
‘Vind ik leuk’
komt in plaats
van ‘dat is waar’

Bij sociale media zijn geen
argumenten nodig, maar
gevoelens. Dit dringt nu
zelfs door tot de wetenschap.
De kwalificatie ‘meest
gedownload’ bepaalt het
gezag van een publicatie.
Studenten komen hierdoor
steeds bij dezelfde populaire
publicaties terecht, onder
regie van Silicon Valley,
schrijft José van Dijck.

Voordat Facebook drie jaar geleden de
like button introduceerde, heeft het
daar goed over nagedacht. Het is niet
voor niets dat er geen important button

op Facebook is te vinden, noch een difficult but
interesting- k n o p.

Kwalificaties als ‘b e l a n g r ij k ’ of ‘m o e i l ij k ’
vragen om argumenten en discussie. Je moet
immers weten waarom iets belangrijk of moei-
lijk is. Bij ‘leuk’ zijn argumenten daarentegen
niet nodig. Daarbij gaat het om een gevoel.

Sociale media worden gestuurd door drie
onderliggende principes: populariteit, voor-
spelbaarheid en exploiteerbaarheid. De laatste
jaren dringen deze principes steeds verder
door in allerlei publieke domeinen, vooral in
het hoger onderwijs en de wetenschap.

Het eerste principe, dat van de populariteit,
slaat op de spontane expressie van gevoelens
en emoties in het sociale verkeer tussen men-
sen. Sinds de opmars van sociale media in het
publieke domein worden we dagelijks gesti-
muleerd om onze gevoelens over van alles en
nog wat aan te klikken. Facebooks like-knop is
hiervan het meest opmerkelijke icoon.

De like-knop bouwt voort op de aan het eind
van de jaren negentig ontstane trend van mini-
enquêtes en soundbites. Constant wordt ons
gevraagd wat we vinden van alles. Als ik op
mijn bankrekening inlog, word ik eerst uitge-
nodigd mijn gevoelens over de stabiliteit van
de economie of mijn vertrouwen in de huizen-
markt uit te drukken in multiplechoiceant-
woorden. Toen onlangs een monteur in ons
huis de bedrading had vernieuwd, kreeg ik di-
rect daarna per e-mail een enquête toege-
stuurd met vragen over zijn servicegerichte
houding. Die moest ik beoordelen met een cij-
fer tussen de één en de tien. Rankings van arti-
kelen, muziek, theater, films en andere cul-
tuuruitingen zijn de ruggegraat geworden van
de ‘aanbevelingscultuur’ waarop internet
d r ij f t .


