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1.  Drie soorten zelfkennis 
2.  De gevaren van social media 
3.  De implicaties voor zelfkennis 

Het menu 



Terminologie 

•  Zelf-rapportages 
oprechte (2e orde) rapportages van (1e orde) toestanden  
(“ik heb dorst/pijn”) 

 
•  Zelfkennis  

ware zelfrapportages 



Wat is er voor een zelfrapportage  
nodig om te tellen als ‘zelfkennis’? 

 
Dat ligt eraan wat we onder ‘zelfkennis’ verstaan. 

 



Introspectieve zelfkennis: 
 

Wat een zelfrapportage waar maakt is dat je hier-en-nu 
kunt  beschrijven of rapporteren  

waar je je hier-en-nu van bewust bent 
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‘Ik wil koffie’    /      ‘Ik denk aan Japi’       /         ‘Ik heb pijn’ 

1. Introspectieve zelfkennis 



 
•  Filosofisch debat over zelfkennis gaat haast uitsluitend 

over introspectieve zelfkennis.  

•  Waarom? 
Zelfrapportages van niet-bewuste toestanden, zoals 

karaktertrekken, voorkeuren, gewoontes, diepste 

verlangens, impliciete oordelen, leiden meestal (vaak) 

niet tot zelfkennis 
 



“It’s pretty clear that, ordinarily, you can know what you’re 
thinking or feeling, and what you believe or desire. This is not 
to say that you ordinarily do know this—we rarely pay much 

attention to our own mental states, so we rarely form 
judgments like I’m thinking about summertime or I’m having 
a sensation of warmth. Still, when someone offers a “penny 
for your thoughts,” you are usually able to determine what 

you’re thinking about.” 
 

Brie Gertler, Self-Knowledge, p. 2.  



Diachrone zelfkennis: Zelfrapportage is coherent met 
eerdere en latere toestanden & rapportages 

 
M.a.w.: de rapportage ‘past bij’ je eerdere gedrag, en is 

een betrouwbare voorspeller van je toekomstige gedrag. 
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Diachrone zelfkennis 

Ik ambieer een carriere als filosoof / Ik maak dit jaar mijn proefschrift af   / Ik fotografeer graag 



Onze zelfrapportages op social media 
zijn vaak waar in de introspectieve zin 

(“penny for your thoughts”) maar 
schieten tekort in diachrone zin.  

 
Ze blijken soms incoherent of inadequaat. 



Maar zelfkennis wordt mogelijk op een 
dieper niveau bedreigd door  

social media. 
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Autonome zelfkennis:  

Zelfrapportage is waar wanneer deze vrij is 
 

De uitspraak ‘Ik wil met X trouwen’ telt als introspectieve zelfkennis 
als je hier en nu ‘op kan lepelen’ dat je dat nu denkt, maar is geen 

autonome zelfkennis als deze niet ‘vrij’ gemaakt is. 



Autonome zelfkennis 

Ik wil trouwen / Ik ambieer een carriere in de filosofie / Ik wil kinderen 



Autonome zelfkennis 

Zelfkennis? 



Wanneer zijn je 
toestanden/zelf-

ascripties  
vrij?  

Wanneer is een individu 
‘autonoom’? 



Vrijheid is in elk geval niet : 
-  Brainwashing 
-  Onderdrukking 
-  Manipulatie zonder consent 
-  Disciminatie 
-  Sturing..? Beïnvloeding..? 





Meningen 
 
 
Handjevol meningen die het goed doen op social media: 
•  ‘Hoera Putin/Bernie/Hilary/Wilders/Jesse Klaver’ 
•  ‘Stem voor/tegen het Associatieverdrag’ 
•  ‘Zwarte Piet moet (niet) blijven’ 
 
We hebben normaliter redenen voor onze overtuigingen en meningen.  
•  Zelfkennis via deliberatie  

Dialoog met anderen—m.n. andersdenkenden—stelt ons in staat om aan de hand van 
nieuwe redenen en inzichten ons standpunt bij te stellen. 
 



Reason-replacers 

Likes & retweets voelen als (nog meer) reden om te vinden wat je al vond.  
Maar het zijn geen redenen—het zijn feelgoodies; het zijn reason-replacers. 
 
Zijn Facebook en Twitter dan niet juist networking platforms? 
•  Ja. Dat maakt het erger.  
•  Als zodanig heeft social media de schijn van dialoog—een platform voor het 

uitwisselen van gedachtes—maar is dat niet. 

! ‘Filter bubbel’ 



Gebrek aan tegengas 



Wat maakt dat uit voor zelfkennis? 

 
Kunnen onze online personas autonoom denken en redeneren? 
 
Als vrijheid of autonomie noodzakelijk is voor zelfkennis, dan moeten 
we ons afvragen of vrijheid op sociale media in het geding is. 
 



Spectrum 

Totale  
onafhankelijkheid 

 
Onwenselijk & 

ondenkbaar  
       

  

Totale 
onderworpenheid 
(propaganda e.d.) 

??? 
Onschuldige 

beïnvloeding/
sturing 



Filter bubbel en digitale onvrijheid 

 
“real dialogue isn’t about talking to people who believe the same things as 

you. (...) most people use social media not to unite, not to open their 
horizons wider, but on the contrary, to cut themselves a comfort zone 

where the only sounds they hear are the echoes of their own voice, where 
the only things they see are the reflections of their own face.  

Social media are very useful, they provide pleasure, but they are a trap.”  
 

- Zygmunt Bauman @ El Pais.com 



Slogans 

Social media institutionaliseren narrow-mindedness 
 

Narrow-mindedness vormt een bedreiging voor zelfkennis 
 

Social media vormen een bedreiging voor zelfkennis 
 



Filter bubbel en onvrijheid 

“when I was growing up in a really rural area in Maine, the Internet meant …a 
connection to the world. It meant something that would connect us all together. 
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.  

But there's this shift in how information is flowing online, and it's invisible. And if 
we don't pay attention to it, it could be a real problem”  

 
- Eli Pariser, ‘Beware online ‘filter bubbles’ ’ @ TED Talks 



Gebrek aan tegengas 

 
Pariser is links/progressief maar heeft altijd het gesprek & dialoog opgezocht met 
rechts/conservatieven. 
 
Op een dag kwam Pariser erachter dat de conservatieven van zijn Facebook-feed waren 
verdwenen. Facebook keek naar de links waarop Pariser klikte, en merkte dat hij, bij 
nader inzien, vaker klikte op zijn ‘progressieve’ links dan op ‘conservatieve’. Zonder 
hemte consulteren, filterde Facebook de conservatieve links uit zijn feed. 
 
Dit gebeurt niet alleen bij Pariser – dit gebeurt bij ons allemaal.  



Gebrek aan tegengas 

Vroeger had je editors die de vloedgolf van informatie filterden, tegenwoordig doen wij 
het allemaal samen. Dat lijkt fantastisch, maar dat is het niet, omdat algoritmes het 
echte werk doen.  
 
“the thing is that the algorithms don't yet have the kind of embedded ethics that the 
editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to 
decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure 
that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us 
things that are uncomfortable or challenging or important -- other points of view.” 



Ter afronding 

•  Hebben mensen recht op non-personalized content  ? 

•  Is onze vrijheid niet in het gedrang, als dit recht geschonden wordt? 
 
•  Als onze vrijheid op Facebook in het gedrang is, dan misschien ook onze 

zelfkennis. 



De anderekant van dezelfde medaille 
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