
Kritisch denken wordt een van de belangrijkste vaardigheden van de 21ste eeuw. Ik moest hier weer
aan denken toen ik Connor Rousseaus stuk las, waarin hij suggereert dat vaccinatieplicht de
oplossing is voor de heersende polarisatie in de maatschappij. Versta me niet verkeerd: ik ben
voorstander van de vaccinatieplicht. Maar ik geloof nooit dat deze verplichting de muur tussen
beide partijen zal slopen. integendeel. Dat komt omdat de oorzaak van polarisering niet de
vaccinatiegraad is, maar desinformatie. Met andere woorden: het probleem is niet zozeer dát
mensen een mening hebben, dan wel dat sommigen een niet wetenschappelijk onderbouwde
mening hebben. In plaats van vaccinatieplicht pleit ik dus liever voor leerplicht. Laat antivaxers een
test afleggen waarin gepolst wordt naar kennis over vaccins en hun werking. Wie slaagt gaat vrijuit
met felicitaties van de jury. Wie flest, krijgt bij het buitengaan een naald in zijn arm. 

Waarom leerpl icht  z invol ler  is  dan vaccinatiepl icht  

OP DE BARRICADEN VOOR 
 DE WAARHEID

door Marie Loop

"HET PROBLEEM IS NIET ZOZEER DAT MENSEN EEN MENING
HEBBEN,  WEL DAT ZE EEN NIET-ONDERBOUWDE MENING HEBBEN"

Kennisoverdracht blijft nu eenmaal een van de sterkste wapens in de strijd tegen desinformatie.  Als
ik je vertel dat ik een vliegende olifant heb gezien, dan begrijp jij, op basis van wat je vroeger hebt
geleerd over zwaartekracht en olifanten, dat ik ze zie vliegen. Op dezelfde manier weet je gewoon
dat het niet klopt wanneer je een online aanbieding krijgt voor een “echte” Gucci-handtas aan 2
euro, of wanneer het drinken van bleekwater wordt aangeprezen als coronamedicijn.



En toch, hoe belangrijk die kennisoverdracht
ook, vandaag moeten we nog een stap
verder. De Facebook Files – gelekte
documenten die aantonen dat kapitein
Zuckerberg zijn schip zelf niet meer onder
controle heeft – geven een inkijkje in de
krachten die probleemloos de vloer
aanvegen met ons gezond verstand. Zo
zorgen algoritmes ervoor dat posts waarop
veel reactie komt, het vaakst worden
gedeeld. En laat een emotie als boosheid nu
eenmaal - irrationele wezens als we zijn -
meer reactie uitlokken dan een droog
wetenschappelijk artikel. Op die manier
overstemmen een handvol boze
antivaxberichten moeiteloos de meer
genuanceerde posts van mensen die het
kunnen weten. Als expert zou je er voor
minder de brui aan geven. Als je dan eindelijk
de moed hebt verzameld om je stem te laten
horen in een wereld van cancel cultuur in-je-
tuin-bivakkerende-militairen, word je
vervolgens alsnog het zwijgen opgelegd door
algoritmes die Zuckerbergs zwemvijver
moeten financieren.

"Als je eindelĳk de
moed hebt
verzameld om je
stem te laten horen,
word je alsnog het
zwĳgen opgelegd
door algoritmes die
Zuckerbergs
zwemvĳver moeten
betalen."

Hoog tijd om in naam van de Waarheid met
zijn allen op de barricades te gaan. Maar waar
gaan we dan concreet tegen vechten? Welk
zijn dan die neurologische en psychologische
mechanismen die door de sociale media
worden ingezet om ons gedrag – en bij
uitbreiding onze visie op onze medemens - te
sturen? Dat er een hoofdrol is weggelegd voor
het hormoon dopamine, dat weten we
intussen wel. Verder houdt Facebook de 

Rest ons dus één piste: burgers - liefst van
jongs af aan - weerbaar maken tegen deze
vormen van manipulatie. Losse initiatieven in
dit verband schieten als paddenstoelen uit de
grond. Zo organiseerde de Senaat in
november een aantal hoorzittingen die
resulteerden in aanbevelingen om de
mediawijsheid van de burger te vergroten.
Verder las ik dat de Europese Commissie
recent 2 miljoen euro toekende aan het
Vlaams-Nederlandse EDMO-project (o.a.
bemand door de VRT en KU Leuven), dat de
strijd tegen desinformatie wil aangaan. Als dit
geen nepnieuws is, lijkt het me uitzonderlijk 

lippen stijf op elkaar, laat staan dat het zelf 
 volledig begrijpt waar het mee bezig is. Hoe
dan ook is er weinig reden tot optimisme: het
zal nog jaren duren voor dergelijke criminele
praktijken wettelijk aan banden zullen kunnen
worden gelegd. 



"Om
polarisatie
tegen te gaan,
moeten we
geen muren
slopen, 
maar muren
bouwen."

Marie Loop is psychopedagoge en
auteur van het boek Generatie Groei.
Daarin vertelt ze hoe ouders en
leerkrachten hun opvoeding meer
futureproof kunnen maken.  
Marie maakt deel uit van de
organisatie  Better Minds at School.

In mijn fantasie is kwaliteitsvol onderwijs als de
imposante muur uit Game of Thrones, die de
zeven koninkrijken scheidt van het land der
Wildlingen. Leerkrachten, scholen, universiteiten:
ze zijn als waarheidsstrijders, die de samenleving
beschermen door een muur van redelijkheid op
te werpen tussen echte, onderbouwde kennis en
valse, ontwrichtende ideeën. Om polarisatie
tegen te gaan, moeten we geen muren slopen,
maar muren bouwen.

Gezien het maatschappelijk belang van een
kritische blik, zou het aanscherpen ervan een
hoofdvak moeten zijn op school. Ik schrijf dit niet
zonder enige schroom, aangezien we
belangrijke taken keer op keer in de schoenen
van leerkrachten lijken te willen schuiven. Toch
geloof ik dat de school een plek kan zijn waar je
niet alleen antwoorden leert, maar waar je ook
de juiste vragen leert stellen. Waar je een aantal
praktische vaardigheden leert - zoals hoe je met
je rechtermuisknop de authenticiteit van
beeldmateriaal kan checken - maar vooral ook
hoe je kan luisteren, en verbindend kan
communiceren over standpunten die niet de
jouwe zijn.

goed nieuws, dat zeker niet te vroeg komt. Al
riskeren dergelijke pop-up initiatieven mee te
verdampen met de hen toegekende subsidies.
.

Hey! Teachers! Don't leave our kids alone.
All in all, you're just another brick in the wall.


