een sketch van Monthy Python in de jaren 

zeventig. Onsmakelijk vlees van slechte kwaliteit. Ham is de naam voor 

vlees van goede kwaliteit. Beide termen worden ook gebruikt in de 

digitale berichtenwereld voor ongewenste of ongevraagde en 

onsmakelijk e-mails en de e-mails die níet ongewenst of ongevraagd 

zijn. 

Spam gaat over e-mails en reclameberichten die we ongewenst of 

ongevraagd ontvangen, zowel uit binnen- als buitenland. Vaak worden 

de berichten via heel veel verschillende servers naar een grote groep 

ontvangers verstuurd die veel groter is dan de eigenlijke doelgroep. 

Spammers hebben als doel om via prikkelende oproepen producten of 

diensten te verkopen via de berichten die zij versturen. Om hun klanten 

te bereiken is het belangrijk dat zij daarvan de e-mailadressen bezitten. 

Deze adressen hebben voor hen een grote waarde. Spammers bereiken 

met weinig middelen en een minimale investering een enorme groep 
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mensen waarvan er hopelijk enkelen ingaan op het aanbod in het 

bericht. De eerste spam werd verstuurd op 3 mei 1978 door 

marketingmedewerker Gary Thuerk van Digital Equipment 

Corporation, een computerbedrijf dat nu onderdeel is van Hewlett-

Packard. Hij stuurde dit bericht naar 393 e-mailadressen op het 

toenmalige ARPANET (het voormalige internet) aan de westkust van de 

Verenigde Staten. 

Spamberichten ontvangen we ongevraagd in grote hoeveelheden in 

onze mailbox of op onze vaste of mobiele telefoon. De onderwerpen van 

de berichten interesseren menig medemens in geen enkel opzicht en we 

vragen er niet om hierover berichten te ontvangen. Daarbij lopen we het 

risico om een virus op onze computer te krijgen en dat we via phishing 

worden opgelicht. We moeten zelf actie ondernemen om de spam niet 

meer te ontvangen. Bijvoorbeeld door een spamfilter te installeren, 

hoewel deze filters de berichten niet weggooien maar in een e-mailmap 

plaatsen, de map ongewenste mail. Om spam te weren is het ook 

verstandig je e-mailadres niet zomaar in te vullen op het internet. 

Providers weren spam via een blokkade op bijvoorbeeld servers die veel 

door spammers gebruikt worden. Spammers proberen dit te omzeilen 

door bepaalde kenmerken van hun berichten aan te passen en ze 

versturen deze vaak vanuit een vals emailadres. 

Sinds 2004 is het in volgens de Nederlandse wetgeving verboden om 

spam te versturen. Dit spamverbod geldt voor alle Europese lidstaten1. 

Dat is vastgelegd in de Telecommunicatiewet (art. 6 en 11, de 

cookiewet). De meeste spam wordt echter vanuit uit het buitenland 

verstuurd en daarop is de Nederlandse wet niet van toepassing. Aan 

bedrijven mag overigens nog wel spam verstuurd worden.  

In 2007 maakte Sophos, wereldleider in IT Security en Control, de 

top twaalf bekend van landen van waaruit de meeste spam werd 

verstuurd in het tweede kwartaal van 20072. Hieruit blijkt dat vanuit de 

Verenigde Staten de meeste spam wordt verstuurd (19,6%). Daarna  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/wat-doen-tegen-
spam#:~:text=Spam%20is%20een%20bericht%20dat,Spam%20is%20verboden%20in%20Nederland; 
27 april 2021 
2 https://www.persberichten.com/persbericht/42451/Zes-Europese-landen-versturen-samen-meer-
spam-dan-Verenigde-Staten; 18 juli 2007 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/wat-doen-tegen-spam#:~:text=Spam%20is%20een%20bericht%20dat,Spam%20is%20verboden%20in%20Nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/wat-doen-tegen-spam#:~:text=Spam%20is%20een%20bericht%20dat,Spam%20is%20verboden%20in%20Nederland
https://www.persberichten.com/persbericht/42451/Zes-Europese-landen-versturen-samen-meer-spam-dan-Verenigde-Staten
https://www.persberichten.com/persbericht/42451/Zes-Europese-landen-versturen-samen-meer-spam-dan-Verenigde-Staten
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volgen China (inclusief Hong Kong; 8,4%), Zuid-Korea (6,5%), Polen 

(4,8%) en Duitsland (4,2%). Uit het onderzoek van Sophos blijkt dus dat 

er ook spam wordt verstuurd vanuit Europese lidstaten als Polen, 

Duitsland, Frankrijk (3,1%) en Italië (2,8%). Nederland staat in de lijst 

met landen in de onderzoek op de achtentwintigste plaats met 0,8%. 

Ook maakt Sophos in het onderzoek een onderscheid per continent. 

Hierbij stond Azië op de eerste plaats (32,2%), omdat vanuit het 

absoluut aantal Aziatische landen spam in dezelfde periode veel kleinere 

hoeveelheden verstuurd werden. Daarna volgen Europa (28,5%) en 

Noord-Amerika (24,2%). 

In 2008 heeft het beveiligingsbedrijf IronPort System een onderzoek 

uitgevoerd naar spam3. Hieruit bleek toen dat 98% van alle e-

mailverkeer wereldwijd, spam is. Er werden toen wereldwijd 120 

miljard spammails per dag verstuurd. Dit kost organisaties en de 

samenleving miljarden euro’s. 

Wanneer is een bericht spam? 

Niet alle berichten die we ongevraagd ontvangen zijn spamberichten. 

Dit is alleen zo wanneer het bericht elektronisch is verstuurd, zoals een 

e-mail-, sms- of whatsappbericht. Ook berichten die door een 

spraakcomputer worden verstuurd, zijn spamberichten. De berichten 

zijn direct aan jou gericht en maken reclame voor producten, diensten 

of een goed doel. Je hebt vooraf aan de bedrijven die deze producten 

verkopen geen toestemming gegeven om de berichten aan jou te 

versturen en je bent of was geen klant bij deze bedrijven4. Om 

spamberichten te voorkomen geeft de rijksoverheid via ACM 

Consuwijzer advies aan consumenten, te vinden op www.consuwijzer.nl.  

  

 
3 https://tweakers.net/nieuws/50681/onderzoek-98-procent-van-alle-e-mail-is-spam.html; 4 december 
2007 
4 https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/hoe-voorkom-ik-spam; 27 april 2021 

http://www.consuwijzer.nl/
https://tweakers.net/nieuws/50681/onderzoek-98-procent-van-alle-e-mail-is-spam.html
https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/hoe-voorkom-ik-spam
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1 Het belang van onze aandacht 

Iedereen ontvangt in meer of mindere mate spam in zijn of haar 

mailbox. Je kunt gerust stellen dat het een maatschappelijk 

geaccepteerd ‘product’ is in ons e-mailverkeer. Spam wordt vaak 

automatisch voor je gerubriceerd en opgeslagen in een aparte mailmap 

voor ongewenste mail. Het feit dat we deze vorm van e-mails als 

‘ongewenst’ bestempelen geeft al aan dat we niet op deze berichten 

zitten te wachten. We hebben hiervoor zelfs nooit toestemming gegeven. 

Spam is vooral voor commerciële doeleinden in het leven geroepen. 

Via prikkelende onderwerpen wordt onze aandacht opgeëist en worden 

we verleid om op de links in de spamberichten te klikken. Deze links 

komen vaak uit op een website of bij een product. Vanuit het oogpunt 

van de ontvanger van spam zie ik dit fenomeen als een nutteloze 

verspilling van tijd en geld. Met een buitenproportionele hoeveelheid 

berichten wordt onze aandacht opgeëist voor commerciële doelen. 

1.1 Negatieve aandacht verkoopt 

In de digitale wereld waarin wij leven zijn alle uithoeken van de wereld 

voor ons bereikbaar. Bijna alles is online te vinden, te bekijken, te koop, 

te doen, te lezen of beluisteren, te ervaren of te bezoeken. Maar ook wij 

zelf zijn makkelijker vindbaar en bereikbaar binnen deze wereld. Door 

ons gedrag op het internet kunnen technologiebedrijven veel over ons te 

weten komen. Met deze informatie worden we op veel manieren bewust 

en onbewust gemanipuleerd en aangezet om meer te consumeren en te 

ondergaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld via berichten op onze vaste of 

mobiele telefoon of platformen als Facebook en Youtube. Deze 

platformen zijn zo gebouwd dat gebruikers steeds meer berichten en 

filmpjes willen bekijken over onderwerpen waarvan het platform weet 

dat de kijker die interessant vindt. Facebook en Youtube verdienen veel 

geld met de verkoop van advertenties. Door de aandacht van gebruikers 

zo lang mogelijk vast te houden op het platform, en hen zoveel mogelijk 

advertenties voor te schotelen, lopen de inkomsten van het platform op. 

Gebleken is dat vooral sensatieberichten of berichten met een 

negatieve boodschap of lading het meest bekeken worden – deze 

berichten worden wel zes keer vaker gedeeld dan berichten met juiste 
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informatie5 – en dus het meeste opbrengen. Hierover spraken de 

nationaal coördinator terrorismebestrijding en de voorzitter van de 

Tweede Kamer Khadija Arib hun zorgen uit (nieuwsbericht RTL Nieuws 

15 oktober 2020). Tijdens de coronacrisis is er volgens hen meer 

wantrouwen ontstaan tegen de overheid, de wetenschap en de media. 

Dit wantrouwen wordt volgens hen vooral gevoed door 

complottheorieën en desinformatie die verspreid wordt via Facebook en 

Youtube.  

Dit was de aanleiding voor de redactie van het programma Zondag 

met Lubach om hierover op 18 oktober 2020 een uitzending aan te 

wijden, genaamd De Online Fabeltjesfuik6.  

1.2 Algoritmes voor commercie 

In de satirische theatervoorstelling neemt Lubach vanuit Theater 

Bellevue als nieuwslezer de actualiteiten van de week op de hak. In de 

uitzending De Online Fabeltjesfuik belicht hij het fenomeen dat 

gebruikers van sociale mediaplatforms als Facebook en Youtube 

berichten of filmpjes bekijken waarvan ze denken dat zij deze zelf 

kiezen. Deze worden echter door de algoritmes van de platformen voor 

hen bepaald. Hierdoor komen gebruikers steeds verder in een nauwe 

tunnel – een fuik - van informatie terecht en staan steeds meer open 

voor radicale ideeën. 

Volgens Lubach houden mensen van sensatie en kijken zij graag naar 

krankzinnige verhalen. Het algoritme ziet dat er op die betreffende 

berichten en filmpjes de meeste reacties komen. Deze berichten en 

filmpjes komen hierdoor steeds hoger op de kijklijst. Zo wordt de focus 

op fabels voor de gebruiker getrechterd, terwijl hij het idee heeft dat hij 

zelf kiest welk bericht of filmpje hij gaat kijken. Lubach stelt dat hoe 

langer mensen in deze ‘fuik’ zitten, zij de meningen die zij daar lezen en 

zien steeds meer gaan geloven. Zij leven eigenlijk allemaal in een andere 

werkelijkheid. Hierdoor lijkt het begrip ‘feiten’ te verdwijnen. Feiten 

waarover we van mening kunnen verschillen. De oplossing volgens 

Lubach? Sociale mediaplatforms moeten hier zelf iets aan doen.  

 
5 https://www.netflix.com/nl/title/81254224; 27 april 2021 
6 https://www.youtube.com/watch?v=FLoR2Spftwg; 18 oktober 2020 

https://www.netflix.com/nl/title/81254224
https://www.youtube.com/watch?v=FLoR2Spftwg
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Het censureren van berichten en filmpjes over complottheorieën, 

zoals dat nu gebeurt, ziet Lubach niet als een oplossing. Hoe bepalen de 

platforms namelijk of iets een complot is? Volgens Lubach moeten ze 

ervoor zorgen dat we allemaal weer in één werkelijkheid gaan leven. 

Uit de uitzending van Zondag met Lubach blijkt onder andere dat 

negatieve berichten en filmpjes over krankzinnige verhalen het meeste 

bekeken worden. Hierdoor leveren deze berichten het meeste geld op 

voor sociale mediaplatforms. Een vergelijkbaar effect is te zien bij 

spamberichten. Berichten over vaak bizarre onderwerpen krijgen via 

mailing en reclame veel aandacht en leveren daarmee veel geld op voor 

bedrijven. 

Voor deze scriptie onderzoek ik de mogelijkheden om mensen 

bewust te maken van de aandachtseconomie waarin we leven. Omdat 

spam en de manier van aandacht vragen via sociale mediaplatforms 

gepaard gaan met negativiteit en irritaties, kies ik er juist voor om dit 

bewustzijn op een positieve manier te creëren, juist door iets positiefs te 

presenteren. Hoe kan beeldende kunst hierin een rol spelen? 

 

Centrale vraag: hoe kan kunst je op een humoristische/positieve 

manier bewust maken van de situatie waarin je je bevindt? 

Om deze vraag te beantwoorden, onderzoek ik eerst hoe de 

aandachtseconomie ontstaan is, hoe deze werkt en hoe we hier 

tegenwoordig nog mee te maken hebben.  

  



17 

 

2 Het ontstaan van de aandachtseconomie 

Zo’n honderd jaar geleden, aan het begin van de twintigste eeuw, was 

het niet gangbaar dat mensen hun gevoelens toonden of daarover 

spraken. Men stond ook niet echt stil bij gevoelens of gedachten. 

Sigmund Freud had kort daarvoor zijn psychoanalyse van het 

onderbewuste bedacht. Hij was van mening dat het onderbewuste van 

de mens invloed had op het bewuste door irrationele emoties die 

instinctief, bijna dierlijk, werden gestuurd. Een neef van Sigmund 

Freud, Edward Bernays, gebruikte deze theorie van Freud om te 

onderzoeken wat er op individueel niveau en binnen groepen gebeurt 

als mensen een beslissing nemen7. Ook onderzocht hij hoe het mogelijk 

was om veel geld te verdienen via beïnvloeding en manipulatie van grote 

mensenmassa’s. Door middel van experimenten kwam hij erachter dat 

gevoelens en onderbewuste verlangens aangesproken kunnen worden 

om producten te willen hebben en dat men zich door het bezit van deze 

producten dan beter voelde. Deze methode paste hij heel bewust toe. 

Uitgaande van deze bewuste en manipulerende aanpak van 

beïnvloeding, ga ik er voor dit onderzoek van uit dat hier de basis is 

gelegd van onze huidige consumptiemaatschappij. 

Bernays zelf zag de bevolking als dom, als passieve verlangende 

consumenten waarop controle kon worden gehouden. Hij haalde 

bijvoorbeeld grote groepen vrouwen over om in het openbaar te gaan 

roken. Dit deed hij door het symbool waar roken door mannen voor 

stond, seksuele power, te projecteren op vrouwen. Mede door de inzet 

van de slogan ‘Torches of Freedom’ sprak hij de irrationele emotie van 

vrouwen aan om te gaan roken. Via de pers zorgde hij ervoor dat er een 

krachtig, vrij en onafhankelijk beeld van vrouwen ontstond en dat zij 

sociaal meer geaccepteerd werden. 

Om na de Eerste Wereldoorlog niet met geproduceerde voorraden te 

blijven zitten, gebruikten grote bedrijven deze methode en spraken 

consumenten aan op hun wensen en verlangens om iets nieuws aan te 

schaffen voordat iets aan vernieuwing toe was, door bijvoorbeeld 

producten een imago mee te geven. Tot deze tijd werden producten  

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=eJ3RzGoQC4s; 9 juli 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=eJ3RzGoQC4s
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Reclame Batschari sigaretten, 1914  
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namelijk vooral verkocht aan werkenden wanneer zij iets nodig 

hadden. Deze nieuwe aanpak sloeg ook aan in de politiek. Er ontstond 

een nieuw beeld van de democratie. Een samenleving waarin, voor een 

stabiele maatschappij, de relaties van de heersende leiders moesten 

veranderen om de economie draaiende te houden. Toen echter na de val 

van de beurs op 29 oktober 1929 een recessie aanbrak, concludeerden 

zowel Sigmund Freud als politici dat democratie juist ontevredenheid 

veroorzaakte. Volgens hen maakte democratie een egoïstisch 

individualisme los.  

Voor Adolf Hitler was dit de reden om de democratie te vernietigen, 

de productie van massaproducten bij de staat onder te brengen en de 

vrije tijd van de bevolking in te vullen en te bepalen. Hitler stelde zelfs 

een minister van propaganda aan, Paul Joseph Goebbels. Via 

propaganda werden mensenmassa’s beïnvloed door binnen groepen 

propaganda juist in te zetten op liefde. Buiten groepen was deze gericht 

op haat. 

In Amerika ontstond er in de jaren dertig onder president Roosevelt 

een nieuwe verbinding tussen de politiek en de bevolking. Via polls en 

interviews werd de mening van de bevolking gevraagd en gepolst. 

Bedrijven verenigden zich, Edward Bernays trad op als adviseur en de 

pers werd ingezet. Hiermee was het kapitalisme binnen de democratie 

een feit.  

 De creatie van consumenten 

Na de Tweede Wereldoorlog werd voor psychiaters in Amerika het 

bewijs geleverd voor de psychoanalyse van Freud. Veel soldaten hadden 

na de oorlog te kampen met mentale problemen en het werd meer 

geaccepteerd om over gevoelens te praten. Gevoelens en stress van de 

oorlog waren volgens de psychiaters ontstaan door gevoelens van 

vroeger die door angst werden onderdrukt. Dit gevaarlijke 

onderbewuste had volgens hen tijdens de Tweede Wereldoorlog de 

samenleving ontwricht.  

Aan het einde van de jaren veertig werden er projecten opgezet om 

de psychoanalyse toe te passen op de grote massa. Om onderbewuste 

krachten en verlangens onder controle en hun persoonlijkheid meer in 

balans te houden werd het ego van de mensen vergroot. Vanuit 
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economisch oogpunt was dit een interessant uitgangspunt: er werden 

consumenten gecreëerd. 

Ernest Dichter richtte The Institute for Motivational Research op. 

Hier onderzocht hij door middel van focusgroepen waarom mensen zich 

gedragen zoals zij zich gedragen. Hoe zij producten kopen en reageren 

op reclame. Dichter was overtuigd van zijn ‘strategie van verlangen’. 

Producten gaven mensen een beter imago en meer zelfvertrouwen.  

 Manipulatie in het belang van handel en politiek 

Vanaf de jaren vijftig wordt de bevolking in Amerika via de media, 

politiek en de psychologie meer en meer beïnvloed en gemanipuleerd. 

Er werd invloed uitgeoefend op de massa via hun angsten en 

kwetsbaarheden. President Eisenhouwer wilde bijvoorbeeld de angst 

voor het communisme uit Rusland vergroten bij de Amerikaanse 

bevolking. Hij manipuleerde hen via een angstcampagne in de media. 

Via politieke bezoeken aan bijvoorbeeld Guatemala en georganiseerde 

protesten verdraaide hij bewust het beeld van de realiteit. Hij liet 

Guatemala bombarderen en ‘bevrijden’ door vliegeniers van de CIA om 

de Amerikaanse bevolking te laten geloven dat Guatemala bevrijd was 

van het communisme. Edward Bernays noemde deze aanpak ‘the 

engeneering of consent’. 

Via marketingstrategieën werd het onderbewuste gemanipuleerd om 

het consumentisme vergroten, zodat de massaproductie na de Tweede 

Wereldoorlog door kon gaan. Deze manipulatie had tot gevolg dat 

mensen geïsoleerd en kwetsbaar werden, maar vooral hebzuchtig en 

gevoelig voor manipulatie door de handel en politiek. Iemand die hier 

niet achter stond was de filosoof Herbert Marcuse. Hij was ervan 

overtuigd dat de onderbewuste verlangens van mensen niet 

gewelddadig of slecht waren. Volgens Marcuse werden deze juist 

gevaarlijk door ze in de maatschappij te onderdrukken of vervormen. 

Marcuse was een voorstander van ‘onaangepast leven’, een leven waarin 

de bevolking zich niet wilde aanpassen aan de heersende waarden en 

normen van de samenleving. Hij was van mening dat er via valse 

beloften een wereld gecreëerd werd waarin mensen hun gevoelens en 

identiteit uitten via de massaproductie van goederen.  
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Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? – Richard Hamilton, 1956 
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Hierdoor ontstond volgens hem de ééndimensionale mens. De mens die 

zich conformeert aan sociale onderdrukking.  

Marcuse vond het belangrijk om bestaande maatschappelijke 

belangen niet zomaar aan te nemen en te accepteren. Mensen moesten 

volgens hem vragen blijven stellen, ontwikkelingen in twijfel trekken en 

zich tegen de status quo verzetten. In de jaren zestig stond een groep 

activisten op. Studenten die ageerden tegen de manipulatie van 

consumenten. Ze waren tegen een leven dat gebaseerd was op 

materialistische waarden en normen, op het maken van winst en 

hebzucht. 

Er ontstond een beweging met het motto: je mag zijn wie je bent. 

Deze beweging kreeg steeds meer effect op het bedrijfsleven en de 

handel. Een steeds groter wordende groep mensen gedroeg zich niet 

meer als voorspelbare consumenten. Zij leefden in het nu en wilden 

producten kopen die hun individualiteit uitdrukten. Producenten 

moesten zich hierop aanpassen door te gaan variëren bij de productie 

van producten. Tot nu toe was het productiesysteem namelijk gericht op 

massaproductie. Ook de reclamewereld moest zich aanpassen en 

uitvinden hoe zij deze snel groeiende groep consumenten kon bereiken. 

Consumenten voor wie hun individuele leven centraal stond. Een leven 

waarin zij zichzelf konden zijn. 

 The way of life 

In de jaren zeventig ontstond een nieuwe cultuur en leefstijl en dat was 

een uitdaging voor de macht van de Amerikaanse regering. Hoe kon het 

kapitalisme de bevolking helpen om zich te uiten en daaraan veel geld 

verdienen? Economen en psychologen ontwikkelden een systeem om 

via enquêtes en focusgroepen gedachten en verlangens van de 

onvoorspelbare consumenten op te halen. Uit de ingevulde enquêtes 

haalde een computer de onderliggende patronen. Hoe mensen zich 

uitten zei veel over hun waardes. Je zou kunnen zeggen dat hier de 

eerste algoritmes zoals we die nu kennen, werden ontwikkeld. 

Algoritmes waarmee platforms als Google en Facebook vandaag de dag 

gedrag en interesses van gebruikers voorspellen. Mensen werden 

gecategoriseerd volgens waardes en leefstijlen om nieuwe producten te 

ontwikkelen die pasten bij het individualisme. 
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En zo ontstond de ‘lifestyle marketing’ welke ook weer invloed had 

op de politiek. Hier werd ingezet op ‘controle hebben over je eigen 

leven’. Er was geen overproductie van goederen meer, maar een 

eindeloze productie van steeds veranderende verlangens en behoeften. 

Mensen kregen het gevoel bevrijd te zijn, maar eigenlijk werd hun 

identiteit steeds afhankelijker van bedrijven. Deze stonden op hun beurt 

in dienst van persoonlijke bevrediging van verlangens, wensen en 

behoeften. 

Deze ontwikkelingen vonden in de jaren tachtig ook plaats in de 

handel en politiek in Europa. Ook hier werden focusgroepen, enquêtes 

en polls ingezet om gevoelens en verlangens van de bevolking te 

achterhalen. Men verdiepten zich in de psychologische motieven voor 

het doen van aankopen. Het bleek dat mensen anders wilden zijn dan 

anderen en ze wilden zich uiten via de producten die ze wilden kopen. 

Consumenten werden niet meer ingedeeld in sociale klassen, maar in 

leefstijlen. Public Relations kwam in opkomst en focuste zich op 

glamour, producten en beroemdheden. Deze beroemdheden werden als 

de eerste influencers ingezet in de media. 

 Irrationele emoties en rationele gedachten 

In de jaren negentig lijkt er in de politiek een einde te komen aan de 

inzet van de theorie van Freud. Men gaat uit van zelfzuchtige, instinctief 

gedreven individualisten. Er ontstond een nieuwe vorm van democratie 

waarbij politici buiten hun eigen belang moesten denken om kiezers te 

benaderen, om gesprekken aan te gaan over wat het beste is voor de 

maatschappij. Terwijl de theorie van Freud in de handel en economie 

nog steeds de ideale consument produceert. Mensen voelden zich vrij, 

maar waren eigenlijk slaven geworden van hun eigen verlangens. 

 Manipulatie toen en nu 

In de afgelopen eeuw heeft er een verschuiving plaatsgevonden van 

aandacht vanuit de handel en de politiek voor de grote onwetende 

massabevolking naar (schijnbaar) zelfbepalende individualisten. 

Vandaag de dag zijn eigenaarschap, autonomie, vrijheid en eigen kracht 

nog steeds belangrijke waarden voor mensen. Maar ook worden we nog 

steeds beïnvloed en gemanipuleerd voor economisch en politiek gewin. 
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Ik sluit mij aan bij de gedachten van Herbert Marcuse dat in de 

afgelopen eeuw een wereld is gecreëerd waarin mensen hebzuchtig zijn, 

gevoelig voor manipulatie en hun gevoelens en identiteit uiten via de 

massaproductie en -consumptie van goederen. Met zijn uitspraak “in 

een onderdrukkend systeem kan vrijheid een middel worden om mee te 

beheersen” legt hij een duidelijke link tussen de manipulatie van 

mensen en de invloed die men hierdoor op hen krijgt. 

In de Amerikaanse film The Truman Show uit 1998 uit schrijver 

Andrew Niccol zijn kritiek op de rol van de massamedia hierin. De show 

waarbinnen Truman – als een true man – de hoofdrol speelt, is in scene 

gezet door een productiebedrijf om zoveel mogelijk kijkcijfers te 

genereren. Tijdens de show wordt er door de acteurs regelmatig reclame 

gemaakt voor verschillende producten met de bedoeling dat de 

toeschouwers van de show hierin in hun alledaagse leven geïnteresseerd 

raken en de producten willen kopen. Ze zijn onder invloed van de show 

consumenten geworden die niet nadenken over een eventuele andere 

toekomst. De ééndimensionale mensen, zoals Herbert Marcuse hen 

noemt. Zij zitten continue gekluisterd aan hun televisie, gebiologeerd 

door de belevenissen van Truman en lijken geen oog meer te hebben 

voor hun eigen omgeving.  
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3 Hoe werkt de aandachtseconomie tegenwoordig? 

Door de snelle groei van informatieaanbod in onze digitale wereld, is 

aandacht tegenwoordig schaars geworden. Internetbedrijven 

concurreren om deze aandacht via advertenties en spam die aansluiten 

bij interesses en behoeften van gebruikers. Hoe meer deze daarbij 

aansluit, hoe langer gebruikers hun aandacht eraan besteden en 

eventueel geneigd zijn een aankoop te doen. Voor sociale 

mediaplatforms en adverteerders is deze aandacht veel waard. Maar ook 

zijn de gegevens en het gedrag van deze gebruikers heel interessant voor 

technologiebedrijven, namelijk in de vorm van data. 

 Overvloed, oneindige behoefte en schaarste 

Tijdens een Brainwash Talk van Human drie jaar geleden sprak James 

Williams over de aandachtseconomie8. Williams is ethicus en heeft een 

aantal jaren bij Google gewerkt. Hij maakte de vergelijking tussen 

Diogenes van Sinope en Alexander de Grote in de vierde eeuw voor 

Christus in Griekenland en onze huidige tijd, de eenentwintigste eeuw. 

De tijd die wij ook wel het informatietijdperk noemen. Informatie is 

overal in tegenstelling tot de tijd van Diogenes van Sinope en Alexander 

de Grote, waar de machtige Alexander de Grote zijn invloed uitoefent op 

Diogenes. Toen was informatie schaars en was er aandacht in overvloed. 

Nu is dit andersom. Er is informatie in overvloed, maar de aandacht is 

schaars.  

Grote, invloedrijke technologiebedrijven verleiden ons om hen onze 

aandacht te geven, om er grip en controle over te krijgen. Dat is een 

ander doel dan waar gebruikers de digitale systemen als e-mail, Google 

en sociale media voor gebruiken. De doelen van de internetsystemen 

zijn niet in het belang van de gebruikers. Het gaat om de hoeveelheid 

clicks en views en hoe hiermee zoveel mogelijk geld kan worden 

verdiend. Onze aandacht is het product, maar volgens Williams geldt 

dat ook voor onze menselijke wil. 

We zijn in een economische en maatschappelijke situatie beland, 

waarin de manipulatie van onze aandacht en menselijke wil de basis 

 
8 https://www.brainwash.nl/bijdrage/dit-is-wat-er-op-het-spel-staat-in-onze-aandachtseconomie; 27 april 
2021  

https://www.brainwash.nl/bijdrage/dit-is-wat-er-op-het-spel-staat-in-onze-aandachtseconomie
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vormt van een mondiaal commercieel verdienmodel en waardoor we 

met grote negatieve maatschappelijke gevolgen te kampen hebben.  

 Het verdienmodel 

In de afgelopen decennia is er een verdienmodel onze wereld 

ingeslopen. Dit model heeft ervoor gezorgd dat ons gedrag op het 

internet, op digitale netwerken en in onze fysieke wereld wordt 

beïnvloed en gemanipuleerd. Wij mensen zijn tegenwoordig als 

gebruikers voor technologiebedrijven dus commercieel interessant. We 

worden door hen als consumenten benaderd. Hoe werkt dit 

verdienmodel precies? In de documentairefilm The Social Dilemma9 

geeft een van de eerste investeerders van Facebook, Roger McNamee, 

hier zijn mening over. Bedrijven verkopen tegenwoordig geen producten 

meer, maar zij verkopen juist hun gebruikers. Adverteerders betalen 

namelijk voor de producten die de gebruikers gebruiken. De gebruikers 

zijn hiermee volgens McNamee dus het product. Alle sociale 

mediaplatforms concurreren met elkaar om de aandacht van de 

gebruikers. Ze willen dat zij zo lang mogelijk op hun kanalen actief 

blijven. Dit doen deze platforms volgens Shoshana Zuboff, PhD 

professor emeritus aan de  universiteit van Harvard en schrijver van het 

boek ‘The Age of Serveillance Capitalism’10, door hun zekerheid te 

verkopen. Advertenties die zij plaatsen moeten succesvol zijn. Hiervoor 

zijn goede voorspellingen onmisbaar en om goede voorspellingen te 

kunnen doen is veel data nodig. Hoe meer data, hoe meer en beter 

gedrag te voorspellen is. Data die zij ontvangen door hun gebruikers 

overal bij te volgen, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn.  

Er worden verschillende soorten data verzameld. In eerste instantie 

vooral over wat gebruikers doen. Het gaat dan om wat ze posten, liken, 

kijken, klikken, zoeken etcetera. Ook wordt er data verzameld over hoe 

de gebruikers dit doen. Bijvoorbeeld waar ze dat doen, hoe vaak, met 

wie, op welke toon, met een filter of zonder, hoe lang, wanneer etcetera. 

Met deze twee verschillende soorten data kunnen analisten gedrag van 

gebruikers voorspellen.  

 
9 https://www.netflix.com/nl/title/81254224; 27 april 2021 
10 Boek The Age of Serveillance Capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power; 
Shoshana Zuboff; September 2019; Profile Books Ltd; ISBN 9781781256855 

https://www.netflix.com/nl/title/81254224
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En daarom zijn deze data interessant voor platformen als Google en 

Facebook, maar ook voor bedrijven die een product of dienst willen 

verkopen. 

De gegevens van de gebruikers van het internet en de verschillende 

platformen zijn de grondstof voor dit fenomeen. De gebruikers zijn de 

leveranciers van wat Zuboff ‘gedragssurplus’ noemt: de informatie die 

ontstaat wanneer we online actief zijn, informatie opzoeken, artikelen 

kopen, communiceren etcetera. Google heeft hier een andere naam 

voor, namelijk ‘digitale broodkruimels’ of ‘digitale uitstoot’, wat 

impliceert dat het om waardeloze data gaat. Google gebruikt deze 

informatie om hun dienstverlening te optimaliseren, zoals ze zelf zegt. 

Zuboff noemt het surveillancekapitalisme. Deze data zijn namelijk de 

belangrijkste grondstof geworden voor grote ondernemingen die handel 

bedrijven in toekomstig gedrag. Surveillancekapitalisten weten alles 

over ons, terwijl hun manier van werken zo is opgezet dat het 

ondoorgrondbaar blijft voor ons’, schrijft Zuboff. ‘Ze verzamelen grote 

hoeveelheden nieuwe kennis op basis van ons, maar niet ten behoeve 

van ons. Ze voorspellen onze toekomst, niet in ons belang, maar in dat 

van anderen.’ 

 Een hedendaags panopticum 

Het surveillancekapitalisme van Zuboff heeft vanuit onze hedendaagse 

tijd een sterke gelijkenis met de beschrijving van Jeremy Bentham’s 

(1748 – 1832) panopticum in de achttiende eeuw, een wereld waarin er 

continue toezicht en controle is. Bentham beschreef zijn opvattingen 

over het op een efficiënte manier onder controle houden van 

mensenmassa’s. Zijn theorie ging over controle en macht. Om dit in de 

praktijk uit te voeren, ontwierp hij samen met architect Willey Reveley 

in 1791 een gevangenismodel, het panopticum. Een rond gebouw met 

een koepel. In de buitenste cirkel waren de cellen van de gevangenen 

gevestigd. In het midden was er een ruimte voor de cipiers om de 

gevangenen in de gaten te houden. Zij waren echter niet zichtbaar voor 

de gevangenen. Doordat de gevangenen continue bekeken werden of het 

gevoel hadden dat ze bekeken werden, gingen zij gewenst gedrag 

vertonen en konden zij onder controle gehouden worden.  
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Blauwdruk Panopticum Jeremy Bentham, 1791 

Achtergrondfoto: Presidio Modelo gevangenis, Cuba 1995  
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Het beschreven verdienmodel in onze huidige samenleving wordt 

gevoed door een hedendaagse vorm van het panopticum van Bentham.  

Wij worden ook ongemerkt ‘bekeken’. Via ons internetgedrag, maar 

ook via camera’s, klantenkaarten en bijvoorbeeld onze bankgegevens. 

Hiermee, en onder invloed van de media, wordt ons gedrag beïnvloed 

en volgt een geleidelijke, onmerkbare verandering van ons gedrag en 

onze perceptie.  

Volgens Jaron Lanier, schrijver van het boek “Tien argumenten om 

je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen”, is deze 

verandering het product van dit verdienmodel. Technologiebedrijven 

zijn volgens Lanier de rijkste bedrijven op de wereld. Ze hebben relatief 

weinig medewerkers in dienst en een grote computer die veel geld voor 

hen binnenhaalt via data van gebruikers. Alles wat gebruikers online 

doen wordt geregistreerd en geanalyseerd. De computers die dit 

registreren hebben bijna geen menselijke supervisie. Ze voorspellen 

steeds beter wat we doen en wie we zijn door middel van algoritmes. 

Deze algoritmes helpen de technologiebedrijven om hun doelen te 

halen, namelijk het verhogen van het gebruik, het groeimodel dat ervoor 

zorgt dat gebruikers terugkomen en vrienden uitnodigt en het 

reclamedoel om zoveel mogelijk geld te verdienen. 

Volgens Jaron Lanier gebeurt dit door een statistiekmachine die via 

algoritmes ons gedrag kan voorspellen. Deze machine noemt hij 

Behaviours of Users Modified and Made into an Empire for Rent 

(Gemodificeerd Gebruikersgedrag tot Verhuurbaar Imperium 

Gemaakt), oftewel BUMMER. De statistieken zijn volgens Lanier 

bedoeld om de aandacht van gebruikers te trekken en hen content door 

de strot te duwen voor economisch gewin. Het systeem dirigeert ons 

menselijk gedrag, bemoeit zich met ons leven waarin nepaccounts – 

zogenaamde bots11 -, nepgroepen en uiteindelijk een nepsamenleving 

ontstaan. 

Lanier is wetenschapper, musicus en schrijver. Hij is ervan overtuigd 

dat we zonder sociale media kunnen leven. Het internet zelf, ons gedrag 

op digitale platformen en de verbindingen die mogelijk zijn dankzij het 

 
11 The New York Times, 2018, www.nytimes.com/interactive/2018/01/27/technology/social-media-
bots.html; 21 april 2021 

http://www.nytimes.com/interactive/2018/01/27/technology/social-media-bots.html
http://www.nytimes.com/interactive/2018/01/27/technology/social-media-bots.html
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internet, ziet hij niet als het probleem. Het verdienmodel dat na de 

Tweede Wereldoorlog ontstond en waarmee reclame veranderde in 

gedragsmodificatie, daar ligt volgens Lanier het probleem voor onze 

huidige aandachtseconomie. Een economie waarvoor overduidelijk onze 

aandacht en menselijke wil de hoofdingrediënten zijn. 

Computers en het internet vandaag de dag functioneren door de 

invloed van ontwerpers en programmeurs van een aantal decennia 

geleden. Het oorspronkelijke ontwerp van het internet is volgens Lanier 

tegenwoordig een niet flexibele, ingesloten technologie, een ‘lock-in’. 

Het is inmiddels zo’n complexe en wijdverspreide technologie dat het 

huidige en toekomstige ontwikkelingen beperkt. Als we vooral de sterke 

kanten van computers benadrukken, vergeten we volgens Lanier de 

beperkingen. Zonder menselijke input kunnen computers niets en 

hebben we er dus ook niets aan. Dus het is belangrijk om van onze eigen 

hersencapaciteit uit te blijven gaan en niet teveel op de mogelijkheden 

van computers te vertrouwen. 

Het feit dat de programmeurs van het internet dertig jaar geleden 

nog niet konden overzien wat de gevolgen ervan zouden zijn, kunnen we 

hen denk ik niet aanrekenen. De digitale en technologische 

mogelijkheden ontwikkelen zich zo snel, dat dit hoogst waarschijnlijk 

niet te overzien was. 

Bij het gebruik van het internet ligt mijn grootste bezwaar in de 

algoritmes die gebruikt worden en de beïnvloeding en manipulatie van 

grote groepen gebruikers ten gunste van kapitalistische doelen van de 

(wereld)economie en de macht van politici. Het is begrijpelijk dat 

bedrijven een winstoogmerk hebben en dat zij hun doelgroepen via het 

internet willen bereiken. Gebruikers worden in hun internetgebruik en 

gedrag echter beïnvloed en gemanipuleerd, waardoor hun eigen 

zeggenschap over wat ze te zien krijgen teniet gedaan wordt. Dit heeft 

grote – soms zelfs gevaarlijke - gevolgen voor de context waarbinnen we 

bijvoorbeeld beslissingen nemen, nieuws interpreteren, onze mening 

vormen, plannen maken en ons verhouden tot ontwikkelingen. 

 De impact en gevolgen 

Voor commerciële bedrijven is het logisch om doelen te stellen die 

ervoor zorgen dat zij in economisch opzicht gezond blijven, wellicht 
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groeien en hun bestaan veilig stellen. Inmiddels zijn de algoritmes die 

internet- en sociale mediabedrijven hiervoor gebruiken echter een eigen 

leven gaan leiden en ze hebben veel invloed op ons leven. Het zijn 

volgens Cathy O’Neil, PhD Data Analist, auteur van het blog 

mathbabe.com en schrijver van het boek ‘Weapons of Math 

Destruction’12, eigenlijk meningen geïntegreerd in een code. Ze 

vervangen context door cijfers. Doordat de context verdwijnt hebben 

onze uitspraken op het internet geen betekenis meer. Algoritmes zijn 

niet objectief en worden ontwikkeld door een commercieel bedrijf om 

winst te maken. Er zijn volgens O’Neil maar weinig mensen die weten 

wat het algoritme ontwikkelt en wat er met de content gebeurt. De opzet 

ervan is vaak geheim en ze zijn ondoorzichtig en onverklaarbaar voor de 

mensen zelf of voor gebruikers van hun diensten. Mensen hebben er 

weinig tot geen controle over en hierdoor zijn ze ondergeschikt aan het 

systeem. 

O’Neil noemt de algoritmes massavernietigingswapens13 omdat ze 

wijdverspreid zijn en grote destructieve gevolgen hebben voor grote 

groepen mensen. Ze zijn gebaseerd op wiskundige principes die via een 

scoresysteem mensen op verschillende manieren beoordelen. Daarbij 

worden ze veel gebruikt bij het bepalen van omstandigheden die invloed 

hebben op het leven van mensen. Zo werken algoritmes vooroordelen in 

de hand terwijl dit in eerste instantie niet zo lijkt te zijn.  

In Amerika werden bijvoorbeeld docenten op een school ontslagen 

wanneer zij een slechte beoordeling krijgen. Andere docenten krijgen 

juist een bonus wanneer zij goed scoren op de beoordeling. Het 

scoringssysteem voor deze beoordeling is niet uitgebreid en is 

afhankelijk van de scores van de leerlingen bij bepaalde testen. De 

docenten staan aan de lat voor het verschil tussen de verwachte score en 

de uiteindelijke score van de leerlingen. De uitkomst van de scores voor 

de docenten betekenen volgens O’Neil daarmee dus niets. Volgens 

Jennifer Goldbeck, computerwetenschapper en professor aan de 

universiteit van Maryland als directeur van het Social Intelligence Lab, 

 
12 Boek Weapons of Math Destruction – How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy; 
Cathy O’Neil; uitgave 2016, Penguin Books; ISBN 9780141985411 
13 https://www.c-span.org/video/?414440-1/cathy-oneil-discusses-weapons-math-destruction; 20 
september 2016; 15 mei 2021 

https://www.c-span.org/video/?414440-1/cathy-oneil-discusses-weapons-math-destruction
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wordt hiermee de menselijke intuïtie overschreven door een klein beetje 

wiskunde. Mensen zijn geneigd algoritmes te geloven omdat ze 

wiskundig zijn. Maar daarmee zijn ze nog niet eerlijk. Wiskunde zou 

juist verklarend moeten werken en dingen niet ingewikkelder moeten 

maken. Het wordt in het genoemde voorbeeld ingezet als wapen tegen 

docenten.  

Uit representatieve onderzoeken over internetgebruik in Amerika 

blijkt overigens volgens Jennifer Goldbeck14 dat er een relatie bestaat 

tussen het bewustzijn en de bezorgdheid over de algoritmes en de 

sociaal-economische status en ras. Mensen met een lager inkomen zijn 

zich minder bewust van hun internetgebruik en hierover ook minder 

bezorgd. Daar waar technologie de menselijke zwakte overstijgt, ligt 

volgens O’Neil de kern van verslaving, polarisatie, radicalisering, 

verontwaardiging en ijdelheid. Als mensen moeten weten wat ze moeten 

doen, is het belangrijk dat ze op hun sociale perceptie kunnen 

vertrouwen. We kijken namelijk naar elkaars reactie om te weten wat we 

moeten doen. Via sociale media is de perceptie vaak onjuist, volgens 

Jaron Lanier. Door de toename hiervan lijkt het erop dat mensen niet 

meer in dezelfde wereld leven. Mensen kunnen elkaars sociale 

mediafeed niet zien en daarom kunnen ze zich minder goed verplaatsen 

in wat iemand anders denkt of voelt. Aan de basis van deze empathie of 

respect ligt volgens Lanier The Theory of Mind. Je maakt in je 

gedachten een verhaal over wat er in iemands hoofd gebeurt. We leven 

hierdoor volgens hem in een ondoorzichtige tijd. 

De algoritmes zorgen ervoor dat nieuws en feiten voor iedereen 

anders zijn, zoals Arjen Lubach in zijn voorstelling ook beweerde. 

Algoritmes kennen de waarheid niet en voor gebruikers is het niet direct 

duidelijk wat de bedreiging van de algoritmes is. Dit gevaar zit niet in de 

technologie zelf, maar in het feit dat deze technologie het ergste in de 

maatschappij naar boven kan brengen. 

Tristan Harris, voormalig designtechnicus van Google en mede 

oprichter van het Centre of Humane Technology, is van mening dat de 

technologiebedrijven verantwoordelijk zijn voor de negatieve gevolgen 

 
14 https://www.c-span.org/video/?414440-1/cathy-oneil-discusses-weapons-math-destruction; 20 
september 2016; 15 mei 2021 

https://www.c-span.org/video/?414440-1/cathy-oneil-discusses-weapons-math-destruction
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van sociale mediaplatforms. Sommige ontwikkelaars zijn eerder bij deze 

platforms gaan werken omdat ze van mening waren dat de platforms 

veel positieve gevolgen voor de wereld in petto hadden. Er blijken echter 

veel negatieve en ongezonde gevolgen uit voort te vloeien. Zoals 

bijvoorbeeld de verslaving, het niet zelf kunnen bepalen welke 

informatie je ziet, nepnieuws dat verspreid wordt en het ideaalbeeld dat 

veel mensen via filters op foto’s willen benaderen.  

Volgens Jaron Lanier is er een hele generatie gecreëerd van mensen 

die denken dat de basis van communicatie ligt in manipulatie. De 

overredingstechnologie die hiervoor gebruikt wordt is gekoppeld aan 

psychologie en de manieren waarop je iemand kan overtuigen om een 

handeling uit te voeren. Dit noemt hij intermitterende positieve 

bekrachtiging. Een onbewuste gewoonte waarop het systeem inspeelt. 

Of growth hacking, het hacken van iemands psyche voor meer groei. 

Gebruikers verliezen hun eigen wil, volgens Lanier. En het is voor 

gebruikers moeilijk om het platform te verlaten. Mede doordat zij het 

platform met meerderen gebruiken. Dit noemt Lanier de lock-ins. 

Anna Lembke, medisch directeur van de universiteit van Stanford, 

vergelijkt sociale media met drugs. Volgens haar optimaliseren deze 

media de connectie tussen mensen. Jaron Lanier is hiervan ook 

overtuigd. Gebruikers blijven zo lang mogelijk aan hun accounts 

gekluisterd. Mensen die verslaafd zijn aan sociale media vertonen 

dezelfde symptomen als junkies of gokverslaafden. Ze worden steeds 

minder realistisch en hebben statistisch meer kans om zich als een 

verslaafde te gaan gedragen1516. 

Wanneer we ons in een groep bevinden, zoals op sociale media, 

raken we de realiteit kwijt omdat een machtsstrijd groter is dan het 

grotere geheel. Een patroon dat voorkomt daar waar mensen groepen 

vormen17. Volgens Lanier zouden mensen in een solitaire stand moeten 

staan, zodat iedereen uniek en autonoom in de wereld staat en andere 

informatie heeft en hierover op een andere manier nadenkt. 

 
15 SIDE, onderzoek naar asovorming. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Identity_model 
_of_deindividuation_effects; 27 april 2021 
16 Werk van Justin Cheng, https://www.clr3.com/; 27 april 2021 
17 Lee Smolin, http://leesmolin.com/writings/the-trouble-with-physics/; 27 april 2021 

https://www.clr3.com/
http://leesmolin.com/writings/the-trouble-with-physics/
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De verslavende werking van sociale media is vooral schadelijk voor 

kinderen. Mede omdat hun zelfvertrouwen geschaad wordt wanneer zij 

op de platforms niet genoeg waardering krijgen voor de berichten die ze 

plaatsen. De korte termijnsignalen zoals likes en dergelijke geven 

waardering, een soort sociale goedkeuring. Maar we vermengen dit met 

waarde en waarheid. Volgens Jonathan Haidt, PhD sociaal psycholoog 

NYU Stern School of Business, is er vanaf 2011 en 2013 een hele 

generatie jongeren ontstaan die angstiger, depressiever en kwetsbaarder 

is. Ook is het volgens Haidt zo dat we met deze psychische problemen te 

maken hebben, omdat wij mensen ons qua ontwikkeling niet kunnen 

aanpassen aan de snelheid van de technologische ontwikkelingen en de 

mogelijkheden. 

Ondanks het feit dat het in de kern van de sociale mediaplatforms 

gaat om vrienden maken en onderlinge verbondenheid in de wereld, 

tonen verschillende onderzoeken volgens Jaron Lanier aan dat deze 

verbondenheid niet is toegenomen18. Er heerst zelfs een groter gevoel 

van isolement19. “Het patroon20 is zo duidelijk21 dat zelfs sociale 

mediabedrijven onderzoek publiceren waaruit blijkt dat sociale media 

mensen verdrietig maken. De verbindingen die dankzij het internet 

mogelijk zijn, zijn positief, maar hierbij moeten we de manipulatie door 

derden accepteren. De hieraan verbonden extra functies, gestuurd door 

commerciële media, zijn schadelijk22. 

In onze vrije cultuur kunnen tegenwoordig informatie en media door 

anderen dan de auteur worden bewerkt en opnieuw gepubliceerd. Dit 

wordt de mash-up-cultuur genoemd. Dit verandert volgens Jaron 

Lanier de manier waarop de inhoud van de content wordt 

geconsumeerd door gebruikers. Men bekijkt steeds vaker fragmenten in 

plaats van de originele, complete inhoud. Dit heeft twee gevolgen: het 

verkort de aandacht van mensen en leidt de aandacht af van de auteurs 

 
18 http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/1/150292; 1 januari 2016 
19 Boek Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen; Jaron Lanier; 
Uitgave 2018; ISBN 9789047012009; pagina 103  
20 https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-teens; 1 
mei 2017  
21 Boek Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen; Jaron Lanier; 
Uitgave 2018; ISBN 9789047012009; pagina 103 
22 Boek Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen; Jaron Lanier; 
Uitgave 2018; ISBN 9789047012009; pagina 104 

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/1/150292
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-teens
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van de originele content. Doordat de originele context vaker ontbreekt, 

ontstaan misverstanden. Het is belangrijk om het belang van 

kwalitatieve creaties van het individu groter te laten zijn dan het belang 

van het collectief. Als we onze individualiteit laten onderdrukken door 

het collectief, blijft er volgens Lanier alleen over wat het collectief 

goedkeurt of zich aan conformeert. Hierdoor zou volgens hem een 

totalitaire staat als in Noord-Korea kunnen ontstaan. Een voorbeeld 

hiervan vindt Lanier websites als Wikipedia waarvan de inhoud door 

verschillende auteurs is geschreven. Ze verminderen de waarde van 

individueel auteurschap ten gunste van de inhoud die door en voor de 

massa is geschreven. 

 Is er een oplossing? 

Over het algemeen worden de sociale mediaplatforms verantwoordelijk 

gehouden voor deze maatschappelijke en psychologische gevolgen. Hoe 

groter deze worden, hoe moeilijker het is om te veranderen. Deze 

bedrijven zitten namelijk vast in een bedrijfsmodel met 

verantwoordelijkheden. Tristan Harris is een voorstander van het 

ontwikkelen van een meer humane vorm van technologie: ethical 

design. De technologie die de mens en de maatschappij niet schaden 

maar zelfs verbeteren. Volgens hem heeft de technologie-industrie een 

morele verplichting om de huidige problemen op te lossen. 

Jaron Lanier is van mening dat het belangrijk is dat we van onze 

eigen hersencapaciteit uit blijven gaan en niet teveel vertrouwen op de 

mogelijkheden van computers23. Hij voorspelde in de jaren tachtig hoe 

groot de gevolgen waren van het internet op onze cultuur. Nu pleit hij 

ervoor dat de mens weer belangrijker moet worden dan de techniek. Hij 

is ervan overtuigd dat een oplossing de financiële prikkels in de wereld 

moet aanpassen en is een voorstander van de ontwikkeling van 

duidelijke wetten en regels voor sociale mediaplatforms. Volgens Lanier 

is er bij de komst van sociale mediabedrijven een grote fout gemaakt 

door hun diensten gratis te maken voor gebruikers. Hoe kan iets wat 

gratis is toch draaien om ondernemerschap waarbij veel geld wordt 

 
23 Boek ‘You are not a gadget’; Jaron Lanier; Uitgave 2011, Penguin Books; ISBN 9780141049113 
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 verdiend? Hieruit ontstond het advertentiemodel dat volgens Lanier 

een gevaar is voor de toekomstige economie24. 

Volgens Lanier zou het een oplossing kunnen zijn om gebruikers te 

laten betalen voor toegang tot informatie op het internet om zo de 

werkgelegenheid in de toekomst veilig te stellen. Door bijvoorbeeld 

abonnementsgelden of een kleine belasting te heffen op de verschillende 

platformen zoals Youtube en Google. Nu kan iedereen bijvoorbeeld 

muziek of een boek gratis online ‘kopen’. Maar dit heeft gevolgen voor 

de auteurs ervan. Waaraan verdienen zij hun inkomen nog? Vaak is het 

ook nog zo dat hun werk, hun intellectuele eigendom, in delen op het 

internet verschijnt, bijvoorbeeld als quotes zonder context of in video’s 

die massaal gedeeld worden. 

Het businessmodel van sociale mediabedrijven is volgens hem nu 

gebaseerd op één trucje. Wanneer er een grote nieuwe ontwikkeling of 

uitvinding plaatsvindt, zou dit hun einde kunnen betekenen. Volgens 

Lanier moeten sociale mediabedrijven hun businessmodel innoveren 

om ook in te toekomst te kunnen blijven bestaan. 

Soshana Zuboff gaat nog een stap verder en vindt dat deze platforms 

verboden moeten worden. Evenals dat de handel in organen of tot slaaf 

gemaakten verboden is. De gevolgen ervan zijn namelijk onvermijdelijk 

en verwoestend. Een eenduidige oplossing voor dit fenomeen is er 

eigenlijk niet. 

Volgens Cathy O’Neil is het zo dat in alle algoritmes waardes ingebed 

zijn. De eigenaren en makers ervan beslissen welke waardes en normen 

ze inbouwen. Vanuit de vrije markt zal er volgens haar geen oplossing 

komen voor het maken van algoritmes die neigen naar een wiskundig 

wapen. Het is namelijk winstgevend om discriminerend te zijn. O’Neil 

pleit voor een soort eed voor datawetenschappers, zoals de eed van 

Hippocrates voor artsen, zodat zij big data en algoritmes volgens de 

juiste normen en waarden en eerlijk inzetten voor de juiste  doelen, om 

gelijkheid en rechtvaardigheid te bevorderen in plaats van ze juist 

vergroten. Ook vindt ze dat er actuele wet- en regelgeving moet zijn voor 

algoritmes en het gebruik van de uitkomsten ervan die gevolgen hebben 

voor grote groepen mensen. Hiermee ligt vast wanneer en hoe 

 
24 You are not a gadget; Jaron Lanier, uitgave 2011; Penguin Books; ISBN 9780141049113 
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algoritmes wel of niet gebruikt mogen worden. Een belangrijk 

aandachtspunt is hierbij de winstgevendheid van het gebruik van de 

uitkomsten. In onze kapitalistische wereld waaraan het maken van 

winst en het hebben van macht aan de basis liggen, zal het moeilijk zijn 

om dit voor elkaar te krijgen. 

Over het gebruik van algoritmes in het algemeen ben ik sceptisch. 

Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Voor het bestrijden van ziektes is 

het wellicht goed om hiervoor voorspellende analyses te gebruiken. Dit 

kan voorkomen dat mensen ziek worden, er uitbraken van bepaalde 

ziektes ontstaan of onze maatschappij beter voorbereid is op 

toekomstige ontwikkelingen of gebeurtenissen op het gebied van onze 

gezondheid. Maar als deze algoritmes niet juist en oneerlijk worden 

gebruikt, dan zijn de uitkomsten niet betrouwbaar en worden gegevens 

misschien nog steeds gebruikt voor het bepalen van bijvoorbeeld de 

hoogte van onze ziektekostenpremie. De vraag is of het gebruik van 

algoritmes wettelijk afdoende af te kaderen is. 

Uiteindelijk is natuurlijk het bewustzijn van gebruikers over het 

internet en de sociale media belangrijk. Veel mensen zijn onwetend over 

de werking van het verdienmodel van het internet en sociale 

mediaplatforms. Of het maakt hen niet uit dat hun gedrag geanalyseerd 

wordt zonder dat ze het in de gaten hebben. Hiermee wordt echter veel 

voor hen bepaald, zowel in de online als offline wereld. 

Persoonlijk denk ik dat er een belangrijke wereldwijde taak ligt om 

eenduidige en duidelijke, internationale wet- en regelgeving te maken 

voor het gebruik van de mogelijkheden van het internet. 

Zowel voor de technologie als de contentbeheerders en voor de 

gebruikers. Als we gebruik willen blijven maken van de voordelen van 

het internet en de platformen, van bijvoorbeeld het bereik, de rijkheid 

en reikwijdte van informatie, het contact, moet er volgens mij gekeken 

worden naar de toekomstige mogelijkheden. Welke ontwikkelingen zien 

we aankomen? Welke technologische mogelijkheden achten 

programmeurs en wetenschappers voor mogelijk in de toekomst? Wat is 

de visie over het internationale gebruik van het internet voor de 

toekomst? 
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Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling wanneer grote groepen 

mensen onbewust worden beïnvloed ten gunste van kapitalistische 

doelen van de (wereld)economie en de macht van politici. Wanneer wet- 

en regelgeving wordt ontwikkeld en ingevoerd en hiermee de bestaande 

wordt geactualiseerd of aangepast, vind ik het belangrijk dat er een 

duidelijke component van moraal in opgenomen wordt. Het is uiteraard 

subjectief wat iemand wel of niet verantwoord vindt of wat mag of niet. 

Maar een algemene basis van ethiek en moraal is volgens mij een must. 

Gebruikers van het internet moeten bewust gemaakt worden van de 

manieren waarop hun gegevens daadwerkelijk gebruikt worden en 

hierin ook zeggenschap krijgen. Nu kun je via cookies aangeven 

waarvoor je wel en geen toestemming geeft en welke van jouw gegevens 

gebruikt mogen worden. Dit is vaak heel omslachtig en moet bij bijna 

iedere websites worden aangegeven. Wanneer je zou werken met een 

betaald abonnement op het internet, zoals Lanier aangeeft, kun je bij dit 

abonnement bijvoorbeeld - compact en in duidelijke en begrijpelijke 

taal - laten opnemen waarvoor contentmakers welke gegevens van jou 

wel of niet mogen gebruiken.  
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4 Bewustzijn creëren via beeldende kunst 

Tot nu toe heb ik in deze scriptie beschreven waarom onze aandacht zo 

belangrijk is binnen de hedendaagse maatschappij. Hoe dit fenomeen is 

ontstaan en welke aspecten daarin een rol spelen.  Ook is beschreven 

welke gevolgen het achterliggende online verdienmodel heeft en welke 

oplossingen ervoor zijn. Dan is nu het moment aangekomen om te 

onderzoeken hoe we bewustzijn kunnen creëren voor de situatie waarin 

we ons nu binnen deze aandachtsmaatschappij bevinden. En, zoals 

gezegd, het liefst op een positieve of humoristische manier. Hoe kan 

beeldende kunst hierin een rol spelen? 

Om deze vraag te beantwoorden verdiep ik mij in geëngageerde 

kunst, omdat bij deze kunstvorm de boodschap over een sociaal, 

maatschappelijk of politiek thema voorop staat. Een thema waarbij de 

kunstenaar zich betrokken voelt, ideeën over kenbaar wil maken of 

bewustzijn over wil creëren. Ik beschrijf hoe deze kunstvorm is ontstaan 

en ik onderzoek een drietal kunstwerken. Maar allereerst is het 

belangrijk om te benoemen wat verstaan wordt onder geëngageerde 

kunst.  

Engagement betekent verbintenis of betrokkenheid. Sociaal of 

maatschappelijk engagement houdt in dat iemand betrokken is bij 

sociale of maatschappelijke kwesties. Bij geëngageerde kunst zoekt de 

maker de verbinding met de maatschappij. Zowel in het maakproces als 

het werk zelf. Misschien zou je zelfs kunnen stellen dat kunst altijd 

geëngageerd is. Tijdens het debat Kunst en engagement in 2003 van 

Smart Project Space zei Lex ter Braak, directeur van het Fonds voor 

beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (BKVB) bijvoorbeeld: 

"Alle kunst is geëngageerd, omdat kunstenaars zich met de wereld 

bezighouden." 25 Hier ben ik het tot op zekere hoogte mee eens. Echter 

zijn er ook kunstenaars die zich nadrukkelijker bezig houden met 

sociaal-maatschappelijke kwesties in de wereld. Nato Thompson 

omschrijft dit als volgt: “sociaal geëngageerde kunstenaars creëren 

vormen van kunst die gemeenschappen trachten te activeren en het 

 
25 file:///C:/Users/verti0/Downloads/Engagementenoverdegrens%20(2).pdf; januari 2006 

file:///C:/Users/verti0/Downloads/Engagementenoverdegrens%20(2).pdf
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publieke bewustzijn van dringende sociale kwesties te bevorderen.”26 De 

geëngageerde kunstenaar heeft dus een duidelijke boodschap, wil de 

wereld iets vertellen of ergens bewust van maken. 

 De opkomst van geëngageerde kunst 

Hoe is geëngageerde kunst ontstaan en heeft het zich gevormd tot het 

hedendaagse engagement in de kunsten? Hier volgt een korte schets 

vanaf het begin van de twintigste eeuw. De periode waarin de basis is 

gelegd van onze huidige aandachtseconomie door de bewuste en 

manipulerende aanpak van beïnvloeding van grote groepen mensen. 

Op 5 februari 1916 ontstond bij een theatervoorstelling in een café in 

Zürich de Dadabeweging. Een plek in het neutrale Zwitserland waar 

veel vluchtelingen, waaronder veel kunstenaars, naartoe waren gegaan, 

op de vlucht voor de Eerste Wereldoorlog. De dadaïsten wilden de 

maatschappelijke en politieke omstandigheden verbeteren door kritiek 

te uiten op de bestaande waarden, normen en cultuur. Ook maakten zij 

zich los van de traditionele kunstvormen. Ze gebruikten hiervoor 

materialen en kant en klare producten, de zogenaamde readymades, om 

de toeschouwer aan te zetten tot nadenken. Hiermee wilden de 

dadaïsten de interpretatie van kunst en esthetiek aan de orde brengen. 

Toeschouwers werden via de kunstwerken gedwongen om na te denken 

over maatschappelijke kwesties die aangekaart werden. Vaak was de 

toon negatief en dreven de kunstenaars de spot met dat wat in de 

maatschappij serieus werd genomen. De komst van het Dadaïsme kun je 

volgens mij zien als het begin van de opkomst van geëngageerde kunst 

in de twintigste eeuw. 

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw kwam er een 

verandering van hoe kunstenaars naar de wereld keken. Voor deze 

zogenaamde postmodernisten ontstond het inzicht dat er verschillende 

manieren zijn om naar de wereld te kijken en dat deze ook anders te 

ervaren is. Er was hiervoor niet één waarheid. De ideale toekomst 

bestaat volgens hen niet. We leven volgens hen in het hier en nu. Er 

ontstaan veel nieuwe kunstvormen en kunstenaars gebruiken  

 
26 Boek ‘Living as form. Socially Engaged Art from 1991-2011’; Nato Thompson, 2012; ISBN 
9780262017343 
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verschillende stijlen en combineren verschillende kunstvormen. In deze 

tijd ontstaat de massacultuur. Een cultuur waarin via 

massacommunicatie massaconsumptie wordt gestimuleerd. 

Postmoderne kunstenaars staan open voor de commercie en het 

materialisme die opkomen in de periode na de Tweede Wereldoorlog. 

Kunstenaars als bijvoorbeeld Andy Warhol en Jeff Koons gebruiken 

deze commercie, de massamedia en de massaproductie van goederen 

juist in hun werk. 

De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat een 

aantal ontwikkelingen zich voordeden. Er was veel werk, de lonen en 

daardoor de koopkracht gingen omhoog en de sociale 

verzekeringswetten zorgden voor zekerheid bij ziekte en werkloosheid. 

De opleidingsmogelijkheden namen toe, zeker vanaf de jaren zestig, 

waardoor meer mensen (hoger) geschoold werden. Ook voor 

kunstenaars was dit een periode waarin zij meer vrijheden kregen. Er 

was veel kritiek op onrecht wat er was in de maatschappij en 

kunstenaars wilden de wereld verbeteren. In deze tijd ontstond er meer 

interesse in de waarde van maatschappelijke kunst en komt engagement 

in de kunst op vele manieren voor. Taal werd een belangrijk instrument 

om met de wereld te communiceren. Met name door de opkomst van de 

communicatiemiddelen en de massamedia was het mogelijk om een 

groot en breed publiek te bereiken.  

Vanaf de jaren tachtig begint de globalisering. Voor iedereen nemen 

de mogelijkheden toe om te reizen en te migreren. Men kwam in contact 

met andere culturen en door de modernere, digitale 

communicatiemiddelen was het mogelijk om op grote, internationale 

schaal te communiceren via de telefoon, radio, televisie en het internet. 

Met de val van de Berlijnse Muur in 1989 kwam er een einde aan het 

communisme in Europa en ontstond er meer ruimte voor de westerse 

vrije marktwerking. Wereldwijd waren er ontwikkelingen in de politiek, 

de economie en de maatschappij waardoor ook in de wereld van kunst 

en cultuur veranderingen optraden. Er ontstonden nieuwe vormen van 

participatieve kunst, zoals performances en installatiekunst. 

Kunstenaars werkten niet meer alleen vanuit zichzelf en gericht op het 

individu. Kunst werd niet alleen meer gemaakt voor in het museum, 
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maar ook in grote publieke ruimtes en in samenwerking met 

verschillende gemeenschappen. 

In onze huidige digitale samenleving is veel informatie via digitale 

communicatiemiddelen zoals radio, televisie en het internet voor ons 

bereikbaar. Vaak gebruiken we hiervoor moderne technologische 

middelen als de smartphone, laptops en tablets. Hierdoor zijn we ons 

iedere dag bewust van politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en 

ontwikkelingen. Meer mensen houden zich hierdoor bezig met hoe de 

maatschappij functioneert. Waar sociaal geëngageerde kunst in de jaren 

negentig van de vorige eeuw geschaard werd onder de zogenaamde ‘low 

art’, is het tegenwoordig een eigen stijl binnen de kunsten.  

  



46 

 

5 Hoe brengt een kunstenaar de boodschap over? 

Hoe trekken kunstenaars toeschouwers naar hun werk toe? Welke 

eigenschappen moet een kunstwerk hebben om de boodschap succesvol 

over te brengen? Om deze vragen te beantwoorden onderzoek ik 

kunstwerken van drie verschillende kunstenaars. Alle drie maakten zij 

kunstwerken in de tweede helft van de twintigste eeuw, maar zijn 

vandaag de dag ook nog steeds actief. Als eerste een werk van de 

Amerikaanse conceptuele kunstenaar en collogist Barbara Kruger 

(1945), “I shop therefore I am” (1987). Krugers werk dateert uit de 

tweede helft van het postmodernisme en sluit aan bij de opkomst van 

onze huidige consumptie- en aandachtsmaatschappij. 

Het werk van beeldend kunstenaar en beeldhouwer Erwin Wurm 

(1954) is kritisch over de mentaliteit en levensstijl in onze huidige 

maatschappij. De vervreemdende en humoristische aspecten ervan 

maken het interessant werk om ook bij dit onderzoek te betrekken. 

Ten slotte onderzoek ik “De pindakaasvloer” van programmamaker, 

acteur, stemacteur, schrijver, presentator en beeldend kunstenaar Wim 

T. Schippers. Een opvallend werk dat zowel eind jaren ’60 als 

tegenwoordig verbazing en verwarring oogst bij menig bezoeker. 

Via het werk van deze drie kunstenaars onderzoek ik welke aspecten 

van het werk eraan bijdragen dat de boodschap overkomt op de 

toeschouwer en maak ik een verbinding tussen de beschreven 

ontwikkelingen in de vorige eeuw en die in onze huidige 

aandachtsmaatschappij. 

 Oneliners, humor en ironie 

Op welke manier brengen deze drie kunstenaars hun boodschap over 

maatschappelijke thema’s via hun kunstwerken over op het publiek? 

Zowel Kruger, als Wurm als Schippers maken hun werk om mensen aan 

te zetten tot nadenken. Alle drie focussen ze zich hierbij op 

verschillende thema’s. Thema’s die terugkomen in het werk van Barbara 

Kruger zijn met name feminisme, individuele autonomie en verlangen. 

Een overeenkomstig thema met het werk van Erwin Wurm is te vinden 

in onze hang naar materieel bezit en de massaconsumptie. Bij Wim T.  
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I shop therefore I am – Barbara Kruger, 1987 
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Schippers gaat het vooral over de zinloosheid van het leven. Iets wat 

zinloos is, kan volgens hem nog wel interessant zijn. 

Vanuit haar achtergrond als grafisch vormgever, gebruikt Barbara 

Kruger de massamedia in haar werk. Ze vervangt boodschappen uit de 

massamedia door korte eigen kritische oneliners, aforismen, zoals 

bijvoorbeeld “I shop therefore I am” of “Your body is a battleground”. 

Kruger gebruikt deze oneliners vaak in combinatie met aansprekende 

zwart wit foto’s. Hiermee spreekt ze haar publiek direct aan met een 

belangrijke boodschap. Ze wil ons via haar werk laten nadenken over 

hoe we onszelf voordoen in onze werkelijkheid. Hierbij legt ze 

bijvoorbeeld de verbinding met een grote denker als de Franse filosoof 

Rene Descartes. Dit doet ze in haar werk “I shop therefore I am”. Dit 

beeld bestaat uit een zwartwit foto van een hand die naar voren rijkt. 

Middenin het beeld is in een wit kader de tekst “I shop therefore I am” 

te lezen in rode letters. Het beeld is omrand door een rood kader. Het is 

een bekend werk van Kruger. Het is veelvuldig gebruikt op 

boodschappentassen en T-shirts. 

Kruger brengt een bepaalde urgentie in haar werk naar voren, 

namelijk de urgentie van materieel bezit. Dit doet ze door bijvoorbeeld 

het deel van de hand dat naar voren grijpt lichter te maken. Rondom het 

vierkante beeld staat een rood kader. Hiermee creëert Kruger een 

contrast met het zwartwit beeld. Dit contrast vormt zich ook doordat de 

achtergrond van de foto onscherp is. De wijsvinger van de hand wijst 

naar de “I” van “I shop”. Hiermee legt Kruger de focus op dat deel van 

de foto, zodat de blik van de toeschouwer hiernaartoe wordt getrokken. 

Het woord “therefore” is kleiner dan de rest van de tekst. Hierdoor 

ontstaat een korte pauze in de tekst. 

De tekst “I shop therefore I am” heeft Kruger afgeleid van de stelling 

“I think therefore I am” van de Franse filosoof Rene Descartes. In het 

Latijn “Cogito ergo sum” oftewel “Ik denk, dus ik ben”. Hoe kan iets zijn 

wat het is? Onze zintuigen kunnen ons namelijk bedriegen. De twijfel 

maakt, volgens Descartes, dat iemand bestaat. Hij was ervan overtuigd 

dat als je denkt, als je twijfelt, je bestaat. 

Barbara Kruger verwijst naar deze stelling om de wereld erop te 

wijzen dat we niet bestaan omdat we denken of om wie we zijn, maar 
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omdat we ‘bezitten’. Hiermee verwijst ze overduidelijk naar het 

consumentisme van onze oppervlakkige massacultuur door het belang 

van materieel bezit aan de kaak te stellen. Dit doet ze met het gebruik 

van een tekstuele aanpassing van de stelling van Descartes met humor 

en sarcasme en hiermee spreekt ze de toeschouwer direct aan. 

In het licht van deze scriptie is “I Shop Therefore I Am” evenals in de 

jaren tachtig vandaag de dag nog steeds een relevant werk. Juist in onze 

huidige digitale samenleving waarin we via het internet en sociale 

mediaplatforms bedolven worden door woorden, teksten en beelden. 

Vaak verdwijnt de context waarbinnen teksten en beelden eigenlijk 

bestaan. Worden ze in onze mash-up maatschappij uit deze context 

geplukt en verspreid door ontvangers gezien en gelezen. Zoals Jaron 

Lanier zegt beïnvloedt het digitale verdienmodel van tegenwoordig 

ongemerkt ons gedrag en onze perceptie via manipulatie. 

In het werk van Erwin Wurm valt direct op dat humor en ironie 

hierin een belangrijke rol spelen. Hierover zegt hij "Als je dingen met 

gevoel voor humor benadert, gaan mensen er meteen vanuit dat je niet 

serieus genomen moet worden. Maar ik denk dat waarheden over de 

samenleving en het menselijk bestaan op verschillende manieren 

kunnen worden benaderd. Je hoeft niet altijd bloedserieus te zijn. 

Sarcasme en humor kunnen je helpen dingen op een lichtere manier te 

zien."27 Vaak maakt hij beelden van dagelijkse situaties en 

gebruiksvoorwerpen die hij vervormt tot humoristische, absurde en 

verwarrende beelden. Zoals bij de serie ‘Fat Car’, waarbij hij 

bijvoorbeeld een Porsche een opgezwollen look geeft. Hiermee verwijst 

hij naar de drang om een ‘dikke’ auto te bezitten. 

Via de humor in zijn werk, trekt hij de aandacht van de toeschouwer 

- hij verleidt en verrast - en zet aan tot nadenken. Wurm trekt niet 

alleen de aandacht van zijn publiek, maar trekt dit publiek ook 

daadwerkelijk naar het werk toe. Hij laat het publiek dan onderdeel zijn 

van het werk, zoals in de ‘One Minute Sculptures”. Hierbij is hijzelf of 

zijn andere mensen even een sculptuur. Gedurende één minuut gaan 

mensen een relatie aan met alledaagse artikelen. Deze scene legt Wurm  

 
27 https://www.youtube.com/watch?v=-y3RW9pwJfI; Interview Erwin Wurm; SubmarineChannel; 24 
april 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=-y3RW9pwJfI
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Fat Convertible – Erwin Wurm, 2005 
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vast met een foto of een film. Zijn sculpturen bestaan dus maar voor 

een korte tijd. 

Deze humor en ironie is ook terug te vinden in het conceptuele werk 

van Wim T. Schippers. Via humor en absurditeit brengt hij de 

toeschouwer in verwarring. Hij doorbreekt hiermee bestaande 

denkpatronen en gewoontes. Hij deconditioneert. Regelmatig oogst hij 

hiermee verontwaardiging en kritiek. Schippers is geïnspireerd door het 

werk van Marcel Duchamp en Kurt Schwitters. Zijn werk heeft 

verwantschap met Fluxus en popart. In relatie tot zijn levensfilosofie dat 

alles zinloos is, stelt hij zichzelf de vraag: ”Waarom moet altijd alles 

ergens over gaan? Het is er, is dat niet voldoende?”28 

Een werk waarmee hij zowel kritiek als lof oogstte is “De 

Pindakaasvloer”. Deze vloer maakte hij voor het eerst in 1969 en bestaat 

uit een afgekaderd deel op de vloer waarbinnen de vloer egaal is 

afgesmeerd met een laag pindakaas. Het werk is in meerdere 

afmetingen te maken. In 1997 werd het getoond in het Centraal 

Museum in Utrecht en in 2011 heeft Museum Boijmans van Beuningen 

het concept van het werk aangekocht. Hier is het werk vier bij veertien 

meter groot. Er werd 1100 liter pindakaas gebruikt om de vloer egaal 

mee af te smeren. Het werk is zinloos en onzinnig, maar – volgens 

Schippers - daarom nog wel de moeite waard. 

In de media is er veel kritiek geweest op dit werk, met name vanuit 

het oogpunt of dit wel kunst te noemen is. Het werk leverde ook een 

reactie op van scholieren die de vloer in het Centraal Museum 

bestrooiden met hagelslag en boterhammen. Hiermee wilden ze het 

werk van Schippers verder uitwerken. Regelmatig werd het werk ook 

beschadigd. Bezoekers konden Wim T. Schippers tijdens een bezoek aan 

het Museum Boijmans van Beuningen via “de Pindakaaspost” een vraag 

stellen over het kunstwerk of een reactie achterlaten. Veelal werd de 

vraag gesteld waarom hij deze vloer nu precies gemaakt had. Schippers 

ziet deze reacties en de reacties vanuit de kunstwereld ook als onderdeel 

van het werk en kan het daarvan niet los zien. Beide horen bij elkaar. 

Het feit dat iemand zich afvraagt waarom de vloer is gemaakt en wat 

 
28 https://www.youtube.com/watch?v=iQFeKjnm26I; 25 april 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=iQFeKjnm26I
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deze betekent, is juist de betekenis van het werk. De vloer is er gewoon. 

Meer is het niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pindakaasvloer – Wim T. Schippers, Museum Boijmans van Beuningen, 2011  
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 Directe aandacht met een knipoog 

Vanuit de hierboven beschreven kunstenaars en kunstwerken valt op te 

maken dat het belangrijk is om de toeschouwer rechtstreeks aan te 

spreken om de boodschap van het werk over te brengen. In het geval 

van Kruger gebeurt dit letterlijk met een directe, aansprekende tekst en 

contrasterende beelden. Erwin Wurm nodigt de toeschouwer uit om te 

participeren in het werk en Wim T. Schippers zaait verwarring en 

onbegrip waardoor hij direct de aandacht van de toeschouwer weet te 

vangen. 

Daarbij is het bij de beschreven kunstwerken duidelijk dat een 

ingrediënt als humor en ironie – hier en daar met een knipoog – zorgt 

voor een connectie met de toeschouwer. Komt de boodschap van de 

kunstenaar hiermee makkelijker of misschien zelf duidelijker over? Ik 

zou zeggen van wel. Humor slaag een bruggetje tussen een serieuze 

maatschappelijke aangelegenheid en onze denkwereld, maar ook ons 

innerlijk gemoed. Het zorgt voor betrokkenheid en interesse. 

Dit betekent niet dat de toeschouwer altijd positief tegenover het 

werk of de boodschap van de kunstenaar staat. Zoals bij “De 

Pindakaasvloer” waar mensen zich afvragen of dit nou werkelijk kunst is 

en waarom het überhaupt gemaakt is. De invloed van de media is hierin 

waarschijnlijk niet gering. Daar spelen zich de discussies over onder 

andere nut en noodzaak zich af. Het is aan de kunstenaar om hier 

gebruik van te maken om zijn intenties over te brengen. 
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6 Mijn eigen beeldende werk 

Via mijn eigen beeldende werk wil ik bewustzijn overbrengen over een 

situatie waarin we ons bevinden. Namelijk dat zowel in onze fysieke als 

de digitale wereld, de interesse voor onze aandacht erg groot is. Onze 

aandacht zorgt via ons gedrag op het internet voor data. Data die 

gebruikt worden om onze onbewuste gevoelens, verlangens en 

gedachten te beïnvloeden en ons aan te zetten tot gedrag. Veelal om 

meer te kopen zodat bedrijven veel geld verdienen of zodat organisaties 

meer invloed krijgen. 

In mijn werk gebruik ik ook humor en voeg ik een knipoog toe. Dit 

doe ik om ervoor te zorgen dat mijn boodschap niet te belerend 

overkomt. Ik wil toeschouwers niet op hun vingers tikken en belerend 

‘toespreken’ omdat ik persoonlijk een grote aversie voel tegenover het 

verdienmodel van onze huidige economie waaraan wij in de loop van de 

afgelopen eeuw ten prooi zijn gevallen. Een fenomeen waarvan ik zelf 

ook onderdeel ben. Hoewel velen zich er niet bewust van zijn dat ons 

gedrag gemanipuleerd en beïnvloed wordt, zijn er ook veel mensen die 

zich hier wel van bewust zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er meer 

bewustzijn gecreëerd moet worden over dit verdienmodel en de 

gevolgen die dit voor ons heeft. Deze bewustwording wil ik overbrengen 

via mijn beeldende kunst. 

Ingrediënten die ik gebruik zijn daarom humor, vervreemding en 

soms een knipoog naar het werk van grote kunstenaars zoals Andy 

Warhol en Barbara Kruger. De tweeëndertig smaken “Campbells’s Soup 

Cans” van Andy Warhol zijn terug te zien in mijn werk met de 

verschillende smaken Spam. Spam zoals de vreemde, ongewenste e-

mailberichten met die we met grote regelmaat ontvangen. Deze ‘lelijke’ 

berichten waarmee onze aandacht gevraagd wordt en die de aanleiding 

vormden voor het onderwerp van deze scriptie. Het werk bestaat uit 

blikken spam waarvan ik het etiket op het blik heb gemanipuleerd. De 

smaken waarin dit product te koop is heb ik aangepast in de 

onderwerpen waarover veel spamberichten gaan. Ook de 

ingrediëntenlijst en de serveertip op het etiket heb ik toegeschreven 

naar mijn boodschap. 
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Spam Cans – Inge Verton, 2021  



56 

 
De opstelling van de blikken komt overeen met het werk van Warhol 

uit 1962. Door letterlijk blikken ham te gebruiken, leg ik een relatie 

tussen de massaal verstuurde spamberichten van tegenwoordig met de 

beelden uit de massamedia die Warhol gebruikte. Andy Warhol is onder 

andere bekend door het gebruik van de zeefdruktechniek. Een techniek 

die ontwikkeld is voor commercieel gebruik. De labels in mijn werk zijn 

geprint met een moderne printer, zoals deze tegenwoordig veel gebruikt 

wordt voor de productie van grote hoeveelheden drukwerk. 

Bij een ander werk heb ik de relatie gelegd met het werk “I think 

therefore I am” van Barbara Kruger. Dit werk bestaat uit twee 

hoofdkussens met een kussensloop. Deze kussensloop heeft een opdruk 

met de tekst “I am online therefore I am”. De tekst is geschreven in het 

lettertype en met de kleuren van het Google logo. Achter de tekst is een 

grote vingerafdruk te zien. De opdruk heeft eenzelfde rode kader zoals 

ook te zien is in het werk van Kruger. 

Ik wil bewustzijn overbrengen dat we via ons online gedrag een 

vingerafdruk afgeven aan de online technologiebedrijven. We geven 

hiermee als het waren onze identiteit af, ons dna. Daarbij is het 

tegenwoordig de norm om online actief te zijn op sociale mediakanalen 

en hier een inkijkje te geven in ons leven. Het belang van een online 

leven is in onze huidige maatschappij bijna een ‘must’. 

Hoofdkussens bevinden zich doorgaans in de meest intieme ruimte 

van ons huis, onze slaapkamer. Een kamer waar we ’s avonds ons hoofd 

te rusten leggen en het verloop van onze dag, ons gedrag en onze 

gedachten de revue nog eens laten passeren. 

Een werk dat ik combineer met deze twee hoofdkussens zijn twee 

‘matrassen’ van tweeënhalve meter lang en één meter breed. Deze 

matrassen zijn een vergrote versie van de luchtkussenzakjes die 

gebruikt worden om de ruimte in postpakketjes op te vullen. De tekst op 

de transparante matrassen sluiten aan bij het thema dat gaat over 

consumentisme, 24/7 online zijn, gemak voor consumenten en het 

vervullen van onze wensen en behoeften. De grote afmetingen van de 

luchtkussenzakjes tot matrassen op ware grootte heeft een 

vervreemdend effect. In combinatie met de hoofdkussens zet het geheel 

aan tot nadenken. 
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I am online therefore I am – Inge Verton, 2021 

Air filling – Inge Verton, 2021  
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Ook voeg ik een serieuze noot toe om toeschouwers na te laten 

denken. Dit doe ik bij een fotoserie waarop 27 mensen te zien zijn. Deze 

mensen staan rechtop met de armen langs hun naakte lichaam, tot hun 

middel op de foto. Ze zijn anoniem, doordat zij een witte kussensloop 

over hun hoofd hebben. Deze kussensloop associëren sommige mensen 

met IS of een gijzelaar. Dit schrikt toeschouwers in eerste instantie af, 

totdat ze zien dat de kussenslopen voorzien zijn van een opdruk. Deze 

bestaat uit handgeschilderde rode hartjes. Dit zijn de ‘likehartjes’ van 

sociale mediaplatforms als Facebook en Instagram en van Whatsapp. 

Het heeft een vervreemdend, maar hopelijk ook verzachtend effect om 

deze hartjes op de slopen te zien. 

Met dit werk wil ik mensen bewust maken van het feit dat door 

gebruik te maken van het internet, sociale media en apps, we gegijzeld 

en gebruikt worden door deze bedrijven om veel geld te verdienen. We 

staan eigenlijk in dienst van hun verdienmodel. De context van ons 

gedrag en van ons fysieke leven doet er voor deze bedrijven niet toe. Je 

kunt je daarbij afvragen of we wel anoniem zijn op het internet of weten 

technologiebedrijven juist veel over onze persoonlijkheid? Doet het er 

voor deze bedrijven toe wie we in werkelijkheid zijn? Hoe makkelijk 

geven we onze identiteit online af? hoe verhoudt de aandacht die er 

online voor ons is zich tot de werkelijke aandacht in ons fysieke leven? 

Door de verschillende werken met elkaar te combineren wil ik een 

gesprek aanwakkeren om de toeschouwer bewust te maken. Het werk 

moet aanzetten tot nadenken in plaats van dat het voor je denkt. Ik 

breng een serieuze boodschap over en met behulp van humor en 

vervreemding maak ik contact met de toeschouwer. De boodschap van 

mijn werk ligt in het verlengde van het werk van Kruger, Wurm en 

Schippers, maar dan gebaseerd op de status van onze huidige 

aandachtsmaatschappij. Dit is terug te lezen in mijn artist statement 

over mijn beeldende werk (pgn 60): 

 

 

 
 

Rechts: Employees of a distorted reality – Inge Verton, 2021 
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“We accept the reality of the world with which we're presented." 

Door Ed Harris in de rol van producer Christof in de film The Truman 

Show (1998). 

 

De realiteit is dat, wat wij accepteren dat het is. Dat wat aan ons 

gepresenteerd wordt. We twijfelen niet graag aan onze waarheid. De 

structuren die ten grondslag liggen aan dat wat wij vandaag de dag als 

onze waarheid accepteren begint steeds meer trekken te krijgen van een 

Truman show. Onze aandacht wordt gestuurd, onze verlangens 

geregisseerd, onze interesses aangewakkerd tot in het extreme. We 

geven de regie uit handen, maar voeren ook hetgeen dat ons stuurt met 

onze meest intieme manifestaties. We voeren het hongerige beest dat 

almaar meer verlangt van onze inbreng om zelf te kunnen groeien. We 

consumeren om onze realiteit betekenisvol te laten zijn en presenteren 

ons online om dezelfde reden. Onze dagelijkse realiteit vervormt onze 

dagelijkse realiteit. Dat is waar mijn werk over gaat29. 

  

 
29 Artist Statement Inge Verton; mei 2021 
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7 Eindconclusie 

Voor deze scriptie heb ik onderzocht hoe we met behulp van kunst 

mensen bewust kunnen maken van de situatie waarin we tegenwoordig 

leven, de aandachtseconomie. Ik heb mij verdiept in de werking van 

deze economie. Hoe zit deze in elkaar en wat is de rol van 

technologiebedrijven hierin? Ik ben in de geschiedenis van de afgelopen 

eeuw gedoken om erachter te komen hoe het zover gekomen is dat we 

nu in deze situatie zijn beland en met de negatieve gevolgen van het 

verdienmodel achter onze kapitalistische economie te maken hebben. 

Zijn er oplossingen waarmee we los kunnen komen van de online 

surveillance en manipulatie waarmee technologiebedrijven onze 

verlangens, gevoelens, en gedachten onbewust beïnvloeden?  

De aandachtsmaatschappij waarin we tegenwoordig leven, is – 

binnen dit onderzoek - het product van ontwikkelingen die zich de 

afgelopen honderd jaar hebben afgespeeld. Technologische 

ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, politieke 

ontwikkelingen. In combinatie met onze zucht naar welvaart, bezit, 

macht en invloed heeft dit ertoe geleid dat we in dienst staan van onze 

eigen economie en politiek. Ontsnappen hieraan is niet meer mogelijk. 

We zitten met z’n allen vast aan dit bedrijfsmodel. Daarentegen kunnen 

we met actuele, eenduidige, en duidelijke internationale wet- en 

regelgeving wel invloed uitoefenen op de mogelijkheden en het gebruik 

van het internet. Via ethical design en misschien zelfs een eed van 

Hippocrates voor datawetenschappers, zodat we de mogelijkheden voor 

de juiste redenen gebruiken en volgens eerlijke waarden en normen.  

Uiteindelijk is het belangrijk dat we vooral ons (eigen) gezonde 

verstand blijven gebruiken. Stel jezelf de vraag: hoe kan iets wat gratis is 

toch draaien om ondernemerschap waarbij geld wordt verdiend? 

Misschien is het helemaal zo gek nog niet om een klein bedrag te 

betalen voor de toegang naar informatie op het internet. Heel belangrijk 

is het dat we ons bewust zijn van het feit dat ons gedrag op het internet 

zichtbaar is. Volgbaar en interpreteerbaar is voor bedrijven die met deze 

informatie veel geld verdienen. 

Mocht je daar geen problemen mee hebben, dan is het nog steeds 

belangrijk om je hiervan bewust te zijn. De informatie die wij namelijk 
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vinden op het internet, de mensen die we daar ontmoeten, de 

nieuwsartikelen die we lezen, de producten die we willen kopen, de 

plekken die we tijdens onze vakanties willen bezoeken, verschijnen op 

onze schermen omdat de technologiebedrijven ervoor zorgen dat dat 

gebeurt. Zij weten namelijk - via de data die we zelf achterlaten op het 

internet – heel nauwkeurig te voorspellen dat dat precies is waar onze 

interesse naar uitgaat. 

In plaats van onze horizon te verbreden doordat informatie van over 

de hele wereld voor ons beschikbaar is, vernauwt deze zich juist doordat 

voor ons bepaald wordt wat wij willen zien. 

Juist voor deze bewustwording ligt er een taak die heel goed door de 

beeldende kunst kan worden vervuld. Kunstenaars kunnen via hun werk 

een dringende boodschap over brengen en daarvoor bewustzijn creëren. 

Of dit nu een sociaal-maatschappelijke boodschap is of een van 

bijvoorbeeld politieke aard. Via humor, ironie of vervreemding kan een 

kunstwerk ogen openen en mensen aan het denken zetten. Juist met 

deze positieve ingrediënten, omdat de aanleiding van de boodschap 

vaak negatief of beladen is.  

Of gewoon zinloos. Het is er gewoon. Meer is het niet (Wim T. 

Schippers). 
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