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SOSIALEMEDIAMASKERS

Die wilde weste van 
sosiale media

DIE ANONIMITEIT VAN DIE INTERNET KAN VAN  
DIE MAKSTE MENS ’N MONSTER MAAK

W ie is jy wanneer niemand 
kyk nie? Wanneer jy die 
oggend alleen opstaan, 

hare deurmekaar, oë dik en net jy 
jou eie gedagtes kan hoor? Sal jy 
bereid wees om dan en daar ’n foto 
te neem en dit op Facebook te laai?

Min mense sal. Want oor die 
internet is almal iemand anders – 
gereeld op vakansie, eet net die beste 
kos, en almal beoefen 
#positiewedenke.

En die teenoorgestelde geld ook. 
Die teruggetrokke meisie plaas foto’s 
van haarself halfkaal op Instagram; 
die beskermende pa deel seksistiese 
grappies; en die horde sweep mekaar 
op en lewer rassistiese kommentaar 
op nuusstories. 

Net een soektog op ’n nuusdiens se 
Facebookblad laat reeds die hare rys. 
Selfs stories wat niks met ras uit te 
waai het nie ontaard in ’n rasdebat. 
Onderaan een nuusstorie (12 
Oktober), oor ’n man wat in die hof 
aangerand is, lui van die 
kommentaar “Kom ons begin 
terugveg … dan gaan die lafaards 
hardloop … terug bos toe!”, 
“Sterkte hulle vat oor en is mos die 
base” en “Hulle verniel ons”. 

Ander antwoord daarop: “As jy 

die berig gelees het, sou jy gesien het 
dis nie ‘hulle’ nie!” Want drie wit 
mans het mekaar gepak. Sou dié wat 
direk na ras gegryp het sulke 
kommentaar hardop op kantoor 
lewer? Of dit in die kerk sê? 
Natuurlik nie. Maar oor die internet 
dink mense hulle kan met enigiets 
wegkom.

NIKS NUUTS ONDER DIE SON
Die masker van anonimiteit het die 
mens nog altyd laat kop verloor – of 
dalk eerder net die sosiale en etiese 
reëls laat wegval om die “ware” 
mens na vore te bring.

Tydens die Venesiese karnaval, 
wat in 1162 begin het, het dié met 
maskers gedink hulle kan met 
enigiets wegkom, sê Lauren 
Shantall, direkteur van TrendTalk 
en eienaar van Lauren Shantall 
Communications in die Kaap. 
Dobbelary, prostitusie en 
aanrandings was algemeen. 
Predikante sou openlik 
homoseksueel wees, leraars sou steel 
en die gepeupel sou by die elite se 
partytjies inglip. Eindelik is die 
tradisionele Venesiese maskers wat 
ons vandag ken jare lank verbied.

“Só sien ons ook hoe mense 
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dapperder is met die masker van 
anonimiteit oor die internet,” sê 
Lauren. “Hulle is meer onbeskof, 
gebruik dit as ’n uitlaatklep vir hul 
eie frustrasies en kla makliker – 
want daar is geen nagevolge soos 
daar in die alledaagse lewe is nie. As 
jy ongeskik is met iemand in die 
regte lewe sal jy skeef aangekyk 
word, die ander persoon sal jou dalk 
ook slegsê, of jy sien hul reaksie as jy 
hulle seermaak – daar is ’n 
onmiddellike uitwerking. In sosiale 
media stuur jy iets die wêreld in en 
jy sien nie die reaksie nie of kan dit 
ignoreer of, nog erger, ander volg 
jou slegte voorbeeld en dit staaf jou 
optrede. Sommige mense is juis 
negatief omdat dit meer aandag kry, 
al is dit slegte aandag.”

Hannes Joubert is ’n 
opvoedkundige sielkundige van 
Pretoria wat praatjies oor sosiale- 
mediagebruik en -etiek aanbied. 
“Daar is twee sielkundige 
verskynsels hier ter sprake: ‘Diffusie 
van verantwoordelikheid’, waar 
mense in groepverband dink dis die 
groep wat iets lelik sê of doen en nie 
die ‘ek’ nie; en ‘onkritiese 
voldoening aan groepsnorme’, waar 
jy glo dat ’n groot groep mense seker 
reg is, eerder as om jou eie kritiese 
denke te vorm.”

Eenvoudig gestel, die mens glo 
nog altyd daar is veiligheid in 
anonimiteit en in skares. Boonop is 
almal “gelyk” oor die internet. Wat 
ookal jou sosiale status, op Twitter 
het pres. Donald Trump van 
Amerika en Pietie van Pofadder 
dieselfde mondstuk.

EK, MY EN MY SELFIE
Om “in te pas” is meer as net ’n 
tienerdroom. Dis instink, want vir 
die mens om te kan oorleef en 
floreer was dit nog altyd 
noodsaaklik om in groepe saam te 
kan werk. Daarom is een van die 
mens se grootste vrese om verwerp 
te word, sê Hannes. “Dus maak ons 
seker dat ons net die beste weergawe 
van onsself vir ander mense wys. En 

in sosiale media wys mense dan net 
’n sekere kant van hulself – die kant 
wat hulle glo aanvaar sal word en 
nie geoordeel sal word nie.”

En vir dié wat weens kulturele en 
sosiale druk hulself nie kan uitleef 
nie, bied die internet ’n uitlaatklep, ’n 
plek waar jy óf jou ware self óf 
iemand heeltemal anders kan wees. ’n 
Groot gevaar van sosiale media is dit 
kan aanvaarding vir daardie persona 
bied. Hoe meer likes jy kry, hoe ’n 
groter “sukses” is die aanlyn jy. Elke 
like is ’n beloning en in jou brein volg 
dieselfde chemiese reaksie as wanneer 
jy fisiek beloon word, sê Hannes. 
“Mense raak verslaaf daaraan.”

In die sielkunde word dit die 
sosialiseringsteorie genoem, 
voorgestel in 1902 deur die 
Amerikaanse sosioloog Charles 
Horton Cooley. Hy het gesê ons sien 
onsself nie soos ons is nie, maar 
eerder soos ons dink ander mense 
ons sien. Ons selfbeeld is dus ’n 
spieël van die reaksies, terugvoering 
en oordeel van die mense om ons.

Vir ’n tiener kan dit ’n gevaarlike 
ding wees. Sosiale media is eintlik ’n 
kultuur op sy eie, sê Hannes. Baie 
sielkundiges glo jongmense, veral, 
gebruik dit as ’t ware as ’n rolmodel 
en bou hul persoonlikheid om dít 
wat ander mense like – iets wat 
narsisme tot gevolg kan hê.

BALANS/GRENSE
Die keersy is dat dié volgehoue 
vergelykings met ander mense 
depressie kan veroorsaak. Elkeen het 
’n unieke sosiale “horlosie”, ’n 
tydlyn van verwagtinge, sê Hannes. 
Teen dié ouderdom moet ek só lyk, 
hierdie bedrag verdien of daardie 
soort lewe lei. Dan sien jy ander 
mense se foto’s en inskrywings en jy 
glo jy is agter. “Navorsing wys ’n 
sterk verband tussen ongelukkigheid 
en die getal ure wat jy in sosiale 
media deurbring,” sê Hannes.

Sosiale media bied natuurlik baie 
voordele ook, en as jy dit reg 
gebruik, kan dit jou goed doen. 
Balans is, oudergewoonte, die 

wagwoord. Ouer mense, wat nie 
met dié tegnologie grootgeword het 
nie, kry dit moontlik beter reg. 
“Ouer mense tref byvoorbeeld ’n 
duideliker onderskeid tussen hul 
private en openbare lewens wat die 
sosiale media betref, en is ook meer 
kieskeurig oor wat hulle deel. Vir 
jongmense is die lyne nie duidelik 
nie – jou sosiale lewe is soveel 
aanlyn as aflyn, of selfs méér,” sê 
Hannes.

Maar die sosiale reëls van dié 
kultuur word nog vasgelê, sê 
Lauren. “Sosiale media is so ’n groot 
deel van ons lewe dat ons vergeet 
hoe nuut dit eintlik is. Daar is 
ongelukkig, wat etiek betref, reeds 
’n swak presedent geskep. Tog sien 
ek dinge stadig verander. Mense het 
beter maniere as tien jaar gelede, toe 
sosiale media net begin het. Dis ’n 
leerskool en die gemiddelde mens 
moet nog gradueer. 

“Die nagevolge vir swak optrede 
word ook al hoe groter. Al hoe meer 
maatskappye het streng beleide om 
werknemers se sosialemediagebruik 
en -optrede te reguleer. Rassistiese 
uitlatings deur individue haal al hoe 
meer die nuus. En as jy aansoek 
doen om ’n werk, of eintlik 
enigiemand ontmoet, kan hulle jou 
daar opsoek en oordeel.”

Sy sê die goue reël geld steeds: 
Behandel ander soos jy behandel wil 
word. “Plaas jouself altyd in die 
ander ou se skoene voordat jy 
uitlatings op Facebook maak, want 
die kans is goed dat hulle dit gaan 
sien of daarvan hoor. En, net soos 
om die etenstafel, is daar sekere 
onderwerpe wat jy liefs vermy – ras, 
geloof, politiek. Ek sê nie ons 
moenie oor dié dinge gesels nie, 
maar onthou dat almal ’n sterk 
mening daaroor het en dat jou 
uitlatings in sosiale media baie 
vinniger versprei en in ’n groter 
skaal as by ’n ete. Hou ’n wag voor 
jou mond en wees altyd hoflik.” 
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