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tekst  HANS SCHNITZLER

E S S AY  D E  G E V A R E N  V A N  E E N  D I G I T A L E  S A M E N L E V I N G

sociale media bedreigen onze  veiligheid

Een publiek domein waarin de persoonlijke 
willekeur regeert is een bedreiging voor een 
levensvatbare democratie. Maar vice versa 
geldt evenzeer: zodra de sfeer van de privacy 
stelselmatig geschonden wordt, dreigt er 
een tirannieke horizon. Het betekenisvolle 
onderscheid tussen de privésfeer en het 
publieke domein staat al langer onder druk. 
Maar met de opkomst van de sociale media 
wordt dit erosieproces enorm versneld en 
geïntensiveerd. En dat heeft gevolgen voor 
de veiligheid en integriteit van individu en 
samenleving. 

‘Ik ga die man van de snackbar doodslaan’
‘Als school weer begint plaats ik een bom in het postvakje van knakkering’
‘Maak geen grap he ik sla je kalevaderdood kk hoer’
‘Er komt een dag dat ik bij de KBG naar binnen loop en random mensen 
ga steken’
‘Hij gaat donderdag doodbloeden’ 
‘Als ze dat kind houd steek ik der in der buik dan gaat zij en dat kind dood’
‘Als ik deze tentamens niet gehaald heb dan schiet ik die hele school neer’
‘Morgen schiet ik beatrix dood #omdathetkan’
‘Ik ga binnenkort een kind neersteken alleen maar janke die pleuris dinge 
kk’
‘Morgen ga ik met een mes naar school’
‘Ik maak je dood als ik je heb geneukt sterf slet’ 

Tientallen virtuele dreigbrieven waaieren dagelijks 
doodgemoedereerd en ongehinderd uit. Via tweets en 
retweets verspreiden zij zich via de virtuele ruimte om 

daarbuiten, in de echte wereld dus, deze of gene met de nakende 
dood te intimideren. De bloemlezing hierboven is slechts een kleine 
greep uit wat een medium als Twitter dag in dag uit aan haat- en 
dreigproza produceert. 

Macabere buienradar
De site doodsbedreiging.nl inventariseert dergelijke dreigtweets 
en op een interactieve kaart is te volgen waar de doodsbedreigin-
gen op een gemiddelde doordeweekse dag vandaan komen. Deze 
macabere buienradar laat goed zien dat het continu regent en 
dat de verbale donderslagen vooral de Randstad teisteren. Het is 

van nabestaanden in de strafmaat mee laten tellen? Of wordt nu, 
na het drama van Alphen, iedere toekomstige twitteraar die met 
een spree shooting dreigt (de geweldsdaad waarbij men willekeurig 
in de rondte schiet) tot in lengte der dagen op soortgelijke gronden 
van oneerbiedigheid berecht? Dat lijkt even onwaarschijnlijk als 
ondoenlijk. Het hiertoe benodigde aantal internetsurveillanten zou 
de discussie over meer blauw op straat doen verbleken. Boven-
dien ondermijnt het recht zichzelf wanneer het de herinnering aan 
specifieke wandaden tot absoluut ijkpunt maakt. Slechts aan de 
Holocaust is dat moreel-juridische voorrecht verleend; één die de 
ontkenning ervan dan ook strafbaar maakt. 

Virtueel schoolplein
Eerder lijkt het dat de alertheid van politie en justitie voortkwam 
uit het ervaringsfeit dat in de periode kort na een spree shooting 
het gevaar op kopieergedrag aanwezig is. De misdaden van 
Tristan van der V., Eric Harris en Dylan Klebold (Columbine High) 
schijnen potentiële navolgers meer dan eens te motiveren hun 
eigen geweldsfantasieën in daden om te zetten. Dit zogenaamde 
copycat-gedrag is een reëel risico. Het lag voor de hand dat men 
de maatschappelijke onrust die de bedreigingen in dit licht bezien 
teweegbrachten, wel als verzwarende omstandigheid had aange-
voerd. Maar dit argument werd niet gebruikt, om de eenvoudige 
reden dat het dreigement van een twitteraar met om en nabij vijftig 
volgers op zichzelf nauwelijks maatschappelijke onrust veroor-
zaakt. Wat dit aangaat lijkt het medium Twitter nog het meest op 
een virtueel schoolplein, waar tieners elkaar de loef afsteken met 
grootspraak en grol. En natuurlijk vervloeken zij bij tijd en wijle 
elkaar, de leraar of hun ouders. Als vanzelf doemt die cruciale 
vraag op: rechtvaardigt een uitzonderlijke tragedie als in Alphen 
dat de lange arm van justitie tot op elk virtueel schoolplein reikt? 
Hoezeer alertheid ook geboden is, men mag zich tevens afvragen 
of de opsporings- en vervolgingsstrategie na Alphen het werkelijke 
veiligheidsbelang (preventie van soortgelijke delicten) gediend 
heeft. En hoe zit het trouwens met de concrete bedreigingen die op 
het moment dat u deze regels leest verstuurd worden?

Verwarring
De vermeende respectloosheid ten aanzien van de nabestaanden, 
waarmee het openbaar ministerie de strafmaat opschroefde, is zo 
bezien een nogal obscuur argument. Want hoeveel gedupeerden 
zouden die tweets überhaupt lezen? Wat is de werkelijke impact 
van het getwitter voordat men er aandacht aan besteedt? Nee, 
eerder heeft het er alle schijn van dat het justitiële opsporingsap-
paraat onbedoeld met de ene arm de onrust in gang zette, om die 
vervolgens met de andere arm te moeten bestrijden. Het is een dy-
namiek waarin een zeker opportunisme werkzaam lijkt en waaruit 
een bepaalde verlegenheid spreekt. Precies hierin verschuilt zich 
een aanwijzing voor een meer fundamentele verwarring. 
Het is een verwarring die samenhangt met het hybride karakter 
van de virtuele ruimte en met de onduidelijkheid over de publieke 
reikwijdte van sociale media. Anders gesteld: waar liggen hier 
de grenzen tussen de privésfeer en het publieke domein? Zijn die 
nog te trekken? En wat is de waarde van de sfeer van de privacy 
nog, de omgeving die ons tegen een al te opdringerige staat moet 

werden door het opsporingsapparaat serieus genomen. Meerdere 
dreigtwitteraars – waaronder een aantal tieners – werden opgepakt 
en tijdens een tweetal themazittingen voorgeleid. Het openbaar mi-
nisterie zette hoog in, wat onder meer resulteerde in een gevange-
nisstraf van zes maanden (waarvan drie voorwaardelijk) voor een 
zwakbegaafde veertigjarige man uit Spijkenisse. Dat het uiten van 
dreigementen een strafbaar delict is, mag bekend heten. Maar in de 
strafmaat werd ook de veronderstelde respectloosheid verdiscon-
teerd richting nabestaanden van de slachtoffers van ‘Alphen’. 
In meerdere opzichten wringt hier iets: vervolging, strafmaat en 
motivatie lijken door een zekere willekeur ingegeven. Want is 
niet ieder geweldsdelict een daad die nabestaanden van slachtof-
fers van een soortgelijk vergrijp in hun waardigheid treft? Is de 
terreurdaad van het doodsdreigement zelf niet voldoende grond 
voor een al dan niet zware veroordeling? En hoe lang na een 
wandaad mag men het vermeende gebrek aan respect ten aanzien 

overigens geen sensatiezucht die de makers van deze opmerkelijke 
internetpagina drijft. Integendeel. In een manifest lichten zij hun 
beweegredenen toe. Daarin valt onder meer te lezen dat zij het 
probleem van virtuele intimidatie inzichtelijk willen maken en een 
maatschappelijke discussie op gang willen brengen. Er bestaan 
volgens hen allerlei staatsrechtelijke, juridische en morele vragen 
die vooralsnog onbeantwoord blijven. Feitelijk vragen de initiatief-
nemers van deze site zich af wat de maatschappelijke consequen-
ties van dreigtweets nu precies zijn en hoe serieus we dit fenomeen 
moeten nemen. 

Alphen aan den Rijn 
Hoe actueel deze problematiek is, bleek maar weer eens na de 
moordlustige rooftocht van Tristan van der V. door het winkel-
centrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn. De dreigtweets die 
een herhaling van zijn gewelddaad in het vooruitzicht stelden, 

RT @Timmeh010:   @R0dN3y070 hou je kkr muil kkr zwerver kom dan ik stopm je de wereld uit kanker jood #doodsbedreiging
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beschermen, in een vergaand gevirtualiseerde ICT-samenleving? 
De constatering door menig rechtsgeleerde, politicoloog, socioloog 
en filosoof dat een belangrijk staatsrechtelijk grondprincipe dat 
onze vrijheid en integriteit moet waarborgen – een betekenisvol 
onderscheid tussen de publieke en particuliere ruimte en het recht 
op privacy – onder druk staat, noopt tot bezinning. Sociale media 
zijn hoe dan ook een belangrijke katalysator in dit erosieproces en 
confronteren ons met belangrijke maatschappelijke dilemma’s die 
om nadere duiding vragen. 
Hoog tijd voor een inventarisatie en analyse, noodzakelijk om de 
weg te plaveien voor een debat over de impact van sociale media. 
Een debat dat uiteindelijk moet gaan over de invloed van derge-
lijke media op het publieke domein. En, last but not least, over onze 
rechtszekerheid in de vorm van het recht op privacy. Zowel voor 
de burger als de overheid staat er namelijk het een en ander op het 
spel.

Virtuele publieke ruimte?
De openbare ruimte, daar waar mensen zich in gelijkheid en 
verscheidenheid aan elkaar tonen, zou in het internet zijn postmo-
derne pendant gevonden hebben. Sociale media als een uitgedijd 
publiek domein dus; de eigentijdse agora ligt tegenwoordig in 
cyberspace, de nieuwe plek onder de zon waar burgers elkaar te-
gen het virtuele lijf lopen en met elkaar van gedachten kunnen wis-
selen. In hoeverre is deze claim, die onder docenten en hoogleraren 
nieuwe media nauwelijks geproblematiseerd wordt, plausibel? 
Het is een opvatting die, voordat ze goed en wel uitgesproken is, 
meteen voor eigenaardige ongerijmdheden zorgt. Want wat is de 
aard van deze publieke ruimte waarin een wandelaar die onver-
moed verdwaald raakt een niet gering risico loopt om de haver-
klap over copulerende stelletjes te struikelen? Hoe leefbaar is een 
openbare sfeer waarin maatschappelijke discussies vrijwel altijd 
in een Godwin of erger eindigen? (De ‘wet’ van Godwin zegt dat 
naarmate een online-discussie langer duurt, de waarschijnlijkheid 
op een vergelijking met de nazi’s of Hitler gelijk aan één is.) Maar 
bovenal: is het niet de taak van de overheid om de orde en veilig-
heid in de publieke ruimte te waarborgen? Wat zou er dan op tegen 
kunnen zijn dat zij een aantal ge- en verboden oplegt die het ver-
keer in goede banen leidt? Natuurlijk, de ene staat is de andere niet, 
maar dat zij zo nu en dan een plein of park tot verboden gebied 
verklaart, zou niemand moeten verontrusten. De openbare orde 
veiligstellen of de goede zeden bewaken zou interventies – wan-
neer het internet werkelijk een publiek domein is – meer dan eens 
rechtvaardigen. Dat het publiek zich dit niet laat welgevallen (met 
een beroep op webcensuur of netneutraliteit), mag een aanwijzing 
heten dat de identificatie van deze sfeer met een publiek domein 
op z’n minst problematisch is. Ook het feit dat democratische 
overheden zeer terughoudend zijn met het ingrijpen in de virtuele 
werkelijkheid, doet vermoeden dat we hier niet met een openbare 
ruimte in klassieke zin van doen hebben.
Om de oorzaak van de verwarring die sociale media veroorzaken 
– en die zich zo pregnant manifesteerde in de nasleep van Alphen – 
ten aanzien van het onderscheid publiek/privé in kaart te krijgen, 

communicatietechnologieën bemiddelde eindbestemming. 
Sociale media zijn zo een enorme katalysator voor wat de socio-
loog Richard Sennett de ‘tirannie van het intieme’ noemt. Het is 
een tirannie omdat het de werkelijkheid vanuit één overheersend 
perspectief beziet (intimate society, de ideologie van de persoonlijke 
ontboezeming), maar bovenal omdat de subjectieve, persoonlijke 
levenssfeer de bestendigheid van de objectieve, bovenpersoonlijke 
publieke sfeer ondermijnt. Het injecteert deze ruimte met een vorm 
van willekeur die, nolens volens, gelijkenis vertoont met meer 
tirannieke constellaties. Tirannieke regimes mobiliseren angst en 
achterdocht namelijk altijd door de publieke ruimte met willekeur 
te vergiftigen. Daarmee oefenen zij niet alleen macht uit via het 
aloude verdeel-en-heers-principe, zij heffen deze sfeer de facto op. 
Totalitaire constellaties gaan overigens nog verder: zij penetreren 
tevens het privédomein, waar iedere muur een luisterend oor 
wordt en de staat de privégedachten van de burger toegefluisterd 
krijgt. Het is beslist geen overdrijving om onze ‘verdichte’ netwerk-
samenleving in analogie met dit schrikbeeld te bezien; een tirannie 
hoeft niet per se tot brute onderwerping over te gaan, het kan ook 
sluimerend en subtiel het maatschappelijke lichaam doortrekken.

Versmelting en willekeur
Deze verlichte vorm van tirannie is het onvermijdelijke resultaat 
van twee samenhangende bewegingen. Enerzijds worden persoon-
lijke leef- en ervaringswerelden steeds vaker publiekelijk uitgevent, 
en anderzijds is men het publieke domein meer en meer als een 
privaat-persoonlijke belevings- en emotieruimte gaan ervaren. 
Als een soort extensie van de woonkamer. Wanneer burgers hun 
persoonlijke en dus subjectieve voorkeuren publiekelijk gestalte 
gaan geven, al dan niet via Twitter, ontstaat er een vorm van 
dwingelandij die zich onder de dekmantel ‘emotiedemocratie’ een 
alibi verschaft. Deze tirannie van onderop heeft slechts bestaans-
recht wanneer het traditionele onderscheid tussen publiek en privé, 
zichtbaar en onzichtbaar, nauwelijks meer enige zeggingskracht 
heeft. En precies deze hybridisatie van de sociale werkelijkheid, 
de versmelting van twee onderscheidende domeinen, veroorzaakt 
verwarring en desoriëntatie, angst en achterdocht, zo kenmerkend 
voor een tirannie. De nasleep van Alphen was hier een manifestatie 
van; de willekeur lag niet alleen in de opsporing en wijze van ver-
volging van dreigtwitteraars, maar ook in de willekeur waarmee 
dergelijke individuen gedreven door particuliere impulsen de 
samenleving weten te terroriseren. 
Dat een dergelijke persoonsgebonden willekeur de bestendigheid 
van het openbare domein ondermijnt, manifesteert zich ook op een 
ogenschijnlijk triviaal en alledaags niveau. Het gebruik van mo-
biele telefoons is een typisch voorbeeld van een vorm van privaat 
verwijlen in de publieke ruimte. Men is niet meer betrokken op 
de ander, maar trekt zich als het ware terug in de eigen privésfeer. 
Zodra een twitterende scholier in de klas of bellende burger in 
de trein op zijn of haar gedrag wordt aangesproken, blijkt men 
dit meer dan eens als een inbreuk te ervaren. Er bestaat welhaast 
geen betere illustratie voor de teloorgang van en verwarring over 
de merites van een publiek domein. Tot slot mag in dit verband 
de slachtoffercultuur niet onvermeld blijven. Het is een direct 
uitvloeisel van een verpersoonlijkt publiek domein. Daar waar men 

Bestendigheid
De persoonlijke levenssfeer kenmerkt zich namelijk door een 
bepaalde mate van grilligheid en onvoorspelbaarheid, die zich 
slecht verhoudt tot het karakter van onze gemeenschappelijke, 
publieke ruimte. Dat heeft zowel te maken met het feit dat parti-
culiere wensen en voorkeuren maar al te veranderlijk zijn, als met 
de omstandigheid dat het individuele bestaan op elk willekeurig 
moment door het noodlot getroffen kan worden. Deze persoons-
gebonden leefervaring staat in schril contrast met een omgeving 
die het individuele bestaan juist overstijgt, die duurzamer is dan 
het leven van de enkeling, en waarop het noodlot (natuurrampen 
en terreurdaden uitgezonderd) slechts beperkt invloed uitoefent. 
Onze particuliere sentimenten en gedachten zijn meer dan eens 
vloeibaar, veranderlijk en misschien zelfs verwarrend. Bovendien 
kunnen privé-omstandigheden van de ene op de andere dag door 
ziekte of verlies van werk radicaal veranderen, maar zodra we de 
voordeur achter ons dichtslaan en de straat betreden, weten we 
wat we mogen verwachten. Gebouwen en monumenten kennen 
hun vaste plek, omgangsvormen zijn min of meer duidelijk en de 

ge- en verboden zijn voor iedereen gelijk. En onbewust rekenen we 
erop dat het de volgende dag, week, maand of het komende jaar 
ook zo zal zijn. Het is precies deze bestendigheid van de publieke 
ruimte waaraan we voor een belangrijk deel onze bestaanszeker-
heid ontlenen. Het biedt een tegenwicht tegen de kwetsbaarheid en 
breekbaarheid van het leven van de enkeling. Juist in het openbare 
domein moet de subjectieve willekeur tot een minimum beperkt 
blijven, want een samenleving waarin de willekeur regeert, wordt 
zonder uitzondering, en niet in de laatste plaats door de ingezete-
nen zelf, als tiranniek ervaren. 

Tirannie
In zo’n situatie kan een twitterende korpschef, politicus of scholier 
de nodige consternatie veroorzaken met een willekeurige gedach-
teflard of persoonlijke oprisping. Het ontwricht de openbare ruimte 
omdat menselijke willekeur en onvoorspelbaarheid, persoonlijke 
smaken en voorkeuren – tot voor kort goeddeels tot een bestaan 
achter de muren van het privédomein veroordeeld – publieke 
reikwijdte krijgen. In een dergelijk verpersoonlijkt publiek domein 
veranderen feiten in meningen, verandert kennis in competenties 
en de leraar in ‘Jan’. Doorgeschoten individualisme en consumen-
tisme vinden via sociale media hun autocratische, door nieuwe 

is het van belang de functie van deze twee sferen voor ogen te 
houden. We hoeven ons daarbij niet zozeer over de ontstaansge-
schiedenis te bekommeren (die in de opkomst van de burgerlijke 
maatschappij ligt), als wel om de betekenis van het verdwijnen van 
deze distinctie voor het alledaagse bestaan. 

Ondermijning
Het schijnt dat de gemiddelde Nederlandse tuinschutting steeds 
hoger wordt. Was de Nederlander vroeger tevreden met een hoogte 
van 1.80 meter, tegenwoordig is een omheining van twee meter al 
aan de lage kant. Ondertussen neemt menigeen plaats achter zijn 
computer om op Twitter of Facebook verslag te doen van allerlei 
particuliere bezigheden, wensen en gedachten. Klaarblijkelijk hecht 
men wel waarde aan een fysieke barrière tegen al te veel inkijk in 
de privé-omgeving. Maar zodra men zich in de virtuele ruimte 
begeeft, al dan niet met webcam, schijnen er nog weinig obstakels 
te bestaan ten aanzien van het prijsgeven van intieme informatie 
aan een potentieel miljoenenpubliek. Hoe dubbelzinnig ook, in de 
dagelijkse beleving ervaart de doorsnee burger uiteraard zoiets als 

een verschil tussen de leefwereld in huis en daarbuiten. Immers, 
daar waar men thuis onderuitgezakt, desnoods met de broek-
riem los en de schoenen op tafel, ‘zichzelf’ kan zijn, zal men in de 
publieke ruimte eerder neigen tot het opzetten van een masker en 
een zekere vormelijkheid in acht willen nemen. Maar toch. Deze 
ervaring wordt in toenemende mate door sociale media uitgehold. 
Het heeft er alle schijn van dat de virtualisering van de omgang, 
via bijvoorbeeld Facebook en Twitter, het proces van het ineen-
vloeien van de twee levenssferen enorm intensiveert en versnelt. 
Hyves, Twitter en Facebook zijn namelijk machines die aan de 
lopende band intiem kapitaal produceren; de stilering van het 
persoonlijke profiel, het uiten van particuliere gedachten of interes-
ses, wordt in toenemende mate het product waarmee men zich een 
plekje op de publieke markt tracht te veroveren. Kennis of kunde 
is secundair, het nieuwe maakbaarheidsgeloof zoekt verlichting en 
profilering eerst en vooral in de persoonlijke ontboezeming. Aan 
het Facebook-profiel, en aan het aantal volgers of vrienden natuur-
lijk, leest men het maatschappelijke aanzien en het succes van de 
persoon in kwestie af. Particuliere ervaringswerelden krijgen zo 
publiek gewicht en ondermijnen daarmee de sfeer die van oudsher, 
en niet zonder reden, het al te persoonlijke buiten de deur hield: de 
publieke ruimte. 

RT @hartjeceline:[..]ga je spijt van krijgen[..] T boeit me niks meer dan kom k lekker in gevangenis I DONT CARE MAAR JIJ GAAT DOOD ! (2/2)

RT @ssabjee: Die jongen echt morgen steek ik hem neer. #doodsbedreiging (3/3)

RT @SABRNAA: ik ga die kanker kinderbescherming VERMOOORDEN

RT @VISIONAIRR: Als ik weg ben van bfc en ik mijn diploma heb steek ik deze kk school in de fik #doodsbedreiging

RT @BabyNilvi: Ik ga straks schieten op deze kk school watser! #doodsbedreiging

In de periode kort na een  
spree shooting is het gevaar op 

kopieergedrag aanwezig 

De eigentijdse agora  
ligt tegenwoordig in  

cyberspace



30 crimelink 31crimelink

de openbare sfeer als een verlengstuk van de huiskamer is gaan 
beschouwen, zal elke ‘verstoring’ aldaar (of het nu een ramp, de 
beboeting van een snelheidsovertreding of een foutieve medische 
ingreep is) als een inbreuk op de persoonlijke integriteit worden 
ervaren, waarvoor wraking gerechtvaardigd is. De claimcultuur is 
het perverse gevolg van deze leefervaring. 

Grote en kleine tiran
Maar de tirannieke tendens die in westerse netwerksamenlevingen 
manifest is, kent ook een institutionele kant. Van overheidswege 
vermommen dwang en willekeur zich als toezicht en risicoanalyse. 
Er vindt een ongekende digitale archivering van burgers plaats, die 
de staat de facto tot ver achter de voordeur van het privédomein 
brengt. Deze ontwikkeling moet, zoals hierna zal blijken, in samen-
hang met de hierboven geschetste dynamiek begrepen worden. De 
‘grote tiran’ bouwt aan een virtueel systeem dat de omnipotente 
blik moet realiseren, dankzij het fundament dat de ‘kleine tiran’ 
gelegd heeft. In deze situatie doet zich, net als bij het voorbeeld van 
de verhoogde schutting, meteen een eigenaardige ongerijmdheid 
voor. De kleine tiran – de burger dus – staat zogezegd wantrou-
wend ten aanzien van de traditionele instellingen (de zogenaamde 
kloof tussen burger en overheid), maar levert ondertussen, zonder 
zich daar al te veel over te bekommeren, zijn hele hebben en hou-
den uit aan een nieuwe vorm van toezicht: een netwerk van elek-
tronische archieven. Het verminderde privacybewustzijn, waarvan 
sociale media dagelijks getuigenis afleggen, is hier ongetwijfeld 
debet aan. De instituties gaan in hun verzameldrift van privége-
gevens eveneens virtueel, geholpen door een tijdgeest die aan het 
begrip privacy steeds minder waarde hecht. 

Prepressie
De elektronische archivering van individuen in bijvoorbeeld kind- 
en patiëntendossiers heeft als oogmerk risicofactoren te signaleren 
en zichtbaar te maken. Het is een nieuw soort preventie dat regu-
liere populaties als risicopopulaties identificeert, waarbij veilig-
heidsbevordering centraal staat. Een veelvoud aan elektronische 
dossiers wordt hoe langer hoe meer aan elkaar gekoppeld. Doel is 
potentiële gevaren te signaleren, nog voordat het individu zelf in 
de gaten heeft dat hij voor zichzelf of anderen een mogelijk risico 
vormt. De socioloog Willem Schinkel noemt deze nieuwe vorm van 
veiligheidsbevordering prepressie. De surveillancetechnieken die 
men hanteert zijn, net als sociale media, een belangrijk symptoom 
van het verdwijnen van het onderscheid privé/publiek. Beide 
machinerieën hebben de persoonlijke levenssfeer als object, dat is 
het domein waarop zij hun regulerende controlewerk verrichten. 
Twitter en Facebook disciplineren en normaliseren van onderop, 
kind- en patiëntdossiers van bovenop. 
De vergaande koppeling van databestanden in naam van crimina-
liteitsbestrijding en veiligheidsbevordering grijpt diep in op een 
fundamenteel principe van onze rechtsstaat: de idee dat de sfeer 
van de privacy ons dient te beschermen tegen een al te opdringeri-
ge staat. Zo wordt het elektronisch kindossier al gekoppeld aan een 
verwijsindex, waarin gegevens van zogenoemde risicojongeren, en 

aan de publieke ruimte opdringt en weggeeft; anderzijds een 
overheid die haar neus steeds dieper in onze privézaken steekt. 
De onverschilligheid ten aanzien van privacykwesties (‘als je 
niets gedaan hebt, heb je niets te verbergen’), legt de vergaande 
digitale archivering van ons wel en wee geen strobreed in de 
weg. Bovendien veroorzaakt deze houding dat vooral jongeren 
nauwelijks terughoudend zijn in het toevertrouwen van hun in-
tieme en persoonlijke ontboezemingen aan het wereldwijde web, 
zowel in beeld als taal overigens. Het heeft in potentie zowel 
ontwrichtende consequenties voor de jongeren als voor de open-
bare orde en veiligheid (dreigtweets). Dit alles moet begrepen 
worden tegen de achtergrond van een samenleving waarin het 
onderscheid privé/publiek vergaand geërodeerd is en waar de 
zorg om het biologische bestaan, ooit voorbehouden aan de hui-
selijke kring, in toenemende mate een staatsaangelegenheid is 
geworden. Nieuwe media en communicatietechnologieën tasten 
het bewustzijn van privacy ingrijpend aan én zijn bovendien een 
belangrijke katalysator voor een maatschappijtype waarbij alles 
en iedereen zichtbaar is. Dat zich hierin een tirannieke structuur 
manifesteert, waarin persoonlijke willekeur en absolute controle 
(althans, de illusie daarvan) hand in hand gaan, is op z’n minst 
verontrustend en ruimschoots voldoende voor een breed maat-
schappelijk debat.

Onderwijs en politiek
De initiatiefnemers van de website doodsbedreiging.nl zetten 
een belangrijke en lofwaardige stap in die richting. Het zou 
raadzaam zijn wanneer onderwijsprogramma’s ruimschoots 
aandacht besteden aan de waarde en betekenis van een afge-
schermde privé-omgeving. Wat het betekent om als burger in 
het publieke domein te participeren, zou een prominente plaats 
in onderwijscurricula moeten krijgen. Een praktische stage in 
de vorm van sociale dienstplicht is alleszins het overwegen 
waard. Ook zou men de problematiek in een brede, historische 
context moeten plaatsen. Er bestaan immers genoeg indringende 
voorbeelden van wat er gebeurt wanneer de sfeer van de privacy 
opgeheven wordt. En vanzelfsprekend moeten het gebruik en 
misbruik van sociale media uitgebreid aan bod komen. Als 
laatste is het aan politici om de valse schijn van voorspelbaar-
heid en absolute veiligheid op de agenda te plaatsen en ter 
discussie te stellen. Dat is uiteindelijk ook in hun eigen belang. 
Legitimering van gezag bestaat uit het aangeven van grenzen, 
dat is noodzakelijk wil de macht niet aan haar eigen beperkingen 
te gronde gaan. Aan imperial overstretch gaan rijken ten onder, 
niet in de laatste plaats totalitaire of tirannieke regimes, die per 
definitie bezwijken aan de overspannen zucht naar beheersing 
en controle. Moreel leiderschap betekent: het uitdragen van de 
boodschap dat het leven kwetsbaar en breekbaar is en dat de 
reikwijdte van de overheid op dit gebied haar beperkingen kent. 
De oude Grieken wisten het: wijs is de man die bestand is tegen 
het noodlot. Zou iets van de zeggingskracht van deze boodschap 
in onze tijd nog terug kunnen keren?    n
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(de koppeling van elektronische databestanden) radicaliseert 
en perfectioneert dit principe. Men probeert bepaalde vormen 
van leven vroegtijdig de kop in te drukken en om te buigen in 
de richting van gewenste levensvormen. Nieuwe geavanceerde 
technologieën vervolmaken zo een maatschappijtype dat zich 
voortdurend bezighoudt met calculatie, beheersing en verde-
ling van risico’s die zij zelf voortbrengt. Het is natuurlijk zeer de 
vraag in hoeverre deze obsessie met veiligheid de gevoelens van 
onveiligheid vermindert. Deze vraag kan nog scherper geformu-
leerd worden: in hoeverre creëren we onze eigen onveiligheid?

Ongewenst menstype
Bij het identificeren van populaties die de veiligheid potentieel in 
gevaar brengen, staat het begrip risico centraal. Maar de definitie 
van dit begrip vertoont de neiging steeds ruimer te worden en 
een groter veld te beslaan. Het wordt tegenwoordig gebruikt in 
verband met allerhande sociale problemen. De calculeerbaarheid 
van een gevaar valt of staat met datgene wat men voor gevaar-
lijk houdt. Ook ongezonde leefwijzen worden in toenemende 

mate als een gevaar gezien, om over de religieuze overtuigingen 
van bepaalde bevolkingsgroepen nog maar te zwijgen. Of en 
in hoeverre de thematisering van veiligheid uiteindelijk door 
systeeminterne doelen wordt gedreven en zo haar eigen dwin-
gende logica creëert, is de vraag. Maar dat het probleemveld – de 
identificatie van risicogroepen – steeds breder wordt, lijkt evi-
dent. De elektronische archivering van persoonsgegevens en het 
koppelen van databestanden leidt tot een data-archief dat in de 
toekomst de gehele populatie potentieel op risico’s kan screenen. 
Dit prepressieve apparaat wil een bepaald menstype opsporen 
(crimineel, ongezond, fundamentalistisch) voordat het goed en 
wel tot wasdom is gekomen. Daarmee bestrijdt men feitelijk een 
bepaald menstype dat door het systeem als ongewenst, dan wel 
als een potentiële dreiging, geclassificeerd is. In de geschiede-
nis van de mensheid heeft dit soort denken meer dan eens tot 
catastrofes geleid. 

Verontrustend
Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn hoezeer in het 
hierboven geschetste maatschappijbeeld tirannieke connotaties 
doorklinken. Enerzijds dus een burger die zijn persoonlijke 
wensen en voorkeuren, al dan niet bemiddeld door sociale media, 

de instanties waarmee die in contact staan, worden bijgehouden. 
Sinds 2009 bestaat er een nieuw volgsysteem, ProKid Politie, dat 
alle kinderen onder de twaalf jaar volgt en registreert die ooit met 
de politie in aanraking zijn gekomen. Alle betrokken instanties die 
op enigerlei wijze betrokken zijn bij de bestrijding van jeugdcrimi-
naliteit, hebben toegang tot de databank. Dit roept de vraag op hoe 
ver het institutionele veld reikt, of mag reiken, dat toegang heeft tot 
dergelijke data. 

Bevolkingspolitiek
Hoe het ook zij, het institutionele toezicht op de persoonlijke 
levenssfeer en het exhibitioneren van het privébestaan door 
burgers, zijn fenomenen die passen bij een werkelijkheid waarin 
particuliere belangen publieke betekenis hebben gekregen. Het is 
niet louter een kwestie van een verminderd privacybewustzijn: 
de sfeer van het huis is een publieke zaak geworden. Daarmee is 
niet alleen de onvoorspelbaarheid van het menselijk handelen (of 
het aan banden leggen ervan) in het centrum van de politieke aan-
dacht komen te staan, het biologische leven zelf heeft zich midden 

in de maatschappelijke werkelijkheid genesteld. Dat heeft alles te 
maken met het feit dat het huishouden van oudsher in het teken 
stond van de onmiddellijke en fysiologische behoeftebevrediging. 
Het verlangen naar geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde, 
kwesties van geboorte en dood, de zorg voor persoonlijke veilig-
heid en inkomen, waren ooit voorbehouden aan het privédomein. 
Het moment dat deze particuliere binnenwerelden de publieke 
arena betraden, en we over nationale huishoudingen begonnen te 
spreken, betekende tegelijkertijd de geboorte van bevolkingspoli-
tiek. Politiek betekende voortaan vooral populatiebeheer, regeren 
is vooruitzien werd een demografische kwestie, in kaart gebracht 
door geboorte- en sterftecijfers, vruchtbaarheidsgegevens en 
arbeidsproductiviteit. Het voornaamste beheerinstrument van 
staatswege zou voortaan de statistiek zijn.
De mens als statistisch gegeven maakt hem anoniem en weerloos; 
hij verdwijnt in een grafiek of tabel, waarin de uitzondering door 
een standaarddeviatie weggezuiverd is. Alles wat afwijkt van het 
gemiddelde heet voortaan abnormaal. Zie hier het totaliserende 
mechanisme dat meekomt zodra politiek een vorm van admini-
stratief beheer van de bevolking wordt. Het nivelleert en normali-
seert; de conventie is eerst en vooral een product van bureaucrati-
sche cijferkunst en innovatiekracht. De moderne repressietechniek 

Het nieuwe maakbaarheidsgeloof zoekt 
verlichting en profilering eerst en 

vooral in de persoonlijke ontboezeming

Het publieke domein is meer en meer 
een privaat-persoonlijke belevings- en 

emotieruimte geworden

RT @partijvoordedie:    joden en islam is slech geen recht om te leven ik ga net als brevik hun dood maken #doodsbedreiging

RT @feevanhal: Ik ga een bom in de school plaatsen, #doodsbedreiging

RT @Dheijmen: als ik ze te pakke    krijg zijn ze dood,. ik kil die kk homo’s !!!!! kk groesbekers #doodsbedreiging

RT @RennaTD: Elk speler van ajax vermoord ik . #doodsbedreiging #3000GET
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