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DIGITALE MUREN. BESCHERMING OF VALKUIL? 
 

Sigrid Burg1 
 
 

 
 
 
Muren. We treffen ze overal aan. Letterlijk en figuurlijk. Zichtbaar en 
onzichtbaar. Oud en nieuw. Analoog en digitaal. Ze bieden ons bescherming, 
tegen kou en warmte, vijandige buitenstaanders, virussen, vormen een 
(denkbeeldige) grens, om ons eigendom af te bakenen en veilig te stellen en als 
een vorm van innerlijke zelfbescherming. Muren zijn onlosmakelijk met het 
thema veiligheid verbonden. Hoe zit dat in ons digitale tijdperk? Welke muren 
bestaan er? Waar en hoe voelen we ons veilig? Wie vertrouwen we onze diepste 
geheimen toe? Wie mag dichtbij komen en wie niet? En, wie heeft de regie over 
onze veiligheid? 
 
Hieronder volgt een persoonlijke uiteenzetting van die vragen. Ik onderzoek hoe 
wij via sociale media steeds meer met elkaar verbonden zijn voorbij geografische 
en culturele grenzen, wat een veilig gevoel van erbij horen creëert; anderzijds 
geven wij via deze media vaak ongemerkt onze data uit handen, waarmee wij 
onze veiligheid te koop zetten. Ik zal dit illustreren aan de hand van "Hang the 
DJ" (2017, Tim Van Patten), de vierde aflevering van de vierde serie van de 
Britse anthologieserie Black Mirror (Charlie Brooker, 2011 - nu, Netflix).  
 
Vertrouwen of onverschilligheid? 
Ik ben lid van Facebook, gebruik Whatsapp om op de hoogte te blijven van wat 
vrienden uitspoken en de sportclub in petto heeft. Soms start ik de dag met 
Instagram en koffie. Ik lees en deel digitale berichten, over klimaat, politiek en 
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misstanden; volg wat mensen zeggen, heb een gevoel hierbij en zo nodig mijn 
mening klaar. Ik heb de keuze mensen te ontvrienden als ik last heb van 
ongewenst gedrag, maar ook als een mening mij niet aanstaat. Net als anderen dit 
bij mij kunnen doen. Overigens niet altijd zonder existentiële minicrisis tot 
gevolg. Dit alles geleid door een misschien wel intrinsiek menselijke behoefte: we 
horen graag ergens bij en worden liever niet afgewezen. 
 
De beperkte investering van een paar klikken per dag op mijn telefoon, die ik 
toch wel bij mij draag, geeft mij vaak direct een prettig gevoel van erbij horen. 
Mijn geuploade foto wordt gewaardeerd met een duim omhoog en in mijn 
notificaties staat een nieuwe vriend te wachten die graag aan mijn lijst wil worden 
toegevoegd.  
 
Welkom in mijn digitale ontmoetingsplaats van gelijkgestemden.  
 
Onder de noemer "Besloten Groep" creëren we onze denkbeeldige muren. Hier 
wanen "de leden" zich veilig. Zij die er niet bij horen, komen niet in de buurt. 
Wel zo fijn. Ik geloof soms graag dat anderen ruiken aan deze plek, gedreven 
door verlangen en nieuwsgierigheid, teleurgesteld doordat ze niet verder komen 
dan de contouren van deze idylle, getergd door het daarmee gepaarde gaande 
gevoel van afwijzing. Gelukkig wordt mij die ellendige route steeds meer 
bespaard, dankzij het algoritme dat zo fijntjes in de gaten heeft wie ik ben en wat 
ik doe. Iedere keuze, iedere klik, zorgt dat dat algoritme slimmer wordt en ik 
steeds meer omringd word door wat ik mooi, leuk, gek en sexy vind.  
 
Welkom in de maakbare wereld van sociale media.  
 
Ik vergeet weleens dat ik zo geweldig geholpen word, al weet ik niet precies wie ik 
bedanken moet. Bovendien weet ik geeneens of ik dat wel wil. Iemand bedanken. 
Want het klinkt allemaal erg mooi, maar is het dat ook?  
 
Verbaasd kijk ik dan ook naar mijzelf en de vele digitale vrienden met mij die een 
rotsvast vertrouwen lijken te hebben in deze algoritmes. We zouden onszelf 
anders goed voor de gek houden, gezien de meest intieme momenten die massaal 
aan de groep worden toevertrouwd. Van relatiestatusuploads en foto's van de 
(klein)kinderen tot ongezouten meningen over bijvoorbeeld klimaat, politiek en 
religie.  
 
Zij die net als ik de toegang tot privé informatie zoveel mogelijk beperkt houden, 
wanen zich veilig. Ja, houd ik mij voor, ik let heus wel op. Maar alleen al met de 
argeloze wijze waarop ik de vele pagina's aan nieuwe gebruikers-voorwaarden 
negeer, verschijnt het schaamrood op mijn kaken. Een rondvraag in mijn digitale 
omgeving levert het akelige besef op dat het ENTER knopje voor akkoord 
waarschijnlijk even snel wordt aangevinkt als het swipen naar links of rechts ten 
behoeve van het vinden van de ware. Het fenomeen "kleine lettertjes" ten spijt.  
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Aan ons massale vertrouwen - of is het onverschilligheid -  ontlenen deze 
systemen hun bestaansrecht. Aan ons sociale media gedrag - lees: data - wordt 
grof geld verdiend. Zelf merk ik daar weinig van. Ik klik hoogstens de voor mij 
door een algoritme uitgekozen advertenties geërgerd weg - waarop ditzelfde 
algoritme weer beter kan bepalen wat ik wel en niet leuk vind en binnen een mum 
van tijd een wel heel toepasselijke advertentie op mijn pagina verschijnt; 
bijvoorbeeld over wildkamperen. Mijn interesse is gewekt en ik maak het systeem 
weer een stukje slimmer.  
 
De tijd tussen nu en straks 

Zal ik mijn theorie uiteenzetten? Stel dat het systeem niet willekeurig is. Het is echt zo 
geavanceerd. Ze slurpen al je reacties op. Zo ontstaat er een complex profiel. Al je gekke 
gedachten, al je dromen en al je zwakheden - ja alles in je hoofd. (uit: Hang the DJ; 
Black Mirror / Netflix (2016)) 

 
Zonder gebruikers geen business. Zonder digitale systemen analoge 
eenzaamheid? Die stelling gaat misschien wat ver. Toch wil ik wel stellen dat de 
gebruiker in mijn ogen meer macht heeft dan hij gebruikt. Die macht in relatie tot 
digitale systemen, sociale media en algoritmen, wordt prachtig verbeeld in "Hang 
the DJ", de vierde aflevering van de vierde serie van de Britse anthologieserie 
Black Mirror.  
 

In deze aflevering stelt een verliefd 
koppel gaandeweg de macht van "het" 
systeem waar ze tot dan toe op 
vertrouwen ter discussie. 
 
De twee, Amy (Georgina Campbell) en 
Frank (Joe Cole), leven in een 
ommuurde maatschappij waar mensen 
door middel van een digitaal systeem de 
ware vinden. Een voor gewone 
stervelingen ongeloofwaardige omgeving 

met alleen maar mooie, jonge mensen, prachtige natuur, alle mogelijke 
voorzieningen om te sporten. En mensen lijken niet te hoeven werken.  
 
Amy en Frank zijn nieuw in ‘Het Systeem’. Waar ze vandaan komen is niet 
duidelijk voor de kijker. Wel dat ze verplicht worden romantische relaties aan te 
gaan met mensen die aan hen worden toegewezen door een digitale Coach 
(ingesproken door Gina Bramhill). Die Coach verzamelt de gegevens van de 
opeenvolgende relaties tussen gebruikers van Het Systeem. Relaties die worden 
geleverd met vervaldata uiteenlopend van een paar uur tot een paar jaar, om 
uiteindelijk de ultieme partner te vinden.  
 

Black Mirror 
De makers van deze serie maken sinds 2011 
waarachtige afleveringen die gaan over ons 
toekomstig sociale media gebruik. Black Mirror, 
ofwel zwarte spiegel, staat voor het scherm van je 
telefoon. Met een knipoog, want dat scherm is 
alleen maar zwart wanneer hij uitstaat. En laat 
dat nou zelden het geval zijn bij de huidige 
telefoongeneratie. Black Mirror wordt gehaat en 
geliefd. Reacties lopen uiteen van  'het is teveel 
doemdenken' tot 'zo'n vaart zal het niet lopen' en 
'maar dit gebeurt eigenlijk al!' 
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Het mooie aan Black Mirror, en ook deze aflevering, is dat de personages onze 
angsten en verlangens over de digitale toekomst verwoorden. Amy 
vertegenwoordigt in dit geval ons wantrouwen, onze angst, en Frank ons 
vertrouwen en verlangen.  
 

AMY: Vroeger was het gekkenwerk 
FRANK: Wat bedoel je? 
AMY: Mensen moesten dat hele relatiegedoe zelf uitvogelen, zelf iemand vinden. 
FRANK: Dat werkt verlammend. Je hebt zo veel keuze dat je er niet meer uitkomt. 
AMY: Precies, en als het niet lekker liep moesten ze bepalen of ze uit elkaar wilden. 
FRANK: Hoe je uit elkaar gaat… Jemig. Een ellende 
AMY: Nu is het het geheel verzorgd 
FRANK: Het is nu zo veel eenvoudiger … 
AMY: Maar het is wel raar 
FRANK: Ja… 
 

Vroeger gaat over nu of in ieder geval de tijd dat datingsites nog onbekend terrein 
zijn voor de geluk-in-de-liefde-zoekers. De tijd waarin we 'dat hele relatiegedoe' 
zelf nog aan het uitvogelen zijn. De tijd waarin we eisen van politici dat ze eerlijk 
zijn, verwachten van politieagenten dat ze niet corrupt zijn en vertrouwen op 
onze docenten dat ze ons de waarheid vertellen. De tijd waarin beleidsmakers, 
uitvoerders en andere ambtenaren haastig achter technologische ontwikkelingen 
aanlopen, terwijl sociale media ondernemers met een simpele 'sorry' tijd kopen en 
hun aandelen verder zien stijgen.  
 
Wanneer breekt die tijd aan, zoals Hang the DJ ons verleidt te denken, dat we 
(bewust) besluiten ons recht op de eigen keuze uit handen te geven aan een 
gecomputeriseerde Coach? Is het een tij(d) die nog te keren valt? 
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Binnen muren gaan we eraan 
Amy en Frank ontmoeten elkaar voor slechts 12 uur voordat ze worden 
gekoppeld aan anderen. Na een paar korte en langere ontmoetingen beseffen ze 
dat ze verliefd zijn en proberen te 
rebelleren tegen Coach en Het Systeem. 
Uiteindelijk ontsnappen ze samen over 
de muur. Is hun gebundelde kracht 
onder de noemer ware liefde sterker 
dan Het Systeem? Een uiterst 
romantische gedachte waar de meeste 
kijkers ongetwijfeld graag in mee zullen 
gaan. Want gunnen we niet iedereen de 
ware liefde? Zij die bij elkaar horen?  
 

Coach 
De verwijzing naar coach is in mijn beleving een 
prachtige knipoog naar de huidige coachcultuur die 
aan zijn opmars is begonnen. Tegenwoordig is het 
bijna een primaire levensbehoefte om een coach te 
hebben. Ik kan het weten. Tegenwoordig staat er 
namelijk ook coach in mijn zakelijke titel. Een 
prachtig vak om mensen te begeleiden in hun keuzes. 
En een fascinerend idee dat dit in de toekomst 
wellicht wordt uitgevoerd door een computer. Op 
basis van data. 
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Ik denk meteen aan de woorden van de Turkse schrijfster Elif Shafak, die jaren 
geleden in haar TedTalk sprak over de natuurlijke drang van mensen zich te 
begeven in kringen, wat volgens haar juist onherroepelijk onze ondergang 
betekent: 
 

From my grandmother, I learned, (…) that if you want to destroy 
something in this life, be it an acne, a blemish or the human soul, all you 
need to do is to surround it with thick walls. It will dry up inside. Now we 
all live in some kind of a social and cultural circle. (…) We’re born into a 
certain family, nation, class. But if we have no connection whatsoever with 
the worlds beyond the one we take for granted, then we too run the risk of 
drying up inside. Our imagination might shrink; our hearts might dwindle, 
and our humanness might wither if we stay for too long inside our cultural 
cocoons. Our friends, neighbors, colleagues, family -- if all the people in 
our inner circle resemble us, it means we are surrounded with our mirror 
image - Elif Shafak: The Politics of Fiction - TedTalk 2010 

 
Beweeg je uit je veilige kringen. Buiten de muren van de 'sociale coconnen'. Alles 
wat ommuurd is, gaat dood, stelt de schrijfster. Precies wat Amy en Frank doen. 
Ze vieren hun eigenheid. Hun anderszijn. En in die keuze worden ze beloond. 
Met ware liefde. 
 
Maar de aflevering is nog niet voorbij. De kijker lijkt tot dat moment in de waan 
te zijn gelaten dat door buiten de muren te breken, de personages de macht 
krijgen over Het Systeem. Want wat blijkt? Juist het rebelse gedrag van Frank en 
Amy betekent dat Het Systeem heeft gewerkt. Alleen koppels die tegen Coach in 
zijn gegaan en daadwerkelijk vluchten uit de beschermde ommuurde omgeving 
zijn gelukt volgens Het Systeem. 
 
Het systeem wint niet ondanks, maar dankzij de rebellie.  
 
Ik vertaal dit zoals ik hierboven al eerder deed: ik kan wel denken 'Ha, algoritme, 
met je voorkeursadvertenties, ik druk je weg, ik doe even niet mee met jouw 
onzin', het systeem wordt juist gevoed door mijn afwijzing. 
 
Maar zelfs dan is de aflevering nog niet voorbij. Wanneer ik denk het allemaal te 
begrijpen en zelfs wil beamen volgt er een slotscène. Hier staan Amy en Frank 
samen in een café. Ze zien elkaar nog niet. Ze hebben elkaar kennelijk überhaupt 
nog nooit gezien (ondanks dat ik ze net hand in hand over een muur heb zien 
vluchten!). Ik voel me (weer) beduveld. Ik zie ze kijken op hun telefoon, waarop 
een dating app open staat waarvan ze kennelijk alle twee lid zijn. Die app zegt dat 
ze een match zijn.  Vervolgens kijken ze elkaar verwachtingsvol aan, en lachen. 
Hiermee mij, de kijker, in verwarring achterlatend.  
 
Want vertrouwen ze nu dus echt simpelweg op dat systeem? Of is het toch liefde 
op het eerste gezicht? Is dit de taal van een fysieke reactie? Misschien, zoals de 
natuur het bedoeld heeft? En als dat zo is, hebben ze die app dan nodig? Of 
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hadden ze elkaar misschien nooit gezien zonder de site, ondanks dat ze zich in 
een ruimte met elkaar bevinden? En... in welke tijd speelt dit zich af?  
 
En zo stelt Black Mirror meer vragen dan dat het antwoorden geeft.  
 
Tot slot 
Hang the DJ - net als bijna alle afleveringen van Black Mirror - leest als een 
waarschuwing: wees je bewust van de wijze waarop digitale ontmoetingsplekken 
als datingsites jouw data gebruiken. Data gestuurd door een universeel verlangen 
naar de ware, de collectieve behoefte ergens bij te horen en de individuele (illusie 
van een) eigen keuze. En: zelfs wanneer je denkt slimmer te zijn dan het (digitale) 
systeem, en letterlijk en figuurlijk door de muur heen breekt, heb je niet de regie.  
 
Wat de makers van Hang the DJ, in ieder geval bij mij, hiermee voor elkaar krijgen, 
is een constante staat van herkenning en verwarring. Ik raak soms vervreemd van 
wat ik denk te (her)kennen (zekerheid) en omarm even later weer wat ik dacht te 
kwijt te zijn (controle). Deze dans houdt mij wakker. Het is het toelaten van een 
stukje ongemak, het rebelleren tegen gemak.  
 
En ik geloof dat het deze rebellie is, waar we ons tot op zekere hoogte mee veilig 
kunnen stellen. Ik schrijf tot op zekere hoogte, omdat ik simpelweg niet weet hoe 
ver de digitale systemen reiken. Het is net als in Black Mirror: telkens een laagje 
verder, dieper, als een uienschil zonder kern. Het enige wat ik nu probeer is mij 
niet door gemak in slaap te laten sussen. Niet blijf denken ‘het zal zo’n vaart niet 
lopen’. Wel de gedachte serieus neem dat mijn eigen data ervoor zorgen dat ik mij 
steeds meer bevind in een wereld van ommuurd gemak. De plek waar ik mij veilig 
voel, waan, onder gelijkgestemden. De plek waar ik misschien wel alleen maar 
voortdurend mijzelf zie in anderen: ikzelf. En als ik niet oppas dit ook nog eens 
aan kracht bijzet door een eindeloze reeks aan Selfies.  
 
Dit is het begin van een zoektocht naar antwoorden die ik nog niet heb. Ik weet 
niet wie de regie heeft over mijn data, lees: veiligheid, in het digitale tijdperk. Ik 
wil beweren dat wij dat zelf zijn, het individu, de consument, de zelfredzame 
burger, die niet zwicht voor het gemak; ingestopt en in slaap gesust door 
systemen met slimme algoritmes.  
 
Ik realiseer mij dat ik, de consument, zoveel macht in handen heb. Ik als 
eigenlijke regisseur van mijn data, mijn veiligheid. Ikzelf als hoeder van mijn 
muren. Het besef groeit. Nu is het tijd voor de confrontatie met mijn 
gelijkgestemden. Rebelleren ze mee? Of ontvrienden ze mij? Blijf ik alleen achter? 
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